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SUN, A RIO §2.° Continuarao também em vigor as disposicdes 

Ministério da Justi¢a e dos Cultos 

DECRETO ».° 16:489:—Aprova ou Cédizo de Processo Penal, 

Ministério das Coldnias 

DECRETO N.° 19:271:—Declara em vigor nas Colénias, e nelas come- 
gata a ter execugdo, com as modificacées constantes do pre- 
sente decreto, no dia 1 de Julho de 1931, o Cédigo de Processu 
Penal, aprovado por Decreto n.° 16:489, 

Ministério da Justica e dos Cultos 
—_——— 

Direccao Geral da Justiga e dos Cultos 
  

Decreto n.° 16:489 

Usando da faculdade que me confere 0 n.° 2.° do artigo 
2.° do Decreto n.° 12:740, de 26 de Novembro de 1926, 
por férca do disposto no artigo 1.9 do Decreto n.° 15:331, 
de oe Abril de 1928; sob proposta dos Ministros de tédas 
as Repartigées : : 

Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte: 

Artigo 1.° E aprovado o Cédigo de Processo Penal, que 
faz parte do presente decreto com fér¢a de lei, 

Art. 2.°As disposicdes déste Cédigo comecardo a vigorar 
no dia 1 de Marco do corrente ano no continente e nas 
ilhas adjacentes, 

Art. 3.° Fica revogada téda a legisla¢ao anterior sébre 
processo penal nado expressamente ressalvada neste Cédigo. 

§ 1.° Continuam em vigor as normas de processo penal 
contidas nos tratados e convengdes internacionais e as 
relativas a processos. por infracedes de responsabilidade 
ministerial, abuso de li ide deimprensa, quebta culposa 
ou fraudulenta, contrabando e descaminho e por quaisquer 
outras que estiverem sujeitas a jurisdigao da folfcia de 
inyes 40. €riminal, dos tribunais da infancia, militares, 
comerciais ou fiscais. 

legais sébre exames médico-forenses e outros sujeltos a 
leis especiais em tudo o que nao {Sr contrario as dis- 
posicoes déste Codigo. 

Art. 4.° O Codigo de Processo Penal aplicar-se ha aos 
processos pendentes e a todos oS que posteriormente se 
instaurarem, qualquer que seja o momento em que a 
infraccdo tenha sido cometida, 

§ 1.° Os prazos que tenham comecado a correr antes 
de entrar em vigor éste Cédigo completar-se hao nos 
termos das leis anteriores, se estas admitiam p1azos 
maiores do que os prescritos neste Cédigo. 

§ 2.9 Os recursos interpostos na vigéncia das leis ante- 
riores ¢ que éste Cédigo nao admita seguirao os termos 
estabelecidos nessas leis. 

$ 3.° O processo « que sé referem os Decretos n.°* 11:334 
e 11:381, respectivamente de 10 de Dezembro de 1925 e 
de 2 de Janeiro de 1026. seguird os termos prescritos na 
legislagao anterior a ¢ste Cédigo. 

Art. 5.° Tédas as modificagGes que de futuro se fizerem 
sobre matéria contida neste Codigo serio néle mandadas 
inserir pelo Ministro da Justig¢a. 

Art. 6° Fica 0 Ministro da Justiga autorizado a rever 
éste Cédigo, quando fér necessdrio, para corrigir quais- 
quer erros de redacgao, coordenar a numeracio dos res- 
pectivos artigos e eliminar as referéncias a disposigdes 
suprimidas, a fim de proceder a nova publicacao oficial 
do mesmo. 

Art. 7.° Eo Govérno autorizado a tornar 0 Cédigo de 
Processo Penal.extensivo 4s colénias, ouvidas as esta¢des 
competentes e fazendo-lhe as modificagdes que as circuns- 
tancias especiais das mesmas colénias determinarem. 

Art. 8.° Fica revogada a legislagdo em contr4rio. 

Determina-se ,portanto, a tédas as autoridades, a eu 
o conhecimento e€ execugado do presente decreto com férca 
de lei pertencer, 0 cumpram eta¢am cumprir e guardar 
tam inteiramente como néle se contém. 

Os Ministros de tédas as Repartigdes o fagam imprimir, 
ubli¢ar e cofrer. Dado nos Pagos de Govérno da 

Repiiblica, em 15 dé Fevereiro de 1929.—ANTONIO Oscar 
nbE Fracoso CarMona—J osé Vicente de Freitas—Maério, de 
Fjgueiredo--Anténio de Oliveira Salazar—Julio. resins 
Morais Sarmento—Anibdl de Mesquita Guimaraes:— 3 fanwel 
Carlos Quintao Meireles—José Bacelar Bebiano—Gu 
Cordeiro Ramos—Pedro de Castro Pinto Bravo.



Cédigo de Processo Penal 
LIVRO I 

Da acgao e competéncia 

,; TITULO I 

Das acodes emergentes do crime 

CAPITULO I 

Da acgao penal 

SECGAO I ‘ 

Disposigoes gerais 

Artigo r.° A todo o crime ou contravengao corresponde 
uma acedo penal, que sera exercida nos termos déste 
Cédigo. 

§ nico. Nos casos omissos, quando as suas disposigées 
nado possam aplicat-se por analogia, observar-se hao as 
regras do processo civil que se harmonizem com o processo 
penal e, na falta delas, aplicar-se hao os principios yerats 
do processo penal. 

Art. 2.° A acgao penal pode ser exercida e julgada 
independentemente de qualquer outra accao ; no processo 
penal resolver-se liao todas as questGes que interessem a 
decisao da causa, qualquer que seja a sua natureza, salvo 
nos casos exceptuados por lei. 

Art. 3.° Quando, para se conhecer da existéncia da 
snfraccao penal, seja necess4rio resolver qualquer questao 
civil, comercia!, administrativa, fiscal ou qualquer outra 
de natureza nao penal que ndo possa convenientemente 
decidir-se no processo penal, pode o juiz suspendé-lo. 
depois de finda a instrugao, para que se intente e julgue 
a respectiva accdo no tribunal competente. 

§ 1.° O processo penal segnira seus termos, se a acgdo 
competente ndo f6r proposta dentro de trés meses ou se 
estiver parada na secretaria do tribunal mais de trés meses 
ou decorrido o prazo dé um ano, a contar da suspensao. 

§ 2.9 O juiz podera prorrogar o prazo da suspensao 
para aguardar o julgamento da accao, quando se mostrar 
que a demora no julgamento nao foi devida a culpa ou 
negligéncia do autor dela, ndo podendo esta prorroga¢gao 
exceder meio ano. 

Art, 4.° Sempre que em qualquer processo nao penal 
se mostre que é netessidrio decidir acérca da existéncia ou 
inexisténcia de qualquer facto que constitua crime publico, 
para 5e julgar a questao controvertida, pode o juiz sus- 
pender ésse processo até que o tribunal criminal decida. 

§ 1.° 0 processo suspenso continuard os seus termos, 
sé a ac¢do penal nfo for exereida no prazo de trés meses 
ou Se€ © processo penal estiver parado na secretaria por 
éste lapso de tempo. 

§ 2.° Seo procedimento penal depender de participacao 
particular, 0 juiz sé podera suspender o andamento do 
processo quando a participagao tiver sido apresentada em 
julzo. 

§ 3.9 Se o procedimento penal depender de acusagao 
particular, o processo sé poderd suspender-se quando a 
parte tenha promovido 0 processo penal e nado tiver deixado 
de Ihe dar andamento durante trés meses. 

SECGAO LU 

Do Ministério Publico e da parte acusadora 

Art. 5.° Compete ao Ministério Piblico exercer a acgdo 
penal com as restrigdes constantes dos artigos seguintes. 

Art. 6.° Nos casos em que a lei exige queixa, dentincia 
ou participagao do ofendido, ou de outras pessoas, para 
haver procedimento penal, ¢ necessdrio que essas pessoas 
déem conhecimento do facto em juizo para que 0 Ministério 
Piblico promova. 
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§ tinico. Quando a participacao tiver sido feita a qual- 
quer outra autoridade e por esta enviada ao tribunal, sera 
notificado o participante para declarar se a confirma ou nao. 

Art, 7.9 Duands a lei tornar a acgdo penal dependente 
de querela, acusac¢do ou requerimento particular, € neces- 
s4rio que o ofendido, ou as outras pessoas, a quem a lei 
confere a faculdade de acusar, promovam o andamento do 
processo, : x 

§ 1.° O Ministério Piiblico tera porém intervengao em 
todos os actos de processo em que possa intervir a parte 
acusadora, podera recorrer de tidas as decisdes judiciais 
e deverd acusar conjuntamente com ela, nado lhe sendo 
Iicito acusar por factos nao alegados pela parte. 

§ 2.° A intervencao do Ministério Publico cessara com 
© perdao ou a desisténcia da parte acusadora. 

Art. 8.° No caso de acumulacao de infracgdes, o Minis- 
tério Publico exercera, desde logo, a acgao penal, por 
aquelas para que tiver legitimidade, s¢ a infraccao mais 
grave nao depender de participacaéo ou acusagao particular, 
ou se as infracgdes forem de igual gravidade. 

§ 1.° Se a infracgao por que o Ministério Publico pode 
exercer a accdo penal for de menor gravidade, as pessoas 
a quem a lei confere o poder de participar on acusar serao 
notificadas para declararem, no prazo de trés dias, se 
querem ou nao usar dessa faculdade. Se os noti‘icados 
declararem que nao querem participar ou acusar ou nada 
declararem, o Ministério Publico exercera a acgao penal 
pelas infracgdes que pode oficiosamente acusar. 

§ 2.° Se os notilicados, tendo declarado que querem 
participar ou acusar, o nao fizerem dentro de dez dias, 
promovera o Ministério Publico o competente procedimento 
pelas infraccdes que pode acusar independentemente de 
participagao ou acusacao particular. O mesmo se observera 
quando a parte acusadora nado der siidamento ao processo 
durante tr#s meses, nos casos em que ¢le depende da sua 
acusagao, devendo entender-se, em ambos os casos, que 
desistiu da acgao penal. 

§ 3° O disposto neste artigo © seus paragrafos aplicar- 
-se ha também quando 0 mesmo facto f6r previsto e punido 
em duas ou mais disposigdes legais como constituindo 
infraccdes diversas. 

Art. 9.9 O Ministério Priblico podera requerer e o juiz 
podera oficiosamente ordenar quaisquer diligéncias que se 
julguem indispensiveis para o descobrimento da verdade, 
mesmo quando a acgao penal depender de acusagao par- 
ticular, mas sem prejuizo do disposto nos artigos antece- 
dentes. , 

Art. t0.° Quando duma decisio judicial com transito 
em julgado, indeferindo a promocao do Ministério Publico, 
ordenar que prossiga a accao, sera éste sempre obrigado a 
promover em conformidade com essa decisao. 

Art, 1r.° Podem exercer a acgado penal as pessoas 
particularmente ofendidas, considerando-se como tais os 
titulares dos interésses que a lei penal especialmente quis 
proteger com a incriminacao ‘ 

§ 1.° Sempre que neste Cédigo se empregue a expressao 
«ofendido», entender-se ha que se refere 4 pessoa parti- 
cularmente ofendida com a infraccao. 

§ 2.° Ouands a lei penal tornar a acgao dependente de 
participacéo ou acusagao particular, poderio exercé-la, nos 
termos dos artigos 4.° e 7.° déste Cédigo, aqueles que, 
segundo a lei penal, podem participar ou acusar, Se mais 
deuma pessoa quiser exercé-la, preferira o ofendido e, na 
sua falta ou incapacidade, aquele que primeiro declarar 
em juizo que quere usar dessa faculdade. 

Art 12.° O marido pode exercer a acgao penal pelas 
infraccdes cometidas contra a mulher, salvo oposic¢fo desta. 

Art, 13.9 No caso de morte, auséncia sem noticias, 

menoridade 60 outra incapacidade do ofendido para reger 
a sua pessoa, podem exercer a accdo penal os asvendentes, 
descendentes, o cénjuge no, separado de pessoas e bens, 
o vilivo, emquanto nao passar a novas niipeias €, no caso 
de auséncia on de menoridade, também o legal represen- 
tante do ausente ou do menor. 

§ ©.° No caso de auséncia sem noticias, a acgdo sémente 

podera ser exercida pelas pessoas a quem éste artigo se 

r
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refere, se © crime tiver sido cometido depois de se ter 
ausentado o ofendido ou durante a sua menoridade ou 
incapacidade seguida de auséncia. 

_§ 2.° Do disposto neste artigo excepiua-se a acgdo por 
crime de adultério, que s6 pode ser requerida pelas pessoas 
néle indicadas, se o ofendido lhe tiver dado inicio. 

§ 3.° Nos casos previstos neste artigo, se a acgado depen- 
der de participagao ou de acusagao particular, poderdo exer- 
cé-la, além das pessoas néle indicadas, as referidas no § 2.° 
do artigo I1.°. 

§ 4.° Se mais que uma pessoa quiser exercer a acca 
penal, preferira aquela que primeiro o declarar em juizo. 
__Art, 14.° Nos crimes de aue resultar a morte do ofen- 

dido podem promover a acgao penal, mesmo simultdnea- 
mente, os ascendentes, os descendentes, o cOnjuge sobrevivo 
que nao estivesse separado ou nao tenha passado a segundas 
nlipcias, os irmaos do falecido e, sucessivamente, os herdei- 
ros testamentarios e os colaterais em terceiro grau, prefe- 
rindo aqueles a estes 

§ r.° Os herdeiros e os colaterais em terceiro grau pode- 
raO requerer que sejam notificadas as pessoas que lhes pre- 
ferem para, no prazo que o ituiz lhes assinar, declararem 
se querem ou nao exercer a acgdo penal. A falta de decla- 
ragio equivale A negativa. 

§ 2.° Se diversos herdeiros ou colaterais em terceiro 
grau quiserem exercer a acgdo penal, preferiré aquele que 
primeiro o declarar em juizo. 

Art. 15 ° Quanto aos crimes de peculato, peita, subérno, 
concussa4o e corrupeio, pode qualquer pessoa exercer a 
accao penal, 

Art. 16.9 Tédas as pessoas colectivas, que tenham como 
fins estatutdrios promover ou auxiliar a prevengao ou 
repressao de certas infracgdes, podem exercer a acgao penal 
por estas infracgées. 

§ unico. Poderdo também exercer a acgdo penal por 

contravencdes ou transgressdes os corpos administrativos 
de que provenham os regulamentos, posturas 9u editais 
infringidos e oS corpos administrativos e outras pessoas 
colectivas a quem especialmente interésse o seu cumpri- 
mento. 

Art. 17.° Além das pessoas indicadas nos artigos ante- 
cedentes, poderao exercer a accdo penal tédas aquelas a 
quem leis especiais confiram ésse direito. 

Art. 18.° Ninguém poderd renunciar a faculdade de 
promover a acgao penal, salyo o disposto nos §§ r.°, 2.° 
e 3.° do artigo 8.° « no § £.° do artigo 14.°. . 

§ tnico. O disposto neste artigo nado obsta A extingao 

da accio penal pelo perdao da parte nos casos em que a 
lei o permite. 

Art 19.9 Nas acgdes em que ao Ministério Publico com- 

pete requerer procedimento criminal, oficiosamente, ou 

mediante participag&o, poderao constituir-se parte acusa- 

dora aqueles a quem a lei confere ésse direito, até terminar 

© prazo para o Ministério Piiblico deduzir a acusagao. | 

§ 1,° Estas pessoas poderao todavia intervir posterior- 
mente no processo como parte acusadora e promover 0s 

termos subseqientes, desde que declarem conformar-se com 
a acusacdo publica e o requeiram até cinco dias antes 

daquele em que a audiéncia de discussio e julgamento se 

realizar. 
§ 2,.° O despacho que deferir o requerimento a que se 

refere o par4grafo anterior ser4 logo notificado ao Minis- 
tério Puiblico, ao réu e seu defensor. 

-§ 3.° A constituicdo de parte acusadora poderd fazer-se 

por meio de declaragdo prestada no processo ou por melo 

de requerimento. : 

Art. 20.° A parte acusadora pode fazer-se representar 

por um advogado. — 
§ 1.0 A querela, a queixa e 0 requerimento da parte 

para julgamento devem ser sempre assinados por advogado 

ou solicitador, se nao houver advogado no auditorio, e 

também pela parte acusadora, quando nao juntar ou nao 
tiver nos autos procuragao. 

__ -§ 2.0 Na audiéncia do 

s6 pode inte et 3s 
‘salvo se for adyogado ou licenciado em direito. 

julgamento a parte acusadora 

ir devidamente representada por advogado, 

Art. 21x.° Se mais de um individuo se tiver constituldo 
parte acusadora, serao todos representados na audiéncia 
de julgamento por um advogado 

§ 1.9 Se forem também diferentes as infracgdes de que 
© réu € acusado, cada grupo de pessoas a quem a lei per- 
mite exercer a acgao penal por cada uma dessas infracgdes 
pode constituir um advogado, nio sendo todavia licito a 
cada pessoa ter Mais de um representante. 

§ 2.° Na falta de acérdo entre as pessoas que se tenham 
constituido parte acusadora na escolha de advogado que 
as deva representar, tera preferéncia aquela que mostre um 
interésse maior e mais sério na acusagao. Se os interésses 
forem iguais, decidira a sorte. 

§ 3.° O advogado nomeado nos termos do pardgrafo 
anterior representa-las ha a t6das. 

SECGAO IIT 

Do réu e seu defensor 

Art. 22.0 O réu é obrigado a estar pessoalmente em 
juizo nos casos em que a lei o exige ou quando o juiz orde- 

nar a sua comparéncia pessoal, podendo fazer-se assistir 
de advogado. Nos outros casos podera fazer-se representar 
por advogado. 

§ 1,° Quando a lei determinar que o réu seja assistido 

de advogado, 0 juiz Iho nomeara oficiosamente, se éle o 

nao tiver. Neste caso, o advogado nomeado ficard a repre- 

sentd-lo nos actos posteriores do processo. 
§ 2.°Na falta de adyogado, o juiz nomeara pessoa id6nea. 

§ 3.° Em qualquer altura em que o réu constitua defen- 
sor, cessardo as fungdes do que tiver sido nomeado oficio- 
samente. 

Art, 23.2 Sendo varios os réus, cada um podera ser 

representado no processo e até na audiéncia de julgamento 
por um advogado. 

§ 1.° Se um ou alguns dos réus houverem constituido 
advogado e outros nao, o juiz nomeara oficiosamente, de 
entre os advogados constitufdos, um ou mais que tomem 
a defesa dos outros réus, salvo o caso de incompatibilidade 
de defesas, 

§ 2.° Se nenhum dos réus houver constituido advogado 
© juiz nomeard um defensor oficioso para todos. 

§ 3° Quando algum dos réus alegar incompatibilidade 
entre a sua defesa e a dos outros, o juiz nomear-lhe ha 
um defensor diferente, se julgar justificada essa incompa- 
tibilidade. 

Art. 24.° Ao defensor oficiosamente nomeado sera notifi- 
cada a nomeacdéo, quando nao estiver presente no acto dela. 

§ unico. O defensor nomeado sera dispensado do patro- 
cinio oficioso, se alegar causa que 0 juiz julgue procedente 
€, ainda sem ela, poder&, com autorizacao do juiz, ser 
substituldo por outro que voluntariamente se oferega a 
tomar o patrocinio do réu. 

Art. 25.° O defensor poderd, quando fér necessdrio, 
requerer algum espago de tempo para conferenciar com o 
réu.e para examinar os autos, o que lhe sera concedido 
sem adiamento dos actos do processo em que deva intervir. 

Art. 26.° O juiz poderd sempre substituir o defensor 
Oficioso, a requerimento do réu, por causa justificada. 

Art. 27.° O defensor nado pode, sob pretexto algum, 
abandonar 0 patrocinio do réu sem ter sido devidamente 
substitufdo. 

§tinico. A substituigao do advogado constituido far se ha 
logo que se junte aos autos a notificagdo da cecusa do man- 
dato a a do defensor nomeado logo que se julgue proce- 
dente a eScusa. 

Art. 28.° O defensor oficioso que recuse sem causa jus- 
tificada, nos termos do § tinico do artigo 24.°, o patrocinio 
do réu, e o defensor oficioso ou constituido que o abandone, 
sem ter sido devidamente susb:titufdo, ser4 suspenso do 
exercicio da sua profissio de um més a um ano. Se nao for" 
advogado, ser4 condenado em multa de roo$ a r.000$. - 

§) unico. A pena de suspensao sera aplicada pela res-: 

pectivalentidade disciplinar da Ordem dos Advogados ¢ 
a multa pelo juiz no préprio processo, eee



CAPITULO IL 

Da acgio elvil 

Art. 29.° O pedido de indemnizacado por perdas e danos 
resultantes de um facto punivel, por que sejam responsa- 
veis OS seus agentes, deve fazer-se no processo em que 
correr a accdo penal e sé podera ser feito separadamente 
em accao intentada nos tribunais civis nos casos previstos 
neste Cédigo. 

Art, 30.° A aceao civil de perdas e danos por infracgao 
penal que nao depender de acusagao on participagao par- 
ticular pode propor-se em separado perante o tribunal civil, 
quando a accio penal nao tiver sido exercida pelo Minis- 
tério Publico dentro de seis meses, a contar da participa- 
cao em juizo, ou estiver sem andamento durante ésse lapso 
de tempo, quando o processo tiver sido arquivado ou 
quando © réu tiver sido absolvido na acgado penal, 

§ 1.° Se a accao penal depender de participagao ou 
acusa¢ao particular, a accgao civil pode ser livremente inten- 
toda, mas, se o [6r, ficara por ésse facto extinta a accdo 
penal. 

§ 2.° Se se tiver instaurado processo penal por infrac- 
gao que dependa de participagao ou acusacgao particular, 
somente podera intentar-se em separado a acc¢ao civi] quando 
© processo penal] esteja sem andamento por seis meses ou 
mais, sem culpa da parte acusadora, quando o processo 
tenha sido arquivado ou o réu tenha sido absolvido. 

Art. 31.° A transaccao na accao civil impede o exerci- 
cio da accado penal que dependa de participagao ou acusa- 
gao particular, 

Art. 32.° O pedido de indemnizayao por perdas e danos 
pode ser feito no processo penal mesmo por quem se nao 
tiver constituido parte acusadara. 

§ 1° O Ministério Publico deverd pedir a indemnizacao 
por perdas edanos a favor do Estado, se a ela tiver direito, 
¢ a favor das pessoas colectivas de interésse publico e dos 
Incapazes a quem seja devida, quando nao estejam repre- 
sentados por advogado no processo. 

§ 2.° © requerimento a pedir a indemnizacao por per- 
das e danos sera articulado, 

§ 3.° As provas relativas 4 indemnizacao serao ofereci- 
das nos mesmos prazos em que o devam ser as da acc¢ado 
penal, nao podendo ser dadas, além das da causa, mais de 
trés testemunhas pelos requerentes nem pelos réus. 

Art. 33.° A extingaéo da accao penal antes do julga- 
mento impedira que © tribunal continue a conhecer da 
acgao por perdas e danos, a qual todavia poderd ser pro- 
posta no tribunal civil. 

Art. 34.° O juiz, no caso de condenagao, arbitrard aos 
ofendidos uma quantia como reparacdo por perdas e danos, 
ainda que lhe nao tenha sido requerida. 

§ r.° Quando a lei conceder a reparagdo civil a outras 
pessoas, a estas sera arbitrada a respectiva indemnizacao. 

§ 2.° O quantitativo da indemnizac¢ao sera determinado 
segundo o prudente arbitrio do julgador, que atendera a 
gravidade da infracgdo, ao dano material e moral por ela 
causado, a situagao econdmica e a condi¢ao social do ofen- 
dido e do infractor. 

§ 3.° As pessoas a quem for devida a indeminizagao 
poderao requerer; antes de proferida senten¢a final em 1. 
insténcia, que ela se liquide em execugao de sentenga ec, 
neste caso, se procedera a liquidagao e execugdo perante 
o tribunal civil, servindo de titulo exequivel a sentenga 
penal. 

§ 4° Se estiver pendente ou tiver sido julgada no tri- 
bunal civil aegdo por perdas e danos, nos casos em que a 
lei 6 permita, a reparagdo civil ndo sera fixada na acgio 
penal. 
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TITULO II 

Da competéncia 

Art. 35.° Tém competéncia penal: 

1.° O Supremo Tribunal de Justiga ; 

2.° As Relagées ; . 
3.° Os tribunais colectivos das comarcas; 
4-° Os jurados ; 
5.° Os juizes de direito das comarcas; 
6.° Os juizes criminais; : a; 
7.© Os juizes auxiliares de investigagao criminal ; 
8.° Os juizes das transgressoes ; 
g-° Os juizes de paz; | 
10.° Os tribunais especiais que conhecem das causas 

relativas a menores, de delitos de contrabando e desca- 
minho, de quebras, os tribunais militares ¢ outros designa- 
dos nas leis, 

Art. 36.° Compete ao Supremo Tribunal de Justiga: 

1.° Conhecer em recurso das decisées proferidas nas 
Relagocs. , 

2.° Preparar e julgar os processos por infracgoes come- 

tidas pe'os juizes do Supremo Tribunal de Justiga e das 
Relagdes ¢ pelos representantes do Ministério Piiblico junto 

désses tribunais, no exercicio das suas fungdes ou por causa 

delas ; 
3.9 Julgar os processos por infracgdes cometidas pelos 

juizes do Supremo Tribunal de Justiga e das Relagoes ¢ 
pelos representantes do Ministério Ptblico junto désses 
tribunais, nos casos nao previstos no ntimero anterior; 

4.° Conhecer dos conflitos de jurisdigéo e competéncia 
entre as autoridades judiciais de distritos de diversas Rela- 

¢Ges, entre as Relagdes, entre as autoridades administra- 
tivas, fiscais ou militares e as judiciais, entre quaisquer 
tribunais especiais ou entre estes e os tribunals comuns; 

5.° Conveder a revisao de sentengas penais e ordenar 
a sla suspensao e anulagao nos termos déste Codigo. 

6° Ordenar, quando o julgar necessario, que qualquer 
processo crimina! seja julgado em comarca diversa daquela 
que seria competente, por proposta do juiz desta comarca 
ou a requerimento do Ministério Publico, da parte acusa- 
dora ou do réu; 

7.° Decidir acérca da formagao do juri mixto; 
&.° Uniformizar a jurisprudéncia penal nos termo déste 

Cédizo ; 
g.° Exercer as demais atribuicoes indicadas na lei, 

Art. 37.° Compete as Kelagoes;: 

1.° Conhecer em recurso, nos termos da lei, das deci- 
sdes dos tribunais colectivos e dos juizes de direito das 
comarcas, dos juizes criminais e dos juizes das trans- 
fressoes ; 

2.° Preparar ¢ julgar os processos por infracqdes come- 
tidas pelos juizes de direito de 1 instancia e agentes do 
Ministério Publico junto déles, no exercicio das suas fun- 
goes ou por causa delas; 

3.° Julgar cs processos por infracgdes, nao compreen- 

didas no ntimero anterior, cometidas pelos juizes de direito 
de I.* instancia ¢ agentes do Ministério Publice junto déles: 

4.° Decidir os conflitos de jurisdigao e competéncia 
entre as autoridades judiciais de diversas comarcas do 
mesmo distrito : 

5.° Cumprir as cartas de ordem e precatérias que lhes 
sejam dirigidas ; 

6.° Exercer as demais atribuicgGes indicadas na lei. 

Art, 38.° Os tribunais colectivos das comarcas julgam 
de facto, definitivamente, « de direito, com recurso para 
a Relagdo, as infracgdes a que corresponda processo de 
querela ¢ que por lei nao forem exceptnadas da sua com- 
peténcia.
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Art. 39.° Os jurados decidem definitivamente, em 
matéria de facto, nos crimes politicos nao sujeitos a tribu- 
nais especiais « nos demais casos previstos na lei. 

§ unico. Sao havidos como crimes politicos, para os 
efeitos déste artigo, os cometidos com um fim exclusiva- 
mente politico. Nao serdo considerados politicos, seja qual 
fér o seu fim, os crimes intencionais, consumados, frus- 
trados ou tentados, de homicidio, envenenamento, ofensas 
corporais de que resulte doenca ou impossibilidade de tra- 
balho, roubo, fogo pésto e aqueles a que a lei manda apli- 
car as disposicées relativas ao fogo pésto, quando nao 
forem cometidos durante uma insurreigdo ou guerra civil) 
se o forem no decurso de qualquer déstes acontecimentos, 
nao serao considerados politicos, se representarem actos 
de vandalismo ou de barbaridade odiosa, proibidos pelas 
leis da guerra, ou se nao forem cometidos por qualquer 
dos partidos em luta e no interé-se da sua causa. 

Art. 40.° Avs juizes de direito de 1.4 instancia compete: 

t.° Preparar e julgar os processos por infracgdes, cujo 

conhecimento nao pertenga a outros tribunais ou autori- 
dades ; : 

2.° Proceder, por delegagae do juiz relator, ds diligén- 
cias necessarias nos processos contra os juizes de dirvito, 
das Relagdes, do Supremo Tribunal de Justica e agentes 
do Ministério Puiblico perante éles, por infracgdes come- 
tidas no exercicio das suas fungdes ou por causa delas; 

3.° Preparar os processos que devam ser julgados pelos 
tribunais colectivos ou pelo jtiri e aqueles em que forem 
arguidos os juizes de direito, das Relagdes, do Supremo Tri- 

bunal de Justi¢a e agentes do Ministério Publico perante 
éles, por infracgdes nao compreendidas no nitmero anterior; 

4.° Cumprir as cartas de ordem, precatérias, rogaté- 
rias « requisigdvs que lhes sejam dirigidas por tribunais 
ou autoridades competentes ; 

5.° Decidir os conflitos entre juizes de paz da mesma 

comarca ; 
6.° Manter a prisdo nos delitos de contrabando e des- 

caminho ; ; , 
7.° Exercer as demais atribuigdes indicadas na lei. 

Art 41.9 Os juizes criminais especiais, nas comarcas 

em que os ha, tém dentro das respectivas reas, nos termos 

estabelecidos neste Cédigo ¢ nas leis de Organizagao Judi- 

cidria, a competéncia atribufda aos jufzes de direito de 
z.8 instAncia no artigo anterior. 

Art. 42.0 E da competéncia dos juizes auxiliares da 
investigagao criminal: 

3.° Presidir aos exames designados pelos jufzes de direito 

ou por qualquer outra autoridade ‘competente da circuns- 

crigao médico-legal ctiva & que tiverem de ser feitos 

nas comarcas de Lisboa eu Pérto pelos Institutos de Medi- 

cina Legal ; aL 
2.° Mandar proceder oficiosamente 4s syguintes dili- 

géncias : 

a) Autépsias dos individuos falecidos nos hospitais civis 
de Lisboa e Pérto sobre cuja morte recaiam suspeitas de 

ter resultado de crime ; . 

6) Autopsias de caddveres entrados na Morgue, quando 
haja suspeita de crime; : J 

“¢) Antépsias, quando, de documento assinado pormédico 

ou participacao em forma legal, constar que ha suspeita de 

crime ; , 
d) Exames e investigagdes periciais no local do crime, 

se assim se julgar conveniente, ou se os peritos demons- 

trarem a necessidade de se proceder a essas pesquisas 
como complemento do exame que lhes tiver sido especial- 
mente ordenado ; 

3.° Decidir e resolver tédas a duividas e questdes de 

- natureza juridica qué se ‘levantarem por ocasiao dos exa- 
mesa que_presidirem ; 

    

4.° Tomar declaragées aos queixosos, por ocasiao dos 
eXames, quando requisitados pelo juiz do respectivo pro- 
cesso, e ordenar a notificagdo dos mesmos queixosos para 
os exames de sanidade ou quaisquer outros que sejam 
necessarios : 

5° O cumprimento das cartas precatorias para os 
exames médicos-legais enumerados neste artigo, 

Art. 43.° Aos juizes das transgre:<des compete prepa- 
rar e julgar os processos por todas as contravencgées e pelas 
transgressdes de regulamentos, posturas, editais, ou quais- 
quer outras normas, publicadas pelo Poder Executivo e 
pelos corpos e autoridades administrativas no exercicio da 
faculdade regulamentar. 

Art. 44.° Aos juizes de paz compete: 

r.° Tomar conhecimento das infraccdes cometidas nas 
areas dos respectivos julgados, mandando lavrar o respec- 
tivo auto de noticia e procedendo ao corpo de delito, nos 
termos déste Cédigo ; 

2.9 Prender os deliqhentes em flagrante delito, ou nos 
outros casos em que é admissivel a prisio sem culpa for- 
mada, ou ainda por ordem do juiz competente ; 

3.° Proceder ao corpo de delito ou a quaisquer diligén- 
cias que devam realizar-se dentro do respectivo julgado 
por mandado dos juizes de direito da comarca. 

Art, 45.° E competente para conhecer de uma infracgao 
penal o tribunal em cuja area ela se consumou. 

§ 1.° Se a infracgdo néo chegou a consumar-se, é com- 

petente o tribunal em cuja area se praticou o ailtimo acto 
de execucao ou facto punivel. 

§ 2.° Para conhecer das infracgdes que se consumam 
por factos sucessivos on reiterados, on por um sé facto 
susceptivel de se prolongar, é competente o tribunal em 
cuja drea se praticou o Ultimo facto Ou em que cessou a 
consuma¢ao, 

§ 3° Se a infraccao tiver sido cometida nos limites de 
diversas comarcas e houver duvidas acérca do local em 
que © foi, sera competente qualquer dos tribunais, prefe- 
rindo o que primeiro tomar conhecimento da infracgao. 

Art. 46.° Sea infraccfio se praticou sé em parte em 
territério nacional, sera competente para conhecer dela 
o tribunal portugués em cuja drea se praticou o ultimo 
facto de consumagao, eXecugao, preparagdo ou comparti- 

cipagao que seja punivel pela lei portuguesa. 
§ 1.9 Se depois do ultimo’ facto praticado em territério 

nacional tiveram sido praticados em territério estrangeiro. 
outros que digam reSpeito A mesma infracgao, os triburais 

portugueses conhecerao de todos éles e serao competentes 
para julgar todes os seus agentes ; 

§ 2.9 Se a infracgdo se cometeu em pais estrangeiro e 
no territ6rio nacional apenas se praticaram factos de 
encobrimento, os tribunais portugueses serao apenas com- 
petentes para julgar os encobridores. 

Art. 47.° Sendo desconhecido o lugar onde a infracgéo 
‘se cometeu, sera competente para conhecer dela o tribunal 
4 ordem de quem ou em cuja area o réu foi preso; se hou- 
ver diversos réus presos, sera competente o tribunal 4 
ordem de quem ou em cuja drea foi preso 0 maior numero; 
se ontimero for igual ou nao houver réus presos, sera compe- 
tente o tribunal que primeiro teve conhecimento da infracgao. 

Art. 48.° E competente para conhecer das infracgdes 
a que seja aplicdvel a lei penal portuguesa cometidas a 
bordo de navio portugués no mar alto ou surto em pérto 
estrangeiro ou de aeronave portuguesa na zona livre do 
ar ou em territério estrangeiro, o Jufizo da comarca a que 
pertencer 0 porto nacional para onde o agente se dirigir 
ou onde desembarcar; e, n4o se dirigindo para p6rto algum 
portugués, ou fazendo parte da tripulagao, o da comarca- 
a que pertencer 0 primeiro pérto nacional onde o navio ou 
aeronave entrar depois do facto. ; 

‘Art. 4y.° Sdo competentes para conhecer das infracgdes 
contra a seguranga e 0 crédito do Estado portugues, come- 

portuguesa, os juizos criminais da comarca de Lisboa.



Art. 50.° Para conhecer das infraccSes cometidas por 
‘portugués em pafs estrangeiro ndo compreendidas no artigo 
anterior, a Sie féraplicdyel a lei penal portuguesa, ¢ com- 
petente o juizo onde o agente for encontrado, 

_ Art. 51.° Para o julgamento das infracgdes contra .o 
exercicio dos direitos polfticos ¢ competente o juizo da 
comarca cuja sede fér mais proéxima da do circulo eleito- 
ral onde a infraccdo foi cometida, exclufdas as que facam 
parte désse cfrculo. 

§ unico, Se o cfrculo eleitoral se compuser de uma sé 
freguesia, nfo se observard o disposto neste artigo e apli- 
car-se hao as regras gerais de competéncia. 

Art. 52.° Para os processos em que fdr ofendido o juiz 
de direito ou 9 agente do Ministério Piblico perante éle, 
por infracgdes contra éles cometidas nas respectivas 
comarcas, por factos alheios 4s suas fungdes, ou em que 
forem partes ou ofendidos suas mulheres ou algum ascen- 
dente, descendente ou irmao déles, é competente o juizo 
de direito da comarca mais préxima, 

§ z.° Nas comarcas em que houver mais que um juiz 
de direito, sera competente o que nfo estiver inibido, se 
houver apenas dois, e, se forem mais de dois, aquele dos 
nao inibidos que a sorte designar. 

§ 2.° O disposto neste artigo aplica-se acs substitutos 
dos juizes de direito, quando em exercfcio, 

“Art. 53.° O jufzo a que se refere o artigo anterior ¢ 
também competente para preparar os processos por infrac- 
¢des cometidas na respectiva comarca pelo juiz de direito, 
pelo seu substituto, quando em exercicio, ou pelo agente 
do Ministério Pnblico perante éle, fora do exercicio das 
suas fung6es e que Ihes ndo digam respeito. 

Art. 54.° Se os processos referidos nos artigos 52.° ¢ 
53.° disserem respeito a juiz de paz, sua mulher ou algum 
ascendente, descendente ou irmao déle, sera competente o 
juiz de. direito da comarca respectiva. 

Art. 55.° Quando um réu fér acusado de varias infrac- 
¢Ses penais, o julzo competente para o julgamento é o da 
infraccdo a que corresponder pena mais grave ¢, no caso 
de infraccdes de igual gravidade, aquele em que o réu 
estiver preso, ou, nado oestando, o da infraccao mais recente 
¢, sendo da mesma data, aquele em que primeiro tiver 
sido proferido 6 despacho de prontincia ou equivalente. 

§ 1° Se se tiverem instaurado diversos processos, apen- 
sar-se hao aquele que respeite 4 infraccado que determinar 
a competéncia para o julgamento. 

§ 2.9 Se o rén tiver de responder jor crimes politicos 
e comuns, sera julgado separadamente nos tribunais com- 
petentes para déles conhecerem, mas a ultima sentenga 
condenatéria, tendo em atengao as anteriores, aplicara uma 
s6 pena por tédas as infraccdes e sd essa se executara. 

§ 3° Quando o agente de uma infraccao cometa outras 
que contribuam para retardar o julgamento, podera o juiz, 
oficiosamente, a requerimento do Ministério Publico ou 
da parte acusadora, ordenar que responda em separado 
por algnma ou algumas das infracgdes e que a sentenga 
se execute desde logo, excepto quanto a pena de degrédo, 
observando-se nas sentengas a proferir o disposto no pard- 
grafo anterior, mas levando-se em conta a pena jd cumprida. 

§ 4.° Seo réu, no caso do pardgrafo anterior, tiver sido 
condenado em pena da competéncia do tribunal colectivo 
da comarca, conhecerd éste das demuisinfracgdes, qualquer 
que seja a pena que lhes corresponda, salvo se o conheci- 
mento da infraccdo competir ao jiri ou a foro especial. 

Art. 56.° Os agentes da mesma infracedio responderdo 
conjuntamente no juizo competente para o julgamento 
daquele a que couber pena mais grave, salvo se algum déles 
tiver f6r especial, porque Aste respondera nesse féro. 
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5 tnlen, OQ juiz poderd, oficiosamente, a requerimento 

do Ministério Piblico, da parte acusadora ou dos réus, 
ordenar, em despacho fundamentado, 0 ulgamento, em 

separado, quando necessdério para nado prolongar a prisao 
preventiva de algum dos acusados ou por outro motivo 
atendfvel, 

Art. 57.° Responderao conjuntamente, no juize com- 

petente para o julgamento da infracg¢do mais grave, OS 

agentes de diversas infracgdes cometidas na mesma oca- 

sido reciprocamente ou por varias pessoas rebnidas. 

Se as infraccdes forem de igual gravidade, sera compe- 

tente o tribunal A ordem do qual estiver preso algam réu; 
sc houver diversos réus presos, aquele & ordem do qual esti- 

ver 0 maior ntimero; e se o nimero for igual, ou nao houver 

réus presos, responderao no jufzo onde primeiro fér profe- 
rido o despacho de prontincia cu equivalente. 

§ tinico. Para tédas as infracgdes organizar-se h4 um 

s6 processo, quando praticadas na mesma comarca €, se 
se tiverem instaurado diversos, juntar-se hao logo que se 

reconheca a conexao, ao da infracgao mais grave e, no 

caso de serem de igual gravidade, aquele em que primero 
fér proferido despacho de pronuncia ou equivalente. 

Se as infracgdes tiverem sido cometidas em comarcas 

diversas, apensat-se hao os processos, depois de transitar 
em julgado o despacho de prontincia ou equivalente, Aaquele 
em que, nos termos déste artigo, se deva processar 0 julga- 

mento, 

Art. 58.° Poderao ser julgados conjuntamente os agen- 
tes de diversas infraccdes cometidas em ocasiOes diferen- 
tes, quando umas sejam causa ou efeito das outras e scjam 
processadas no mesmo tribunal, se 0 juiz o entender con- 
veniente. 

§ tinico. No caso previsto neste artigo, apensar-se hao 
Os processos ao da infracgdo mais grave e, se forem de 
igual gravidade, ao da infraccaéo mais recente. 

Art. 59.° Poderado ser processadas e julgadas conjunta- 
mente as contravencées e transgressOes de editais, posturas 
on disposicgdes regulamentares que constem do mesmo auto 
de noticia levantado contra diversos infractores, ainda que 
se nao verifiquem as condig6es exigidas nos artigos prece- 
dentes. 

Art, 60.° Havendo num processo alguns réus implica- 
dos em outras infracgdes penais que nao sejam da respon- 
sabilidade de todos ce praticadas em comarcas diversas, 
cada um déles serd julgado pelo tribunal que f6r compe- 
tente para o julgamento da infraccdo mais grave da sua 
responsabilidade, em harmonia com as regras dos artigos 
que antecedem. 

Se as infracgdes forem de igual gravidade, observar-se 
hao para cada réu as regras do artigo 55.°, se tiver 
cometido mais de uma Infraccdo, e as do artigo 45.° e 
seguintes, se responder s6 por uma. 

§ 1° Se as infracgdes tiverem sido cometidas na mesina 
comarca, responderao conjuntamente todos os seus agentes, 
embora alguns nao estejam implicados em tédas elas, sendo 
julgados pelo tribunal competente para conhecer da infrac- 
¢ao Mais grave, devendo para ¢sse fim apensar-se os pro- 
cessos, depois do despacho de pronincia ou equivalente, 
nos termos do § Unico do artigo 57.°, 

§ 2.° O juiz podera no caso do pardgrafo anterior usar 
da faculdade que the confere o § unico de artigo 56.9. 

Art. 61.° Quando um tribunal deva conhecer duma 
acumulagao de infracgdes, algumas das quais nao sejam da 
sua competéncia normal, conhecerd de tédas, ainda que 
julgue improcedente a acusagdo por aquelas que determi- 
naram a sua competéncia,
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LIVRO II 

Do processo 

TITULO 1 

Disposicoes gerais 

CAPITULO I 

Das formas do processo 

Art. 62.° O processo penal 6 comum ou especial, 

As formas de processo comum sao: 

1.° O processo de querela ; 
2.° O processo correccional ; 
3.° O processo de policia correccional ; 
4.° © processo de transgressdes; 
5.° O processo sumario. 

— § unico. Estas formas de processo deverao empregar-se 
nos termos dos artigos seguintes, quando nao haja processo 
especial prescrito na lei. 

Art. 63.° Serao julgados em processo de querela os 
crimes a que corresponder qualyuer pena maior ou a pena 
de demissdo. 

Art. 64.° Serdo julgados em processo correccional os 
crimes a que corresponderem separada ou cumulativamente 
as Seguintes punas: 

1.° Prisdo correccional por mais de seis meses; 
2.° Destérro por mais de sels meses; 

.° Multa por mais de seis meses ou de mais de 5,000$ 
quando a lei fixar quantia ; 

4.° Suspensao do emprégo por mais de dois anos ou sem 
limitagao de prazo;. 

5 ° Susperisao temporaria de direitos politicos por mais 

de dois anos, 

Art. 65.° Serao julgados em processo de policia correc- 
cional os crimes a que corresponderem separada ou cumula- 
tivamente as seguintes penas: 

1.9 Prisdo correccional até seis meses; 
2.° Destérro até seis meses ; 
3,° Multa até seis meses ou até 5.000$, quando a lei 

fixar quantia ; 
4.° Suspensdo do emprégo até dois anos; _ : 

5.° Suspensao temporaria dos direitos polfticos até dois 

anos } 
.6.° Repreensao ; 
7° Censura. 

Art, 66.° Serao julgadas em processo de transgressdes 
as contravencdes, qualquer que seja a disposigao legal em 
que estejam previstas, e as transgressGes de regulamentos, 

editais, posturas ou quaisquer disposigdes que, atendendo 

4 entidade que as formula, devam qualificar-se de regula- 
mentares. ou 

Art. 67.° Serio julgadas em processo sumario as infrac- 

ges a que forem aplicdveis penas a que corresponda 

processo de policia correccional ou de transgress6es, sempre 

que o infractor fér preso em flagrante delito e o julga- 
mento possa realizar-se no prazo prescrito neste Codigo. 

Art. 68,° Se qualquer crime Vier a ser punido com peas 

diversas das indicadas nos artigos 63.°, 64.° e 65.° « nao 

fér prescrito processo especial, determinar-se ha a forma. 

de processo a seguir pelas seguintes regras: - 

“1,0 Se puder estabelecer-se equivaléncia entre a. nova 

pena -¢. as indicadas nos artigos 63,°, 64.° e 65.°, por esta 

equivaléncia se determinaré a forma do processo; 

“2.9 Se, nfo podendo determinar-se uma equivaieéncia 

precisa, todavia puder determinar-se a sua gravidade em 

‘relagdo 4s penas indicadas nos artigos 63.°, 64.9 e 65,°, 

seguir-Se ha © processo de querela, quando as novas penas 
forem de giavidade superior a das enumeradas no artigo 44.° 
© processo correccional, se forem de gravidade igual as do 
artigo 64° ou superior as do artigo 65.%, e o processo de 
policia correccional nos outros casos ; 

3.° Se nao puder estabelecer-se qualquer comparagao 
entre a gravidade das novas penas e as do Cédigo Penal, 
empregar-se ha o processo de querela. 

Art. 69.9 Se o emprégo da forma do processo depender 
da pena que couber a infracgao, atender-se ha aquela que 
for aplicavel, independentemente de quaisquer circunstan- 
clas agravantes ou atenuantes que nela possam concorrer, 
exceptuando-se as agravantes que forem especialmente 
previstas na lei e que alterem a pena, porque, neste caso, 
a esta se atendera. 

CAPITULO II 

Dos actos judiciais 

Art, 70.° O processo penal € secreto até ser notificado 
o despacho de pronunzia ou equivalente ou até transitar 
em julgado o que mandar arquivar o processo. 

§ 1.° O processo deverd porém ser sempre facultado a0 
Ministério Publico e podera ser mostrado 4 parte acusadora 
ou ao seu advogado, com obrigagao de guardaiem segrédo 

da justia. 
§ 2.° O argiido, por si ou por seu advogado, s6 pode 

consultar 0 processo quando lhe seja licito requerer a 
instrucdo contraditéria, mas, emquanto nao estiver orde- 
nada, 0 juiz somente o permitiri, quando nao houver 
inconveniente para a instrugao do processo e com obrigagao 
de nao divulgarem o que déle conste, emquanto estiver em 
segtédo da justica. 

Art: 71.° O juiz podera dar conhecimento aos peritos, 
intérpretes ou testemunhas dos actos do processo ou 

documentos que convenha mostrar-lhes para melhor inves- 

tigagdo da verdade e que ¢les nao poderao revelar. 

Art. 72.° Os escrivaes sio obrigados a mostrar quais- 

quer processos findos ou pendentes, que nao estejam em 

segrédo e justiga, e a passar, mediante despacho, quais- 

quer certiddes a quem mostre um interésse legitimo em as’ 

obter. 
§ nico. O juiz pode proibir, sob pena de desobediéncia, 

que as certiddes se publiqucm, sempre que a publicidade 

possa ofender a moral, o interésse ou a ordem publica. 

Art. 73.° O juiz pode permitir que se passem certiddes 

de processos em segrédo de justiga para serem juntas a 

outros processos igualmente em segrédo de justiga, quando 

pedidas pelo tribunal em que estujam pendentes estes 

Ultimos processos. ; 
§ unico.. Poderaéo também ser passadas, mediante des- 

pacho, certiddes de processos que tenham aguardado por 

mais de trés meses a produgaéo de melhor prova, quando 

Os requ rentes mostrem interésse leg{timo em as Juntar a 

qualquer processo, nao podendo, sob pena de desobediéncia, 

ser utilizadas para qualquer outro fim. rele 

Art. 74.0 E proibida, sob pena de desobediéncia, a 
publicagao nao autorizada pelo juiz de quaisquer actos 

ou documentos dum processo, integralmente ou por extracto, 

antes da audiéncia do julgamento ou de ser proferido des- 
pacho mandando arquivar © processo, € de quaisquer actos 

ou documentos, antes, durante ou depois da audiéncia de 

discussio e julgamento, quando esta for Secreta. 

Art. 75.° Os actos de expediente ordinario, a interpo- 

sigdo de recursos e a apresentagao de quaisquer requeri- 

mentos, articulados ou minutas, que deva ser feita ao juiz, 

na secretaria ou no tribunal, podem ser praticados todos 

Os dias, As horas em que a secretaria do tribunal deve estar 

aberta, excepto aos domingos, nas férias ou em dias feriados. 

Art, 76.9 Os actos judiciais praticados em audiéncia, 
ou fora da secretaria, podem celebrar-se desde o nascer 
ao pordosol, eae 

~ § 1:9 As audiéncias de: julgamento podem continuar 

de noite, e até em domingos, férias ou dias feriados, =~



_§ 2.° Podem realizar-se em {érias os julgamentos de 
réus presos, ¢ também os dos que estejam soltos, se 0 juiz 
© entender necessario. 

§ 3.° Deverdo praticar-se em férias, e mesmo nos 
domingos e dias feriados, os actos necessarios para garan- 
tia da liberdade individual e para a soltura dos réus presos 
ou’ quaisquer outros impostos por necessidade urgente. 

Art. 77.° Os actos. de instrugdo do processo poderao 
praticar-se em qualquer dia, mesmo ao domingo, em dia 
feriado ou em férias, a qualquer hora do dia ou da noite, 
salve @ inviolabilidade do domicilio do cidadao, garantida 
por let, 

_ _ Art. 78.° Os actos de processo em que intervenha o 
julz e o escrivao valem, desde que estejam por éles 
assinados, e rubricados nas félhas que nao tiverem.as suas 
assinaturas, podendo os advogados, o réu ou a parte 
acusadora rubricar e assinar também, se quiserem. O Minis- 
tério Publico, quando intervenha, assinard os respectivos 
autos. 

§ iinico. Os peritos, tradutores, intérpretes, testemunhas 
e argiidos deverao assinar e rubricar as respectivas decla- 
ragdes e depoimentos, quando nao sejam prestados em 
audiéncia de julgamento, declarando-se, no caso contrario, 
© motivo por que o nao fizeram. Os relatérios dos peritos 
serao por éles assinados e rubricados. 

Art. 79.° Os actos e certidées do processo serao escritos 
em letra perfeitamente legivel e ndo conterao espacos em 
branco que nao sejam inutilizados, nem entrelinhas, rasuras, 
ou emendas que nao sejam ressalvadas. 

Art. 80° Os escrivaes poderdo usar mdquinas de escre- 
ver, mas, neste caso, devem rubricar todas as félhas, rever 
Os. respeCtivos autos, termos e certiddes e disso fazer 
Mmen¢ao expressa antes de assinarem. 

Art. 81.° E profkido o uso de abreviaturas nos autos 
e termos do processo e deverao sempre escrever-se por 
extenso quaisquer niimeros, quantias ou valores a que néles 
se faga referéncia. 

Art. 82.° Poderdo usar-se, para os diferentes actos do 
processo, papéis com dizeres impressos que serao devida- 
mente preenchidos, rubricados e assinados por quem os 
deva escrever. 

Art. 83.° O chamamento a juizo ser4 feito por meio 
de notificagdo judicial, podendo sé-lo também por aviso 
expedido pelo correio. 

§: 1.° Os avisos pelo correio sOmente poderao ser expe- 
didos para lugares dentro da comarca e quando tenham 
sido autorizados pelo juiz, sendo isentos de porte e devendo 
levar o sélo do tribunal e a rubrica do juiz. 

A permissao do juiz pode ser dada, em forma geral, 
para toda a comarca ou para certos lugares. 

§ 2.° Estes avisos serao entregues apenas aos destina- 
tarios, que, para prova de que os receberam, deverao 
assinar 0 recibo, cujo modélo sera remetido, conjunta- 
mente com o avise, pelo tribunal e que devera ser a éste 
devolvido logo depois de assinado. 

§ 3 ° Se o destinatdrio nao quiser ou nao puder assinar 
o recibu, sera éste devolvido ao tribunal com a declaragao 
do ocorrido feita pelo empregado do correio, 

§ 4.° Quando o aviso nao possa ser entregue ao desti- 
hatario, serd logo devolvido ao tribunal cem essa decla- 
racao. 

§ 5.° Estes avisos terio o valor e os efeitos das notifi- 
cagoes, desde que sejam devidamente entregues aos desti- 
natarios, presumindo-se que a entrega se fez desde que 
foi assinado © recibo pelo proprio ou feita a declaragao da 
entrega pelo distribuidor, salvo se se provar a falsidade da 
assinatuia ou da declaragao. 

§ 6.° Se a entrega nao tiver sido feita, efectuar-se ha 
a sua notificagao. 

§ 7.° As notificacdes devem efectuar-se como as citagdes 
em processo civil, podendo porém realizar-se, desde logo, 
no lugar em que fr encontrada a pessoa a notificar. 

§.8.° Se o empregado encarsegado de fazer a notificagao 
{or informado de que a pessou que tem de ser notificada 
esta auseite em parte incerta, assim o certificara, sendo 
a certidiio assinada por duas testemunhas que afirmem a 
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austncia; e se © juiz, depois de para ésse fim empregar 
todos os meios ao seu alcance, nao conseguir averiguar 0 
Ingar onde se encontra essa pessoa, seguira 0 processo OS 
seus termos sem novas diligéncias para a notificagao, 
observando-se, porém, quanto aos réus ausentes o disposto 

neste Cédigo. ¥2 a 
§ 9.° Se o réu ou a parte acusadora tiverem indicado 

determinada pessoa residente na sede do tribunal para 
receber as notificagées, ser-Ihe hao feitas logo pessoal- 
mente ou com hora certa. = 

r0.° As notificagdes aos magistrades do Ministério 

Publico seréo feitas pelos escrivaes, e tédas as outras 
poderao ser efectuadas pelos oficiais de diligéncias ou 

agentes da autoridade por ordem do tribunal. 

Art. 84.° As notificagdes poderao ser feitas ao advo- 
gado do réu ou da parte acusadora, excepto quando a 
lei exigit ou o juiz ordenar o comparecimento pessoal do 
notificado, A 

§ linico. Se 4 parte acusadora nao residir na sede do 
tribunal nem tiver constitufdo adyogado ou escolhido 
pessoa af residente para receber as notificagdes, deixar 
de ser notificada, salvo nos casos especiais em que a lei 
exija, Ou o juiz ordene que comparega pessoalmente ou 
que faga qualquer declaragado necessaria para o andamento 
do processo. 

Art. 85.° Quando houver de ser chamado a jufzo 
qualquer funciondrio publico ou empregado de emprésa 
concessionaria de servigos ptblicos cujo comparecimento 
dependa de licenga do sew superior hierarquico, sera requi- 
sitado a ésse superior. A licenga nao podera ser recusada, 
a nado ser por imperiosa necessidade de servigo em que o 
funcionario nfo possa ser substituido, devendo ser comuni- 
cado antecipadamente ao juiz o motivo dessa recusa. 
A falta de comunica¢gao da recusa importa a presungao de 
que a licenga nao foi negada e, no caso de nao compareci- 
mento do funcionario, determinarA procedimento imediato 
contra éste, nos termos do artigo 91.°. ; 

§ unico, Se a licenga fér recusada e nao puder dispen- 
sar-se a presenga do funciondrio ou empregada que se 
requisitou, 0 juiz designara novo dia para o compareci- 
mento, Mandando-o notificar e também requisitar com a 
antecipagao necessaria. Se o requisitado ainda nao compa- 
recer e nao justificar a falta nem se mostrar que lhe foi 
recusada a licenga, ser-lhe ha imposta a pena do artigo gr.°. 
O superior que recusar a licenga incorrera na pena de 
desobediéncia qualificada. 

Art. 86.° Os oficiais de diligéncias deverao cumprir os 
mandados que lhes forem entregues no prazo de cinco dias, 
a contar da entrega, ou dentro désse prazo certificar a 
impossibilidade do cumprimento. Este prazo pode ser 
prorrogado pelo juiz, em caso de necessidade. 

§ iinico. A inobservancia déste artigo sujeita o oficial 
a multa de 50S a 1.000$, imposta pelo juiz, sem outra 
forma de processo e salvas as sangGes disciplinares. 

Art. 87.° Quando o oficial de diligéncias encarregado 
de cumprir quaisquer mandados certificar que nao pode 
dar-Ihes cumprimento, podera o jniz, sempre que julgar 
conveniente, remeter novos mandados a respectiva autori- 
dade policial para que esta os faga cumprir pelos seus 
subordinados. 

§ tinico. Se o agente da autoridade policial realizar a 
diligéncia requisitada, sera instaurado contra o oficial de 
diligéncias que a nao efectuou o respectivo processo disci- 
plinar, oficiosamente ou a requerimento do Ministério 
Piiblico, sempre que haja fundadas suspeitas de que o 
mesmo oficial procedeu com dolo ou culpa. 

Art. 88.° Serao admitidas a depor as testemunhas de fora 
da comarca que o Ministério Publico, a parte acusadora 
ou o réu se prontifiquem a apresentar no dia da inquiric¢ao. 

Art. 89.° Os actos que deverem ser praticados em juizo 
diverso do da causa poderao ser requisitados por certas 
de ordem, precat6rias ou rogaté6rias ou por meio de offcio 
ou telegrama



Be 

I SERIE —SUPLEMENTO AO N.o 11—19 DE MARCO DE 1931 

§ 1.° Poderdo requitar-se por telegrama tédas as dili- 
géncias urgentes que assim o exijam e far-se haa requisigao 
por oficio, quando nao seja mecessitrio transcrever pecas 
do processo. 

§ 2.° As cartas de ordem, precatérias e mancdados serao 
expedidos e cumpridas nos casos e segundo os termos da 
lei do processo civil. © juiz de deprecado, quando o 
entenda necessario, podera perlir quaisquer esclarecimentos 
ou documentos ao juiz deprecante. 

§ 3.9 As cartas serao cumpridas nos seus precisos ter- 
mos pelo juizo que for computente. Se oO julz a quem for 
dirigida a carta nao for o competente para a cumprir, mas 
Outro, para éste a remetera, comunicando a remessa ao 
juizo deprecante. O mesmo se observara quando a diligén- 
cia fér requisitada por offcio ou telegrama. 

Art, 4o.° Nao Se passarao cartas de inquirigao para pais 
estrangeiro nem para fora do continente ou arqnipélago 
em que a causa correr, salyo quando passadas para o local 
onde a infracgao tenha sido praticada ou quando ao juiz 
parecer necessario para prova de algum facto essencial 4 
acusacdo ou a defesa. 

Art. 9r.° Téda a pessoa devidamente notificada ou avi- 
sada que nao comparecer no dia, hora e local designados, 
nem justificar a falta nesse acto, incorreré na mult de 
100$ a r.000$, que lhe sera, desde logo, aplicada no res- 
pectivo auto, se a comparéncia fOr obrigatoria. 

§ 1.° A falta poderd ainda ser justificada dentro de 
cinco dias, nio sé executando a condenagao até que tenha 

decorrido éste prazo. Se a justificagao se fizer, o juiz, 
ouvido o Ministério Piiblico, declarara sem efeito a pena 
imposta. 

§ 2.° A justificacdo devera fazer-se, no caso de doenga, 

por atestado médico, podendo porém © juiz ordenar que Se 

proceda a exame por dois facultativos, se os houver na 
comarca, ou so por um, se 56 um nela residir. Nos outros 

casos, poder’ justificar-se a falta por documentos, ou por 
testemunhas em numero nao excedente a tres, que serao 

inquiridss pelo juiz. escrevenuo-se apenas um resumo dos 

seus depolmentos no respectivo auto, 
§ 3.9 Se a falta for cometida por testemunha que 

deva ainda depor, decorrido 0 prazo marcado no § 1.° déste 

artigo, passar-se hao contra ela mandados de captura, para 

vir depor sob prisio, conservando-se em cust6dia até pres- 

tar © seu depoimento, salvo sea parte que a produziu dela 

prescindir, nao ficando, porém, neste ultimo caso isenta das 

penas.estabelecidas neste artigo. ; 
§ 4.9 Se a falta for cometida pelo réu, aplica-se hao as 

respectivas disposigdes déste Cédigo. 
§ 5.° Se as pessoas que tiverem de depor ou de prestar 

declaracdes estiverem impossibilitadas de comparecer no 

tribunal, poderao ser ouvidas na sua residéncia, provada 

essa impossibilidade nos termos do § 2.° déste artigo. 

§ 6.° Se a falta for cometida pelo representante do 

Ministério Publico, dar-se ha conhecimento do facto ao 

respectivo superior hierdrquico e, Se 0 for pelo defensor do 

réu, aplicar-se hao as disposigées déste Codigo. 

Art. 92.° Todos os juizes € magistrados do Ministério 

Piiblico poderdo requisitar directamente de quaisquer 

secretarias, reparticdes, funcionarios ou autoridades e seus 

agentes quaisquer esclarecimentos, documentos ou diligén- 

cias indispensaveis para qualquer processo € que sejam da 

sua competéncia, Quando os autos requisitados forem 

urgentes, preferem a qualquer outro Servigo- 

Art. 93.° Aos juizes e presidentes dos tribunais com- 

pete regular os trabalhos e manter a ordem nos actos 

judiciais a que presidam, advertindo os perturbadores, 

podendo: fazé-los. sair do tribunal ou do lugar onde qual- 

quer diligéncia se realize e impor-lhes pena de prisdo cor- 

reccional, até trés dias, sem outra forma de processo mais 

do: que) mandas- tomar nota na acta ou no auto da dili- 

géncia. Se:a falta cometida constituir crime, manda-los ha 

autuar-e: prender. : 
‘Neste, dltimo. caso, os infractores serao mantidos sob 

custédia- até responderem, devendo 0 julgamento ¢fec- 

tuar-se no prazo de oito dias. Quando o julgamento nao 
possa realizar-se dentro déste prazo, serao soltos, findo éle, 
sob caugac, salvo se o crime a nao admitir. 

§ unico. Os jufzes e presidentes dos tribunais poderao 
requisitar o auxilio da forga publica, quando o julgarem 
necessirio, 

Art. 94.° Os juizes e representantes do Ministério 
Piiblico deverao, salvo nos casos de grande acumula¢ao 
de servico ou quando ceja necessirio um estudo demorado 
do processo e naqueles em que éste Cédigo estabelece pra- 
zos especiais, proferir todos os seus despachos e fazer as 
suas promogoes deritro de cinco dias, a contar da conclusao 
ou da vista, ficando sujeitos, no caso de infracgao, as res- 
pectivas sangdes disciplinares, 

Art. 95.° O escrivao devera fazer os processos conclusos 
ou com vista e passar os mandados no prazo de dois dias, 
incorrendo quando violar esta disposi¢ao, na multa de 50$ 
a I.000$, imposta pelo juiz sem outra forma de processo e 
salvas as sangdes disciplinares. 

§ 1.9 Sébre a falta serao ouvidos o Ministério Piblico 
e escrivao, podendo © juiz, se a julgar justificada, isen- 
ta-lo da pena. 

§ 2.° Quando houver réus presos, a conclusdo e vista do 
processo serdo feitas imediatamente com preterigao de 
quaisquer outros servigos, sendo aplicavel ao, escrivdo 
négligente a pena déste artigo. 

Art, 96,° Os peritos, os tradutores e intérpretes toma- 
rio sempre perante o juiz 0 compromisso de, sob sua 
honra, desempenhar com fidelidade as suas fungdes. Para 
éste efcito o juiz lhes preguntara se prometem pela sua 
honra desempenhar fielmente as fungdes que thes saéo con- 
fiadas, ao que deverao responder afirmativamente. 

§ 1.9 As testemunhas que depuserem no processo toma- 
rio compromisso idéntico, preguntando-lhes 0, julz se pro- 
metem pela sua honra dizer a verdade, 20 que deverao 
responder afirmativamente. 

§ 2.9 O juiz poderd sempre adyertir as pessoas que 
prestem compromisso de honra da pena em que incorrem 
se a éle faltarem. 

Art. 97.° Nunca prestarao compromisso de honra: 

1.° Os menores de catorze anos; 
2.0 Os olendidos, os participantes e 05 que se consti+ 

tuirem parte acusadora, salvo quando a lei expressamente 
o determinar ; : 

3° As demais pessoas que nao podem ser testemunhas. 

CAPITULO II 

Das nulldades ¢ da Hegitimidade 

SECGAO I 

Das nulidades 

Art. 98.° Sao nulidades em processo penal: 

1° A falta ou insuficiéncia de corpo de delito e a omis- 
sio posterior de diligéncias que devam reputar-se essenciais 
para o descobrimento da verdade; 

2.0 O emprégo de uma forma de processo nos casos em 
que a lei prescreve outra; 

3.0. A falta de nomeacao de intérprete idéneo ao réu, 

quando éste nao fale portugués e 0 n&o compreenda ou 
nao possa fazer-se compreender; 

4.° A falta de nomeagao de defensor ao réu, quando 
necessaria; . 

5.9 A falta de notificagao: do despacho de pronincia, 

ou equivalente, ao réu e seu defensor; Te 
6.° A falta de entrega do rol de testemunhas de acusa- 

gao ao réu ou seu defensor e a da entrega do rol das tes- 
temunhas de defesa ao Ministério Publico e & parte acusa- 
dora ov séu adyogado nos prazos légais, quando a lei a 
ordenar; a 
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7° & falta do numero legal dos juizes ou jurados nos 
julgamentos; 

8.° A discussdo ¢ julgamento da causa sem assisténcia 
do Ministério Piublico ou a presenga do réu, quando a 
lei exija o seu comparecimento. 

- §1.° As nulidades a que se refere éste artigo anulam o 
acto em que se verificarem e¢ os posteriormente praticados 
que elas possam afectar. A decisdo que as declarar deter- 
minara os actos que se deyem entendzr anulados e provi- 
denciard para que a nulidade seja suprida. 

§ 2.° A nulidade do n.° 1.%, quando cometida antes de 
proferido o despacho de pronincia definitiva ou equiva- 
lente, ficard sanada, se éste despacho transitar em julgado 
€, em qualquer caso, considerar-se ha sanada, se os actos 
omitidos j4 nao puderem praticar-se ou se a sua realizagao 
ja nao aproveitar ao descobrimento da verdade. 

~ § 3.°A nulidade do n,° 2.° s6 determinard a anulagao 
dos actos que nado puderem ser aproveitados e o julz ou 
tribunal que a julgue procedente mandara prativar os estri- 
tamente necessérios para que Oo processo se aproxime, 
quanto possivel, da forma estabelecida na lei. 

§ 4.° A nulidade do n.° 3.° ficard sanada, se, tendo sido 
nomeado posteriormente intérprete, o réu declarar, por seu 
intermédio, que ratifica o processado, 

$5.0 A nulidade do n.° 4.°, eometida antes de transitar 

em julgado o despacho de prontincia ou equivalente, ficara 
sanada, se for posteriormente nomeado ou constituido 
defensor e éste a nao argiir no prazo de cinco dias, a 
contar daquele em que juntar aos autos a procura¢ao ou 

em que fér notificado da nomeagao pelo juiz. Se 0 processo 
chegou a julgamento e foi nomeado ou constituido advo- 

gado, a nulidade ficard sanada, se nao for argiida até o 

interrogatério do réu. 
Se esta nulidade se cometeu na audiéncia de julgamento, 

nao podera argiir-se, qnando a sentenga fér absolutéria. 
§ 6.9 A nulidade do n.° 5.° ficara sanada se o réu tiver 

recorrido do despacho de pronuncia ou equivalente ou se 
the f6r notificado o recurso interposto pelo Ministério 
Pitblico ou parte acusadora. 

§ 7.° A nulidade do n.° 6.° ficard sanada se aqueles a 
quem deveria ser entregue 0 rol de testemu nhas declararem 
que dispensam a entrega. 

Art. 9).° As nulidades a que se refere o artigo anterior 
que se nao deverem considerar sanadas podem ser argiidas 
em qualquer estado da causa e os tribunais de qualquer 

categoria devem conhecer delas, independentemente de 
reclamacao dosinteressados, salyo o disposto nos paragrafos 
seguintes. 

§1° A nulidade do n.° 2.°, quando consista no emprégo 
de uma forma de processo comum mais solene em vez de 
outra menos solene, 56 pode ser arguida até o dia em que 
se realize a audiéncia de julgamento. 

§ 2.2 As nulidades dos n.% 5.° e 6.9 s6 podem ser arghi- 
das até o interrogat6rio do réu na audiéncia de julgamento. 

§ 3.° Os tribunais superiores poderao sempre julgar 
suprida qualquer nulidade que n4o afecte a justa decisao 
da causa. 

Art. to0.° Qualquer irregularidade do processo, nao 
compreendida no artigo 98.°, so poderd determinar a anu- 

lagdo do acto a que se referee dos termos subseqientes que 
ela possa afectar, quando tenha sido agriida pelos interes- 
sados no préprio acto, se a ¢le estiveram presentes ou 
devidamente representados ou, se nao estiveram, no prazo 
de cinco dias, a contar daquele em que foram notificados 
para qualquer térmo do processo ou intervieram em algum 
acto néle praticado, depois de cometida a nulidade. 

§ 1.° O juiz sé deverd atender a arghicao das nulidades 
a que éste artigo se refere, quando tenha havido reclama- 
cdo no proprio acto em que se praticaram ou se, tendo 
sido posteriormente arghidas, puderem influir no exame e 
decisao da causa; mas podera oficiosamente mandar suprir 
qualquer falta ou irregularidade, quando o processo lhe 
for concluso pela primeira vez depois de cometida, 

§ 2,° As nulidades a que se refere éste artigo é aplicavel 
o § 5.° do artigo anterior. 
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Da ilegitimidads 

Art. 101.9 Quando a acyao penal depender de acusagao 

particular, se ao requerente na assistir o direito de acusar, 

sera considerado parte ilegitima, oficiosamente ou a reque- 

rimento do Ministério Piiblico ou dos inte os, em 

qualquer altura da causa, sendo o réu absolvido da ins- 

tancia, se o processo chegar a julgamento. 

§ 1° O processo podera seguir os seus termos, desde 

que apareca em juizo a promové-los quem legalmente o 

possa fazer. Neste caso, apenas serao anulados os actos 

que o requerente nao ratificar. a 
§ 2.° Se a accao depender de participagao particular, o 

Ministério Publico sera julgado parte ilegitima quando a 

nao tenha havido, feita por quem de direito. O processo 

sera porém validado, se as pessoas que podem participar 

declararem, em qualquer altura da causa, que desejam 

que se tome conhecimento do facto em juizo- 

Art. 102.9 Quando a acc4o nao depender de acusagao 

particular, se for admitido como parte acusadora quem © 

ndo deva ser, sera julgado parte ilegitima, mas apenas 

serao anulados os actos do processo que exclusivainente 

lhe digam respeito ou os que, tendo sido por éle requeridos, 

no sejam ratificados pelo Ministério Publico ou julgados 

necessdrios pelo juiz para 0 apuramento da verdade. 

Art. 103.° Se no processo tiver figurado como repre- 

sentante do réu ou da parte acusadora quem nao tenha 

sido oficiosamente nomeado nem legalmente constitufdo, 
serao declarados sem efeito os actos por éle requeridos. 

A parte acusadora e o réu podem, em qualquer altura da 

causa até sentenca final, ratificar ésses actos ilegitima- 

mente praticados em seu nome. 

CAPITULO IV 

Dos incidentes 

SECGAO I 

Dos impediméntos e suspeigoes 

Art. 104.° Nenhum juiz, efectivo ou substituto, podera 
funcionar em um processo penal: 

r.° Quando e ou o seu cénjuge for ofendido, argiido 

ou possa constitufr-se parte acusadora no processo e 

ainda quando tiver direito a reparagao civil; 

2.° Quando fér ofendido, argiido ou possa constituir-se 

parte acusadora e ainda quando tiver direito a repara- 

cao civil algum ascendente, descendente, colateral até o 

terceiro grau ou afim nos mesmos graus, tutelado ou 
curatelado déle ou do seu cénjuge; 

3.° Quando tiver intervindo no processo como perito, 

como representante do Ministério Publico ou como 

advogado constituido ou defensor oficioso ; 
4.° Quando contra éle tiver sido admitida accdo por 

perdas € danos ou acusagao em acgao penal por factos 

cometides no exercicio das suas fungdes ou por causa 

delas e seja participante, parte acusadora, co-réu ou autor 
na accio © argiido, o ofendido, a parte acusadora no 
processo penal, o cénjuge de qualquer déles ou algum 

ascendente, descendente, irmao ou afim nos mesmos 

graus ; 
5.° Quando houver deposto ou tiver de depor como 

testemunha. 

§ 1.9 Nenhum juiz pode intervir na decisao de recurso 
interposto de acérdfo, sentenga ou despacho proferido 
por éle ou por algum seu parente em linha recta, no 

segundo grau da linha colateral, ou afim nos mesmos graus. 

§ 2.9 Os impedimentos devem ser declarados oficiosa- 

mente pelo juiz e, quando o nao sejam, deve © Ministério 

Piblico. promover a sua declaragdo, podendo também 

requeré-la nao s6 a parte acusadora, mas também o 
argiido, logo que seja admitido a interyir ne processo.



L 

1 SERIE —SUPLEMENTO AO N.* 1119 DE MARGO DE 1931 if 

§ 3.° Se o juiz tiver sido dado como testemunha, 
devera declarar, sob compromisso de honta, por despacho 
nos autos, se tem conhecimento de factos que possam 
influir na decisio da causa. No caso afirmativo, verifi- 
car-se had o impedimento, nao podendo prescindir-se do 
seu depoimento, e, no caso uegativo, deixard de ser tes- 
temunha, - 

§ 4° O juiz que tiver qualquer impedimento deve 
declaré-lo imediatamente por despacho nos autos, reme- 
tendo logo a causa ao juizo competente, quando deva 
correr noutro tribunal, ou passando-a a quem deva 
substitui-lo, nos outros casos. 

§ 5.° Se o impedimento for de juizes da Relacdo ou 
do Supremo Tribunal de Justiga, a causa passara ao juiz 
imediato e, se f6r de juizes de um tribunal colectivo de 
comarca, sera chamado o jinz que deva substitui-lo. 

Art, 105.° O disposto no artigo 104.9, n.°* 1,9, 2,0, 4,0 
e 5.°, é aplicdvel ao representante do Ministério Publico, 
que também ndo podera funcionar em qualquer processo 
penal quando néle tenha sido advogado ou juiz. 

§ 1.° O representante do Ministério Piblico que tiver 
qualquer impedimento deve declard-lo imediatamente no 
processo, promovendo a sua remessa ao juizo compe- 
tente, se fér caso disso, ou passando a causa a quem o 
deva substituir, nos outros casos. 

§ 2.° Se o impedimento nao {01 declarado pelo repre- 
sentante do Ministério Piblico, devera o juiz julgal-o 
impedido oliciosamente, ou a .requerimento da parte 
acusadora ou do argitido, depois de admitido a intervir no 
processo. 

§ 3.° O disposto no § 3.° do artigo 104.° € aplicavel 
aos magistrados do Ministério Publico. 

Art. 106.° Aos escrivaes € aplicavel o disposto nos 
n.* £.°, 2.° e 4,.° do artigo r04.°, quando tenha havido 
condenagao ou proniincia nas acgdes a que éste ultimo 
miumero se refere, e aos peritos e intérpretes o disposto 
nesses miimeros e ainda no n.° 3.° do mesmo artizo. Nao 

derao também ser nomeados peritos nem intérpretes o 
Chefe do Estado, os Ministros e 9s membros do Congresso, 
com ofensa das suas imunidades, e nado podera ser 
nomeado intérprete o escrivao do processo. 

§ 1.° A procedéncia dos motivos de impedimento, ou 
seja declarada pelo impedido ou seja requerida a sua 
declaragado pelo Ministério Publico, parte acusadora ou 
arguido, seraé sempre apreciada pelo juiz, que devera 
também, oficiosamente, julgar procedente o impedimento, 
se déle tiver noticia, 

§ 2.° Declarado o impedimento por despacho, servira 
como escrivao do processo aquele que deva substituir o 
impedido e, como perito ou intérprete, outro nomearo pelo 
juiz. 

Art. 107.° Nao podem ser jurados: 

© Aqueles a respeito de quem se verificarem os impe- 
dimentos -a qué se referem os n.™ 1.9, 2.°, 3.9 e 5.° 
do artigo 104.° e ainda o do-n.° 4.° do mesmo artigo, 
quando tenha havido condenagao ou pronuncia; 

2.° Os que tiverem participado a infracgao; 
3° Os que tiverem servido como peritos; 
4.° Os que nao poderiam ser recenseados para éste fim. 

§ 1.° O juiz deverd declarar o impedimento, oficiosa- 
mente, por promogao do Ministério Publico, a requeri- 
mento do impedido, da parte acusadora ou do réu. 

§ 2.9 Se o jurado tiver sido dado como testemunha na 
instrugZo, mas nada tiver deposto sébre a causa, ndo 
haver4 impedimento. 

§ 3.° Se for oferecido como testemunha para depor na 

audiéncia de julgamento, ser-lhe ha aplicdvel o disposto. 

no § 3.° do artigo 104.°, na parte em que o puder ser. 
Art. 108.° N&o poderao fazer de qualquer tribu- 

nal colectivo de comarca nem intervir em qualquer deci- 
sao a proferir pela Relagao ou pelo Supremo Tribunal de 

ria penal, dois ou mais juizes que sejam Justica, em matéria 
'-parentes ou afins em linha recta ou no segundo grau da 

-acusadora, 0 arghido ou o ofendido; 

$ 1.° Quando exista a incompatibilidade déste artigo, 
se se tratar de um tribunal colectivo de comarca, inter- 
vira o julz da comarca, se for algum déles; se o nao for, 
intervira o mais antigo, segundo a lista de antiguidades. 
Se a incompatibilidade for entre juizes da Relagao ou do 
Supremo Tribunal de Justiga intervird © juiz que for cha- 
mado em primeiro lugar, segundo a ordem por que devem 
votar, ¢ substituir-se ha o exclufdo por aquele que se 
lhe seguir, 

§ 2.0 © disposto neste artigo € igualmente aplicavel 
aos jurados, substituindo-se os que em ultimo lugar tive- 
rem sido sorteados. 

Art. 109.° Nenhum advogado ou procurador podera 
exercer as stias funcdes em uma acgao penal em que 
intervier como juiz ou representante do Ministé1io iblico 
o seu cOnjuge ou algum seu ascendente, descendente, 
irmao ou afim nos mesmos graus. 

§ 1.9 Se a nomeacao do advogado ou procurador for 
anterior 4 posse do juiz ou do representante do 
Ministério Piblico nessa comarca, continuarao aqueles a 
intervir no processo e estes considerar-se hao impedidos ; 

e, se for posterior, o juiz, logo que tenha conhecimento 
do facto, julgard o advogado ou procurador impedidos 
por despacho, oficiosamente, ou a requerimento do Minis- 
tério Publico, do argiido, da parte acusadora ou do 
préprio impedido. 

§ 2.9 Quem tiver intervindo como juiz em qualquer 
processo nao podera ser néle constituido advogado nem 
nomeado defensor. L 

§ 3.° Nao poderao intervir como juizes nas Relagdes 
ou no Supremo Tribunal de Justiga os que tenham o 
parentesco a que éste artigo se refere com qualquer advo- 
gado que tenha intervindo no processo, devendo decla- 
rar-se impedidos, logo que sejam chamados a intervir. 

Art. 110.° Os impedimentos mencionados nos n.°* 1.° 
e 2.° do artigo 104,° poderao ser dedazidos em qualquer 
altura do processo; os restantes s6 poderdo ser argiiidos 
até ser proferida decisdo final na insténcia a que perten- 
cerem ou em que exercerem fungdes aqueles contra quem 
sejam opostos. 

§ x.° O impedimento sera oposto por meio de simples 
requerimento, juntando-se logo os documentos comprova- 
tivos. Se o impedimento’ fér oposto contra o juiz, éste, 
por despacho nos autos, dird se o reconhece ou nao, 
cabendo déste despacho recurso, que sera obrigatoriamente 
interposto pelo Ministério Publico, quando © juiz se nao 
declare impedido, e subird logo em separado e sem efeito 
suspensivo. Se o impedimento hao fér oposto contra o 
juiz, éste decidira da sua procedéncia por despacho de 
que.cabe recurso, que apenas subird ao tribunal superior 
com 0 qué se interpuser do despacho de prontincia ou 
equivalente, se o impedimento foi deduzido antes, e com 
o que fér interposto da decisdo final, se f6r deduzido 
depois ou nao houver ésse despacho. 

§ 2.° Se o impedimento fér oposto a juiz da Relagao 
ou do Supremo Tribunal de Justica e éste o nao reconhe- 
cer, decidirao os juizes seguintes da respectiva secgao.” 

§ 3.° Quando o impedimento fér julgado procedente, os 
actos praticados pelo impedido serdo declarados nulos, 
mas, se j4 mao puderem repetir-se, considerar-se hao 
validos, se 0 juiz entender que nao ha prejuizo para a des- 
coberta da verdade. 

Art. 111.° A argiicgaéo dos impedimentos suspende o 
andamento do processo, mas, se o juiz entender que é 
um simples expediente dilat6rio, ordenara que o processo 
siga seus termos conjuntamente com os do incidente. 

§ unico. No decurso do incidente poderao praticar-se 
os actos cuja demora possa trazer prejuizo irrepardvel. 

Art. 112.9 © juiz ndo pode declarar-se voluntariamente 
suspeito, mas podem o Ministério Publico, a parte acusa- 
dora ou o arguido, logo que seja admitido a intervir no 
processo, recusd-lo como tal por algum dos fundamentos 

seguintes: » tc 
1° Se existir parentesco ou afinidade no quarto gran 

da linha colateral entre o juiz ou sua mulher € @ parte 
! lad 4



2.° Se houver ou tiver havido qualquer acgao, nao 
compreendida no m.° 4,° do artigo 104.", em que seja ou 
tiver sido parte, ofendido, participante ou argiido o juiz, 
sua mulher ou algum parente de qualquer déles em linha 
recta ou no segundo grau da linha colateral e f6r ou tiver 
sido juiz dessa causa ou nela directamente interessado o 
ofendido, a parte acusadora ou o argiido ou algum ascen- 
dente, descendente ou cénjuge de qualquer déles; 

3.° Se o juiz fizer parte da direccdo ou administragao 
de qualquer corpo colectivo ou sociedade que seja ofen- 
dida ou parte acusadora ou se {6r ofendido, parte acusa- 
dora ou argiido algum dos outros membros da direcgao 
ou administracac por factos a ela respeitantes; 

4.° Se o juiz tiver recebido dadivas antes ou depois de 
instaurado 0 processo e por causa déle; 

5.0 Se o juiz, sua mulher ou algum parente ou afim 
na linha recta fér credor ou devedor do arguido, do ofen- 
dido ou da parte acusadora; 

6.° Se o juiz, sua mulher, ou algum ascendente ou 
descendente, de um ou do outro, for herdeiro presumido 
do ofendido, do argiido ou da parte acusadora; 

7.° Se houver graves motivos de inimizade entre o 
juiz e o ofendido, a parte acusadora ou o arguido. 

§ nico, Quando se tenha proposto qualquer acc¢ao con- 
tra oO juiz sem motivo sério, tinicamente com o fim de o 
fazer declarar suspeito, ou quando, com o mesmo intuito, 
se adquira um crédito contta éle, sua mulher, parentes 
gu afins na linha recta, ou se use de qualquer outra 
fraude para fundamentar uma suspeicao, o juiz arguido 
de suspeito declard-lo ha nos autos e o processo subira 
imediatamente 4 Relagdo para, depois de mandar proce- 
der as diligéncias indispensdveis, decidir em conferéncia 
se hd ou nao fundamento para a suspei¢ao. 

Art. 113.° As disposigées do artigo anterior e seu para- 
grafo sao igualmente aplicaveis, na parte em que o pude- 
Tem ser, aos substitutos dos juizes de direito, agentes do 
Ministério Piblico, escriydes, peritos e intérpretes. 

Art. 114.° A suspeicdao devera ser deduzida no prazo 
de cinco dias, a contar daquele em que o recusante inter- 
velo no processo, depois de conhecido o fundamento da 
Suspeigao, por meio de requerimento em que se articulem 
clara e especificadamente os factos que a fundamentarem, 
juntando-se logo os documentos comprovativos e o rol de 
testemunhas que nao poderdo exceder trés para cada facto. 

§ 1.° O requerimento e os documentos serao autuados 
por apenso, indo logo.os- autos conclusos ao. juiz. 

§ 2.° © juiz, se for éle o recusado, respondera 4 sus- 
peigdo no prazo de cinco dias, findos os quais 0 escrivao 
cobrara o processo, A falta de resposta equivale a con- 
fissao. 

§ 3.° Se o juiz ndo responder ou confessar a suspeigao, 
o escrivao fari os autos conclusos ao juiz substituto, a 
quem conipete deferir aos ulteriores termos du processo. 

§ 4.° Se o juiz negar os factos alegados pelo recusante 
ou declarar que nao constituem fundamento de suspeigao, 
poderd, desde logo, juntar documentos ou indicar teste- 
munhas, até trés a cada facto, e em seguida ira o pro- 
cesso concluso ao juiz da comarca mais préxima para 
deferir aos ulteriores termos do incidente, cstendendo-se 
para éste efeito a sua jurisdicdéo 4 comarca onde éle se 
tiver levantado. Se na comarca do juiz arguido de sus- 
peito houver outro juiz de direito, a éste sera feito o 
precesso concluso e, sé houver mais de um, aquele que 
deve substituir o suspeito, 

§ 4.° As testemunhas do incidente serao inquiridas 
pelo juiz, escreyendo-se os seus depoimentos em resumo, 
e, findos élesy iri logo o processo concluso para o juiz 
roferir sentenca no prazo de dois dias. 

§ 6.° Julgada procedente a suspeicaio, o juiz que deve 
substitufr o suspeito deferird aos ulteriores termos do 
processo. 

§ 7.° Se o juiz declarar que se verifica algum dos casos 
indicados no § Unico do artigo 112.°, serdo os autos reme- 

tidos 4 Relagdo no prazo de trés dias e ai distribuidos e 
julgados como os agravos em matéra civel, procedendo-se 
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todavia as diligéncias necessarias para a averiguagao da 

verdade. O juiz argitido deferira os actos urgentes do 
process principal. : Ps 

§ 8.° Se a suspeigdo tiver sido oposta contra juiz que 

faga parte de um tribunal colecttvo de comarca e que nao 

seja o daquela onde correr o processo, ser-lhe ha remetido 

o incidenie para @le responder 4 argitig¢ao no prazo de 

cinco dias, seguindo-se os demais termos dos §§ 4.° € 5.° 

e decidindo a final o juiz da comarca onde o processo 

correr. 

§ 9.° Se a suspeicao tiver sido oposta contra qualquer 
juiz da Relagao ou do Supremo Tribunal de Justiga, o reque- 

rimento sera dirigido ao presidente do respectivo tribunal, 

que ordenara que o recusado responda até a primeira 

sesso, seguindo-se os mais termos indicados nos §§ 4.° e 

5.°, na parte aplicavel, exercendo o presidente do tribunal 

as funcdes de juiz do incidente, podendo delegar no juiz 

de qualquer comarca a inquirig¢ao das testemunhas e deci- 

dindo a final a respectiva secgao. an 
Se a suspeigdo fér julgada procedente, 0 Juiz sera 

substituido pelo que se lhe seguir, segundo a ordem por 

que devem votar. : 

§ 10.° Se o recusado for 0 agente do Ministério Publico 

ou qualquer outro funciondrio, o juiz manda-lo ha respon- 

der no prazo de cinco dias e decidira a final, produzidas 
as provas, quando necessario. A falta de resposta equivale 
a confissdo, 

§1r.° Se o recusante ou recusado declararem, no seu 

requerimento ou resposta, que nao puderam ainda obter 

os documentos precisos, 0 juiz marcar-lhes ha um prazo 
para tal fim, se o julgar justificado, 

_ Art. 115.° Oposta a suspeicdo, suspender-se ha o anda- 

mento‘do processo até ela ser julgada, mas o juiz a quem 

competir conhecer dela podera ordenar e praticar quais- 

quer actos urgentes do processo principal. 
§ 1.9 Se o juiz arghido de suspeito entender que a 

suspeicao € um simples expediente dilatorio, nao sustara 
o andamento do processo, que seguira seus termos junta- 

mente com os do incidente. 
§2.° Serao validos todos os actos praticados pelo 

juiz ou funciondrio recusado at? 0 momento em que foi 
deduzida a suspeigao. 

§ 3.9. No caso do § 1.° déste artigo aplicar-se hao 

disposto no § 3.° do artigo 110.° aos actos praticados pelo 
suspeito depois de argiiida a suspei¢ao. 

§ 4° Da decisao final sObre suspeigdes ha recurso sem 
efeito suspensivo. 

Art. 116.9 Nem os juizes nem os agentes do Minis- 

tério Publico ou os escriviies podem declarar-se impedi- 

dos, nem contra éles pode opor-se impedimento ou suspei- 

ao em accdes penais por virtude de ofensas que lhes tenkam 

sido feitas na sua presenga e no exercicio das suas fungdcs 
ou fora delas, mas por causa das mesmas. Das sentencas 
finais interpora sempre recurso o Ministério Publico. 

Art, 117.° Se o tribunal entender que com os inciden- 

tes se teve em vista deniorar o andamento do’ processo, 

impord na decisdo final do incidente aquele que o tiver 
levantado, se nao for o Ministério Publico, a pena de 
niulta de 200$ a 5.000$ nos processos de querela ou correc- 

cionais e de roo$ a T.000$ nos ontros processos. 

SECGAO IL 

Da falsidade 

Art. i18.° O incidente da falsidade sOmente pode ser 
levantado contra documentos ou actos judiciais, quando 
possa influir na decisio da causa. No caso contrario, 0 
tribunal nae © admitira, 

§ 1.° Da deciséu que receber ou regeitar o incidente 
havera recurso, de que o tribunal superior s6 conhecer 
quando apreciay qualquer decisio sdbre a questao 
principal. 

§ 2° A rejeigao do incidente pelo tribunal nado obsta 
a que se dé participagao pelo ciime de falsidade.
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Art. 119.° O incidente de falsidade pode ser levantado 
em qualquer altura do procesto pelo Ministério Piiblico 
pelo argitido, depois de admitido a intervir, ou pela varte 
acusadora. 

§ unico. QO tribunal pode oficiosamente declarar um 
documento ou acto falso, mesmo que a falsidade se niio 
tenha uposto, se ela constar do processo, podendo para 
tal fim, quando julgar necessdrio, mandar proceder as 
diligéncias convenientes 

Art. 120.° Depois da decisdo final sé podera arghir-se 
a falsidade, quando o seu conhecimento {6r posterior a 
essa decisao e dela se tiver interposto recurso. 

§ unico, O tribunal a que competir conhecer do recurso 
admitira ou rejeitara o incidente ¢, se o admitir, mandara 
baixar o processo & 1.4 instancia para ali se proceder aos 
exames e & inquirigao de testemanhas, quando neces- 
sdrios, 

_ Art. rar.° A falsidade sera oposta por um siniples 
requerimento, indicando-se, desde logo, a prova que se 
oferece, podendo produzir-se testemunhas em niimero que 
nao exveda trés por cada facto que possa interessar 4 
deciséo do incidente, devendo apontar-se os factos a que 
depoem. O tribunal nao admitira prova sObre os factos 
que julgue desnecessarios para a decisao, nem a que possa 
representar um expediente dilatério. : 
_ § 1-9 Os documentos oferecidos para prova devem ser 
juntvs ao requerimento, salvo se o requerente declarar 
que os nao péde ainda obter, porque, neste caso, o tribu- 
nal podera marcar-lhe um prazo para tal fim, se o julgar 
justificado. 

§ 2.° Finda a produciv das provas, irao os autos com 
vista ao Ministério Piblico por dois dias € serao, em 
seguida, notificados a parte acusadora e o réu para, em 
igual prazo, dizerem o que se lhes oferecer. 

§ 3° O incitente correra no proprio processo em que 
se levantar e, findos os prazos do paragrafo anterior, sera 
imediatamente julgado. 

Art, 122.9 O incidente de falsidade, quando levantado 
em I. instancia, antes da audiéncia de julgamento, se 0 
juiz o admitir, suspende o andamento do processo somente 
pelo tempo indispensdvel para a produgao da prova e 
decisao. 

§ tinico. Quando o incidente for levantado depois do 
despacho de prontincia definitivo, as testemunhas que nao 
tiverem de ser inquiridas por carta somente 0 serao na 
audiéncia de julgamento, devendo depor antes das outras, 

Art. 123 ° Quando o incidente {6r levantado na audién- 

cia de julgamento e o juiz o admitir, sera adiadaa 
audiéncia, se a prova nao puder ser nela desde logo produ- 
zida. ’ 

Art. 124.° Eaplicayel a éste incidente o disposto no 
artigo 117.". 

‘SECGAO IIT 

Da alienagio mental do réu 

Art. 125.9 Quando se levantem justificadas dtividas 
sdbre a integridade mental do argitido, por forma a poder 
suspeitar-se da sua irresponsabilidade, devera logo o juiz 
ordenar 0 exame médico-forense. 

§ 1° Oexame, a que éste artigo se refere, devera 

fazer-se em qualquer altura do processo e até mesmo 

depois de proferida sentenga condenatéria, 
§ 2.° Quando o juiz nao ordene oficiosamente o exame, 

deverd éste fazer-se logo que o promova o Ministério 
Piblico on orequeiram o argiido, os seus ascendentes, 
descendentes ou conjuge que nao esteja judicialmente 

separado de pessoas'e bens, os quais, para éste fim, serao 

admitidos a intervir no incidente, se 0 juiz nao entender 

que éum simples expediente dilat6rio, 

§ 3.° Este incidente sera processado por apenso. 
Art. 126.° O exame médico-forense do argiido an 

ordenado ainda que possa presumir-se que a sua lalta 

de integridade mental é posterior & pratica da infracgdo, 

Art: 127.° Se do exame se concluir a falta de integri- 

dade-mental do: arghido de que resulte irresponsabilidade 

ou diividas sébre a sua resj ili ser-lhe ha responsabilidade, 
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nomeado imediatamente um delensor oficioso, se nao tiver 

advogado constituido, « os ascendentes, descendentes ou 
conjuge que ndo esteja judicialmente separado de pessoas 
« hens poderio também escolher um advogado que, 
conjuntamente com ésse defensor, proteja os interésses do 
mesmo arghido. 

§ 1° Quando os ascendentes, descendentes e cénjuge 

nao estiverem de acdrdo quanto a escolha de advogado, 
prevalecera a indicagdo do cénjuge; na falta déste, a do 
ascendente de grau mais proximo e, na sua falta, a do 
mais préximo descendente. Se houver mais que um ascen- 
dente ou descendente do mesmo grau, na falta de ac6rdo, 

a sorte decidira. 
§ 2.°Se o processo estiver em segrédo de justic¢a, o 

representante do arghido ou dos ascendentes, descen- 

dentes ou cOnjuge apenas sera ouvido e poderd intervir 

pira se tomarem ou fazerem cessar quaisquer providén- 
cias determinadas pelo estado mental do argitido, devendo 

para éste feito desapensar-se 0 processo do incidente. 

Art. 128.9 Os ascendentes, descendentes ou cOnjuge 

do argitido nao separado de pessoas e bens, ainda que 

nao tenham constituido advogado no processo, serao 
ouvidos pelo tribunal, quando residam na comarca ou 

espontineamente se apresentem, sempre que o juiz tome 

qualquer medida acérca do argitido considerado irrespon- 
sdvel ou faga cessar qualquer medida ja tomada. 

Art. 129.° Se a suspeita sébre a integridade mental 

do argitido se tiver levantado no corpo de delito, nao sera 

sustado o sett andamento; proceder-se ha, porém, com 

a maior urgéncia ao exame médico-forense e diligéncias 

que com éle se relacionem e nao sera pronunciado o réu 

sem que se tenha decidido o incidente. 

§ 1.° O juiz, ainda que tenha proferido despacho de 

pronuncia definitivo ou equivalente com transito em 

julgado, podera sempre, oficiosamente, ordenar no processo 

novas diligéncias que julgue necessdrias para averiguar 

do estado mental do argiido e para habilitar os peritos 
a formarem 6 seu jttizo. 

Estas diligéicias podem também ser requeridas pelo 

Ministério Publico, parte acusadora, argiido, seu defensor 

oficioso, advogado dos astendentes, descendentes ou 

cénjuge ow pelos peritos, mas o juiz sOmente as ordenara, 

quando necessdrias. 
§ 2,° Se as suspeitas sdbre o estado mental do arghido 

aparecerem depois do despacho de prontincia ou equiva- 

lente, sustar-se hao os termos do processo depois da 

prisio, se a ela houver lugar, salvo se o incidente repre- 

sentar um simples expediente dilatério, 
* § 3.0 Se o réu estiver preso sem admissao de caugao, 

ou se a nao prestar, continuara sob prisao, salvo se 0 juiz 

entender que, para a realizagao do exame ou em virtude 

do estado do argitido, é necessério o seu internamento 

em um hospital ou estabelecimento proprio, onde perma- 

necera sob custédia, 
Art. 130.9 Se o argiido fér declarado irresponsavel 

antes do julgamento, ficara sem efeito a acusagao, Se a 

tiver havido, e tomar-se hao, quanto a éle, as medidas 

que vu seu estado mental exija, Se a irresponsabilidade f6r 

declarada no julgamento, sera o réu absolvido da pena. 

§ nico, Quando se mostre que a falta de integridade 
mental do argiido foi posterior 4 pratica da infracgdo, 

sera suspensa a execugao do despacho de prontincia, ou 

equivalente, bem como 0s termos ulteriores do processo, 

incluindo a execugao da sentencga e cumprimento da pena, 

até que o arguido recupere o pleno uso das suas facul- 

dades mentais. 
Art. 131.° Se as suspeitas sobre o estado mental do 

acusado aparecerem durante a execugdo da sentenga e 0 

exame médico-forense e mais diligéncias ordenadas reve- 

larem que a sua falta de integridade mental poderia, ter 

determinado a irresponsabilidade pela infraccao por que 

foi condenado, podera réquerer-se a revisio da sentenca 

nos termos déste Cédigo. 
Art. 132.° O juiz, quando averiguar que o argiido. 

julgado irresponsavel por falta de integridade mental. 

pode ser um perigo para a ordem e seguranga. piiblica, _
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o1denard © seu internamento em um hospital ou estabe- 
lecimento proprio, qualquer que seja a infraccdo cometida, 
Ao Ministério Publico incumbe tomar efectivo éste inter- 
namento, 

§ unico. Se o argiido nao oferecer perigo para a ordem 
e seguran¢a publica, mas o seu estado exigir que seja 
internado, podera o juiz autorizar o internamento, cum- 
prindo 4 familia ou 4 autoridade administrativa efectiva-lo. 

Art. 133.° O internamento ordenado nos termos do 
artigo anterior, quando o argiido € perigoso, s6 pode 
cessar por despacho do juiz que o ordenou, quando 0 inter- 
nado esteja curado ou deva reputar-se inofensivo, 

§ 1.° O juiz podera sempre ordenar, oficiosamente ou 
a Fequerimento do Ministério Publico, ofendido, parte 
acusadora, argtido, ou cOnjuge nado separado de pessoas 
e bens, ascendente ou descendente, 0 exame do internado: 
com peritos do estabelecimento ou de fora déle eas 
demais diligéncias que julgar necessirias, decidindo a 
final se o internado deve ou nao ser pésto em liberdade. 

§ 2.° A libertacdo do internado pode ser ordenada oficio- 
Samente, promovida pelo Ministério Publico ou requerida 
pelo interessado, seus ascendentes, descendentes ou conjuge 
nao separado de pessoas e bens e por proposta do director 
do estabelecimento, devendo sempre ser ouvido éste, 
quando nao seja quem a requerer, o Minislério Publico, 
quando o nao tenha promovido, o ofendido e a parte 
acusadora, € 0 cdOnjuge, descendentes e ascendentes do 
arghido, se nao forem os requerentes e quando residam 
fa comarca ou espontaneamente se apresentem. 

i: 4 Art. 134.° Quando, embora incompleta a cura do inter- 
nado, nao haja todavia receio de acessos perigosos, podera 
0 juiz autorizar a sua saida proviséria, como experiéncia, 
se Ihe f6r requisitada pelo director do estabelecimento e 
se houver quem se obrigue a prestar ao doente o trata- 
mento e amparo indispensaveis, e a internd-lo novamente 
quando haja ameaga ou prédromos da repetigao do acesso. 

§ 1.° A pessoa que se encarregar do alienado remetera 
ao director no fim de cada més um atestado médico rela- 
tivo ao estado do doente, como visto do delegado do 
Procurador da Republica da comarca, podendo o mesmo 
director ou o agente do Ministério Publico solicitar do juiz 
que ordene exame ou proceda a quaisquer indagacdes ou 
deligéncias reclamadas pelo estado mental do libertado, 

§ 2.° Se o doente yvoltar a ser perigoso para a segu- 
ranga e ordem publica, sera de novo e imediatamente 
internado, 

§ 3.° A saida proviséria podera converter-se em defi- 
nitiva quando a experiéncia demonstre que nisso nao ha 
inconyveniente, efectuando-se esta conversao oficiosamente 
ou a requerimento e com audiéncia das pessoas e entidades 
mencionadas no § 2.° do artigo 133,°. 

Art. 133.° Quando o internado tiver de sair por estar 
curado ou se considerar inofensivo, se nao tiver familia 
a quem se entregue e f6r indigente ou incapaz de adquirir 
meios de substéncta pelo seu trabalho, deverd ser pdsto A 
disposigao da autoridade administrativa para ser admitido 
em qnalquer estabelecimento de beneficéncia ou colocado 
por outra forma adequada ao seu estado, 

Art. 136.° Quando haja manicémios criminais, o juiz 
determinard, com prévio parecer dos peritos, se o argiido 
declarado irresponsdvel e que precisa de internamento 
deve ser internado nesses manicémios ou em qualquer 
outro estabelecimento ou seccao especial. 

Art. 137.° Se algum condenado aparecer durante o 
cumprimente da pena com qualquor doenca cu perturba- 
cao mental, observar-se hi © disposto nas leis ¢ regula- 

mentos especiais, em tudo o que nao fér contrario ao dis- 
posto neste Cédigo. 
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CAPITULO V 

Das excepgdes 

SECGAO I 

Disposigées gerais 

Art. 138.° Sao excepgdes: 

1.8 A incompeténcia co juizo: 
2.8 A litispendéncia ; 
3.5 O caso julgado; 
4." A prescrigao, 

Art. 139.° As excepgdes a que se refere o artigo ante- 
rior deyerdo ser deduzidas pelo Miuistério Publico, e podem 
sé-io pela parte acusadora ou pelos argitidos depois de 
admitidos a intervir no processo, devendo também os tri- 
bunais conhecer delas oficiosamente, ainda que nao sejam 
deduzidas. ; 

Art. 140.° As excepgGes serao deduzidas ou conhecidas 
em qualquer altura do processo até decisao final. 

§ 1.° A excepgao de incompeténcia com o fundamento 
de que o jufzo competente é o de outra circunscricao ter- 
ritorial somente pode ser deduzida on declarada até o dia 
em que se realizar a audiéncia de julgamento em 1.* instancia. 

§ 2.° Quem deduzir as excepgdes deverd oferecer logo 
as provas ¢ 0 juiz podera ordenar as dilizgéncias que julgar 
necessarias. 

§ 3.° Deduzida a excepeao, serdo ouvidos a purte con- 
traria e o Ministério Publico, se nao fér o requerente, para, 
no prazo de dois dias, dizerem o que se lhes oferega, 
seguindo-se a produgao da prova. 

Art. 141.° Nao poderao requerer-se eXames nem vis- 
torias. 

§ linico, As excepgdes de caso julgado e de litispendén- 
cia sdmente poderao provar-se por documentos. a 

Art. 142° A prova testemunhal sOmente sera admitida 
em 1.8 instancia e se tiver sido oferecido o ro] com a ante- 
cedéncia necessdria para que possa ser notificado as partes 
até trés dias antes daqttele em que se realize a audiéncia 
de julgamento. 

§ 1.0 Smente poderao produzir-se trés testemunhas a 
cada facto util para se decidir a excepgao e se {Or dedu- 
zida depois de finda a instrugao, apenas serdo imqairidas 
na audiéncia de julgamento, antes das que deverem depor 
sébre a causa, 

§ 2.° Os depoimentos serao escritos, salvo se as partes 
tiverem renunciado ao recurso, quando a reninc:a é 
admissivel. 

§ 3.° O juiz podera dispensar esta prova, se julgar sufi- 
cliente a constante dos auitos. 

Art. 143.° O tribunal conhecera da excepgao logo que 
se preoduzam as provas oferecidas. 

SECGAO II 

Da incompeténcia 

Art. i44.° Poderé deduzir-se a excepcio de incompe- 
téncia sempre que deva conhecer da causa um tribunal de 
nacionalidade, natureza, categoria ou circunscrigio diversa 
daquela onde o processo esta pendente. 

Art. 145.° Julgado procedente a excepcao, sera o pro- 
cesso remetido para o tribunal competente, se fr de nacio- 
nalidade portuguesa, e éste anulara apenas os actos que 
se nado teriam praticado, se perante @le tivesse corrido o 
processo e os que tém de ser repetidos para éle tomar 
conhecimento da causa. 

§ 1.° 0 tribunal competente poder’ ordenar a repeti¢io 
de quaisquer actos do processo que tenham sido pratica- 
dos pelo juizo incompetente e possam influir na decisdo. 

§2.° Se para conhecer da infraccao nio forem compe- 
tentes os tribumais portugueses, sera o processo arquivado,
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SECGAO II 

Da litispendincia 

Art, 146.° Mostrando-se que em outro julzo corre con- 
tra o mesmo réu um processo penal pelo mesmo facto 
punivel, sustar-se hao os termos posteriores prisdo ou 
caugao como conseqtiéncia da pronincia, ou os posteriores 
a9 corpo de delito nos processos em que a nao ha, até que 
S€ averigue em que tribunal deve o processo ter andamento, 

§ unico. Quando se avetigue que deve preferir outro 
tribunal ou quando, no caso de conflito de jurisdigao e 
competéncia, assim se tenha decidido, sera remetido para 
ésse tribunal todo 0 processo. 

Art. 147.° Se em qualquer tribunal civil, comercial, 
administrativo ou fiscal estiver pendente qualquer accao 
Onde se discutam factos que sejam elementos constitutivos 
de infraccao que dé luga: a uma accao penal, o juiz desta 
podera usar da faculdade que lhe confere 0 artigo 3.9, nos 
termos prescritos nesse artigo, 

SECGAO IV 

Do caso julgado 

Art. 148° Se em um processo penal se decidir, por 
ac6rdao, sentenga ou despacho com transito em julgado, 
que os factos constantes dos autos nao constituem infrac- 
Gio, OU que a accao penal se extinguiu quanto a todos os 
agentes, nao poderd propor-se nova acgao penal pelos 
mesmos factos contra pessoa alguma: 

§ unico, Se o tribunal julgar por decisio com transito 
em julgado que nao ha prova bastante de qualquer elemento 
da infracgao, nao podera prosseguir o processo penal com 
a mesma prova contra qualquer argiido: 

Art. 149.° Quando por acérdao, sentenca ou despacho, 
com transito em julgado, se tenha decidido que um arghido 
nao praticou certos factos, que por éles nao é responsavel 
ou que a reSpectiva accdo penal se extinguiu, nao poderd 
contra éle propor-se nova ac¢do penal por infracgdo cons- 
titufda, no todo ou em parte, por ésses factos, ainda que 
se lhe atribua comparticipagao de diversa natureza. 

Art. 150.° Se um tribunal absolver um réu por falta de 
provas, ndo podera contra éle propor-se nova acc¢ao penal 
or infrac¢ao, constitufda no todo ou em parte pelos mesmos 
actos por que respondeu, ainda que se Ihe atribua compat- 
ticipagdo de diversa natureza. 

Art 151.° Se um argiido nao tiver sido pronunciado 
ou fér despronunciado por decisdo, com transito em julgado, 
por faltas de provas ou se, em relacaio a éle e pelo mesmo 
motivo, tiver sido proferida decisdo com transito em jul- 
gado, equivalente 4 da nfo prontincia ou desprontincia, 
nao poderd contra éle prosseguir o processo com a mesma 
prova. 
. Art. 152.° No caso previsto no artigo 3.° déste Cédigo 
a decisdo proferida eis respectivo tribunal] constituira 
caso julgado, relativamente A questado que néle tenha sido 
julgada definitivamente, para a acc&o penal que dessa 
decisao ficou dependente. 

Art. 153.9 A condenacdo definitiva procende na accao 
penal constitufra caso julgado, quanto a existéncia e qua- 
lificagéo do facto punfivel e quanto 4 determinacio dos 
seus agentes, mesmo nas accdes ndo penais em que se 
discutam direitos que dependam da existéncia da infracgao, 

Art, 154.° A sentenca absolutéria, proferida em maté- 
ria penal e com transito em julgado constitufra nas acgdes 
nao penais simples presung¢ao legal da inexisténcia dos fac- 
tos que constituem a infraccao, ou de que os argtidos a 
nado praticaram, conforme o que se tenha julgado, presun- 
g4o que pode ser ilidida por prova em contrario. 

SECGAO V 

Da prescrigao 

Art. 155.° Os termos, prazos e efeitos da prescrigao e 
as causas da sua interrupgdo sao os estabelecidos na lei 

;a forma de a dedazir e julgar é a prescrita nos 
‘artigos 139.0 e seguintes. 

CAPITULO VI 

Do imposto de justic¢a 6 multas 

Art. 156.° O réu, no caso de condenagao, pagara ao 
Isstado um imposto de justica, que o juiz arbitrara na sen- 
tenga final dentro dos limites prescritos na lei, tendo em 
atengao oO processo e a situagao material do infractor. 

§ 1.9 Se responder. m coniuntamente varios réus, a cada 
um sera arbitrado o respectivo imposto de justi¢a, dentro 
dos limites legais, ¢ a sua 1esponsabilidade sera limitada 
ao imposto em que foi individualmente condenado. 

§ 2.° Cada réu pagara um s6 imposto de justica, qual- 
quer que seja o ntimero de infracgdes por que responda na 
mesma ocasiao e o ntimero de processos contra fle instau- 
rados, desde que se julyuem conjuntamente. . 
__ §3.° Se um réu fér absolvido por uma ou por algumas 
infracgdes e condenado por outras, pagard o imposto de 
justiga correspondente 4 forma de processo aplicavel 4 
infraccao mais grave por que f6r condenado, o qual lhe 
sera aplicado dentro dos respectivos limites legais. 

§ 4.° Nos processos em que houver parte acusadora, 
se esta decair a final, pagara o imposto de justiga que o 
juiz arbitrar dentro dos limites legais, tendo em atengao 
0 processo e a situacao material da parte. 

Se diversas pessoas Se tiverem constitufdo parte acusa- 
dora, cada uma pagara o respectivo imposto de justica e 
s6 por éle responderd, 

§5.°Se um réu, acusado de varias infraccdes, for absol- 
vido por umas e condenado por outras, havendo parte acusa- 
dora em alguma ou algumas delas, sera cada um condenado 
no respectivo imposto de justiga, que sera fixado para a 
parte acusadora dentro dos limites legais correspondentes a 
forma de processo dasinfracgdes de que o réu [6r absolvido 
e para o réu dentro dos limites correspondentes a forma de 
processo da infracgao mais grave por que fér condenado 

§ 6.° Sera também devido imposto de justica nos demats 
canoe prescritos na lei e a éle acrescerao as quantias que a 
ei fixar. 

Art. 157.° Serio arbitrados na sentenga ou acdérdao 
final os emolumentos devidos aos defensores oficiosos e a 
indemnizagao as testemunhas chamadas a depor na audién- 
cia de julgamento, que a pedirem. 

§ 1.9 Se as testemunhas tiverem deposto antes da 
audiéncia de julgamento, a indemnizagao sera arbitrada 
pelo juiz no acto da inquiri¢éo, se a testemunha a pedir 
antes de _encerrado. 

§ 2.° As testemunhas e aos peritos serado também pagas 
as despesas de viagem a que haja lugar, 

§ 3.° Os emolumentos ¢ indemnizagdes devidos aos 
defensores oficiosos, testemunhas, peritos, tradutores e 
intérpretes serio pagos, no caso de condenagao, pelo réu 
e, no de absolvicado, pela parte acusadora, havendo-a, 

Se-estas despesas forem comuns a varios réus ou pes- 
soas que se hajam constitufdo parte acusadora, por.elas 
responderdo solidariamente. 

sTITULO II 

Da instrucdo 

CAPITULO I 

Disposigdes gerals 

Art. 158.° A instrucdo do processo tem por fim averi- 
guar a existéncia das infracgdes, fazer a investigagao dos 
seus agentes e determinar a sua responsabilidade. 

§ unico. Na instrugao deverdo, tanto quanto possfvel, 
investigar-se aS causas e circunstAncias da infraccdo, os 
antecedentes € 0 estado psiquico dos seus agentes, no que 
jnteresse 4 causa, e ainda o dano causado ao ofendido, a 
situagao econémica e a condigao social déste « do infrac- 
tor, para se poder determinar a indemnizagaio por perdas 
e danos. an ~



Art. 159° A instrugdo do processo € dirigida pelo juiz. 
que podera ordenar oficiosamente ou por promogao do 
Ministério Piiblico, a requerimento da parte acusadora out 
do arguido, depois de admitido a interyir no processo, 
qualquer diligéncia que julgue necessdria para 0 apura- 
mento da verdade. i 

  

CAPITULO 11 

Da noticia da infracgao 

__ Art, 160.9 Toda a pose que tiver noticia de qualquer 
infraccaio penal podera participd-la ao juiz da comarca em 
que foi cometida, ao respectivo agente do Ministério Puiblico, 
ow finalmente ao juizde paz do respectivo julgado, indi- 
cando na participagaio o que souber des circunstincias rela- 
tivas 4 infraccdo e seus agentes e Os nomes, moradas e 
mesteres das testemurihas. 

_ §& 1.9 Quando [6r competente para conhecer da infrac- 
gao juizo diverso daquele em que foi cometida, a partici- 
pacao deverd ser feita ao juiz ou agente do Ministério 
Publico do tribunal competente. 

§ 2.9 Se a participagao f6ér dada ao juiz ou agente do 
Ministério Piblico de jufzo incompetente para conhecer da 
infraccao, nao deixard de ser recebida, mas sera logo reme- 
tida ao tribunal competente, sem prejufzo do disposto no 
§ unico do artigo 177.°. 

§ 3.° Nos casos em que a accao penal dependa de acusa- 
cao oll participagao de certas pessoas, so estas podem par- 
ticipar a infraccdo, ; 

_ Art. 161.° Se a participagao f6r feita ao Ministério 
Piiblico, slo ha por escrito e assinada pelo participante 
ou por outrem a seu régo e a assinatura reconhecida por 
notario. Se for feita ao juiz, podera também ser verbal e 
reduzida a auto pelo escrivao, depois de reconhecida a 
identidade do participante, que devera assinar o auto, 
declarando-se a razao por que 0 nao assina, se nao souber 
ou nao puder fazé-lo. 

§ +.° Quando a pessoa que fizer a participacio verbal 
nao f6ér conhecida em juizo, sera a sua identidade abo- 
nada por qualquer pessoa idénea que o seja. 

§ 2.9 Se a participacao escrita for recebida e nao con- 
tiver os requisitos legais, deverd ser notificado o partici- 
pante pura declarar se a confirma ou nao e completa-la, se 
for caso disso, sendo as suas declaragdes reduzidas a auto. 

Art. 162.° Os jufzes de paz, assim que tiverem noticia 
de qualquer crime ptiblico comet do no seu julgado, darao 
déle cenhecimento ao juiz da comarca, enviando-lhe tam- 
Lema participacdo, se a tiverem recebido, eo corpo de 
delito, a que devem proceder em conformidade da lei, salvo 
o disposto no artigo 172.°. 

§uinico, Se algum dos agentes de infraccdo fér preso, 
nos casos em que a lei admite a prisao, sera imediatamente 
remetido a jufzo acompanhado de offcio em que se indique 
espectficadamente a infraccao de que é argi do, remeten- 
do-se, logo que seja possivel, a participagao e o corpo de 
delito. 

Art. 163,° Tédas as autoridades a quem a lei atribui 
competéncia especial para a investigagio de infrac¢des 
ou para receber a respectiva participagdo, aceitario as 
participagées escritas ou mandaraéo reduzir a auto as 
participagdes verbais, nos termos do artigo 161° e seus 
pardgrafos, e procederao 4s investigacdes para que tiverem 
competéncia, remetendo tudo ao Poder Judicial. 

§ tinico. Se houver presos, observar-se ha o disposto 
no § tinico do artigo anterior, salvo o disposto nas leis e 
regulamentos policiais. 

Art. 164.° Qualquer outra autoridade que, no exercicio 
das suas funcdes, descobrir uma infraceao, em relacaio a 
qual possa ser liyremente exercida acgao publica, dara logo 
parte dela por meio de oficio ao agente do Ministério Publico 
que fdr competente para promover 0 respectivo processo 
penal. 

§ r.° Se em qualquer repartigao ou servico piblico for 
cometida qualquer infracciio penal, dever4 o chefe da repar- 
ticAo ou Servigo, ou quem suas vezes fizer, mandar levantar 
© competente auto e prender o delingtiente, se fOr caso 
disso. 
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§ 2.° Se o Supremo Tribunal de Justica, alguma das 
Relagdes, ou juiz de direito descobrir em algum processo 
qualquer infraccdo, em relagdo a qual possa ser livremente 
exercida aceao publica, sera dado conhecimento ao agente 
do Ministério Piiblico junto déles. 

Art. 165.° O Ministério Publico, junto de qualquer juizo 
ou tribunal, logo que tiver conhecimento de qualquer infrac- 
go, se for competente para requerer 0 respectivo procedi- 
mento penal, promové-lo ha, ¢, se o nao fOr, participardo 
caso ao ee do Ministério Publico competente. 

Art, 166.° Sempre que qualquer autoridade, agente da 
autoridade ou funciondrio piiblico, no exercicio das suas 
fungOes, presenciar qualquer infracgdo, Jevantara ou man- 
dard levantar auto de noticia, que mencionara os factos que 
constitufrem a infraccao, o dia, hora, local ¢ as circunstan- 
clas em que foi cometida, 0 que puder averiguar acérca do 
nome, estado, profissdo, naturalidade e residéncia do infrac- 
tor ¢ do ofendido, o nome, a qualidade e residéncia da 
autoridade agente da autoridade ou empregado publico 
que a presenciou e os nomes, estado, profissdo e residén-. 
cia ou outros sinais que as possam identificar de, pelo 
menos, duas testemunhas que possam depor sobre ésses 
factos. 

§ 1.° O auto de noticia a que se refere éste artigo devera 
ser assinado pela autoridade, agente da autoridade ou 
empregado ptblico que o levantou ou mandou leyantar, 
pelas testemunhas quando fér possivel, e pelo infractor, se 
quiser assinar. 

§ 2.° Poderd levantar-se um tinico auto de noticia por 
diferentes infraccées cometidas na mesma ocasido ou rela- 

cionadas umas com as outras, embora scjam diversos Os 
seus agentes. 

Art. 167.° Os autos de noticia levantados nos termos 

do artigo anterior serao remetidos para jufzo no prazo de 
cinco dias; sé, porém, disserem respeito a contravengdes ou 

transeressdes de preceitos regulamentares a que corresponda 

tinicamente a pena de multa, aguardarao por espaco de 

dez dias na secretaria ou renartigao publica onde possa 
efectuar-se 0 pagamento voluntario dessa multa; findo éste 
prazo, quando se no tenha efectuado o payamento, sera 0 
auto de noticia remetido para juizo, dentro de cinco 
dias. 

§ unico. Se f6r indispensdvel proceder a diligéncias 
prévias ordenadas na lei, o prazo de cinco dias a que se 
refere @ste artigo comegard a contar-se depois de findas 

estas diligéncias. 
Art. 168.° Nenhuma autoridade, agente da autoridade 

ou funciondrio publico podera anular ou declarar sem efvito 
qualquer auto de noticia, levantado nos termos do artigo 
166.°, deixar de fazer ou obstara que se faga a sua remessa 
para juizo nos prazos legais. 

§ 1.9 A inobservancia do disposto neste artigo fara 
incorrer o infractor nas respectivas sang6es disciplinares e 
penais, se houver lugar a elas, sem prejuizo do disposto 
no paragrafo seguinte. 

§ 2.° Se a infraccao do disposto neste artigo discer 
respeito a autos de noticia por contravengdes ou trans- 
gressdes de preceitos regulamentares, a autoridade, agente 
da autoridade ou funciondrio publico que nao cumpriu 
incorrera na multa de 50$ a 1.000$, que sera imposta pelo 
tribunal competente para conhecer da respectiva trans- 
gressio ou contravengao, ém processoinstaurado para éste 
fim, logo que haja conhecimento da falta em juizo e sem 
prejuizo das sang6es disciplinares, 

Art. 169.°Os actos a que se refere o artigo 166,° farao 
fé em juizo, quer na instrug¢io quer no julgamento, até 
prova em contririe, se forem mandados levantar pelo jniz 
por infracgdes que tenham sido praticadas perante le em 
actos judiciais ou que a éles digam respeito. 

§ 1.9 Se ésses autos forem levantados por qualquer 
outra autoridade ou porum agente da autoridade ou funcio- 
nirio publico, somente farao fé em jufzo, se disserem 
respeito a qualquer infracgdo a que corresponder processo 
de polleia correccional, de transgressio on sumirio, salvo 

nos casos especiais em que por lei se exijam outras diligén- 
clas para a instrugao do processo.
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§ 2.° Os autos a que este artigo e seu § 1. se referem 

fazem f€ tinicamente quanto aos factos presenciados pela 
autoridade, agente da autoridade ou funciondrio piublico 
que os levantar ou mandar levantar. 
_ ,§ 3.2 O juiz, mesmo que o auto de notfcia faga fé em 
juizo, podera mandar proceder a quaisquer dilizéncias que 
julgue necessarias para «a descoberta da verdade. 

CAPITULO IT] 

Do corpo de delito 

SECCAo 1 

Disposicoes gorais 

_Art. 170." Entende-se por corpo de delito o conjunto de 
diligéncias destinadas 4 instrucao do processo, com excepgao 
da instrucdo contraditoria. 

Art. r71.° O juiz, logo que the seja dada a participacao, 
mandara proceder ao competente corpo de deiito, ouvido o 
Ministério Publico, se nao f6r o participante. 

S$ unico. Se o juiz se julgar incompetente para conhecer 
da infracgao, procederd as diligéncias urgentes c, em seguida, 
mandara remeter o processo ao tribunal competente. 

Art. 172.° Nos crimes que nao admitem caucao, 0 juiz 
de direito presidird sempre ao corpo de delito. 

_ Se © juiz de paz tomar conhecimento déstes crimes, 
lintitar-se ha a proceder as <iligéncias urgentes e a evitar 
quese alterem Os vistigios do crime, dando de tudo imediato 
conhecimento ao juiz de direito. 

§ 1.° Nas outras infracgdes, podera o juiz de direito 
requisitar ao juiz de paz as diligéncias do corpo de delito 
que nao devam realizar-sc na sede da comarca ec, quando 
© juiz de paz tomar conhecimento da infraccdo, podera 
proceder ao corpo de delito, 

§ 2.° Concorrendo © juiz de direito e o de paz a formar 
o corpo de delito, preferira aquele. 

Art. 173.° O corpo de delito pode fazer-se por qualquer 
meio de prova admitido em direito, 

§ 1.° Servirao de corpo de delito os autos a que se refere o 
artigo 169.°. 

§ 2.° Nos crimes de falsidade, quando ela tiver sido 
julgada provada em qualquer processo nao penal, prece- 
dendo exame, © corpo de delito sera constitufdo pela cer- 
tidao do exame e da sentenga. 

Art. 174.9 A confissdo do argiido desacompanhada de 
quaisquer ontros elementos de prova nao vale como corpo 
de delito. 

§ unico, Ainda que o arghido tenha confessado a 
infraccao, 0 juiz deverd proceder a todas as diligéncias para 
© apuramento da verdade, devendo investigar, com todos 
os elementos de que dispuser, se a confissdo é ou nao 
-verdadeira . 

SEcG AO II 

Dos exames 

Art. 175.° Nos corpos de delito verilicar-se hao, por 
meio de exames, plantas devidamente conferidas, decalques, 
fotografias ou quaisquer outros processos, os vestigios que 
possa ter deixado a infracgdo, 0 estado do lugar em que 
foi cometida e todos os indicios relativos ao modo como 
‘foi ee € as pessoas que a cometeram. 

rt. 176.° Logo que tenha noticia da pratica de qualquer 
infraccéo que possa deixar vestigios, o juiz providenciara 
imeédiatamente para evitar, tanto quanto possivel, que 
ésses vestigios se apaguem ou alterem, antes de serem 
devidamente examinados, profbindo, quando fér necessario, 
sob pena de desobediéncia, aentrada ou transito de pessoas 
estranhas no lugar do crime ou quaisquer outros actos que 
poss rejudicar a descoberta da verdade. O mesmo 
devera fazer qualquer autoridade ou agente da autoridade 
que para isso tenha competéncia, : 

§ Unico. Se os vestigios deixados pela infraccao se 
encontrarem alterados ou tiverem desaparecido, 0 juiz 
fard descrever o estado que encontrou, no acto do 
exame, aS cousas ou pessoas em que possam ter existido, 

procurando, quanto possivel, reconstituf-los, descrevendo 
o modo, o tempo ¢ aS causas por que se deu essa alteragao 
ot desapurecimento, 

Art, 177.°0 juiz. quando se proceda a exame no lugar 
da infraccao, pode sempre ordenar que ninguém se afaste 
déle, sob pena de desobediéncia, e obrigar, com o aunilio 
da férga publica, se for necessdrio, as pessoas que pretendan 
afastar-se a que ntle se conservem, emquanto for indispen- 
savel a sua presenga. 

Art. 178.9 Ninguém pode eximirse a sofrer a qualquer 
exame ou a facultar quaisquer cousas que devam ser 
examinadas, quando isso fér necessdrio para a instrugao 
de qualquer processo, podendo o juiz tornar efectivas as 
as suas ordens, até com o auxilio da férga, sem prejuizo 
do disposto nos artigos 209.° e 210.°. 

§ tinico. Os exames que possam ofender o pudor das 
pessoas examinadas s6 deverao realizar-se quando forem 
indispensdyeis para a instrugao. Ao exame assistirao somente 
0 juiz € os peritos, podendo o examinando fazer-se acom- 
panhar de uma ou duas pessoas de sua confianga, devendo 
ser prevenido de que tem esta faculdade. 

Art. 179.2 Os exames serao feitos por dois peritos 
nomeados pelo juiz, devendo perante ¢le prestar compro- 
misso de honra. 

§ x.° Nos casos de extrema urgéncia ou quando, pela 
grande simplicidade das investigagdes ou pequena gravidade 
da infracgao, o juiz julgue bastante a intervengao de um 
sé perito, com éle se fara o exame. 

§ 2.° O exame sera feito na presenga do juiz = com a 
assisténcia do Ministério Publico, podendo assistir os ofen- 
didos, a parte acusadora e também os argttidos depois de 
admitides a intervir no processo, salvo o:caso previsto no 
§ unico do artigo 178.9, : 

- § 3.9 © agente do Ministério Puiblico, bem como o 
ofendido, a parte acusadora e o argitido poderao requerer 
no acto do exame, e sem prejuizo do bom andamento da 
diligéncia, o que convier para a descoberta da verdade, 
devendo o juiz indeferir tudo quanto fér imitil para a causa. 
Se forem precisos quaisquer esclarecimentes, nos exames a 
que se refere o § tinico do artigo r78.", serdo pedidos e 
dados depois das respostas aos quecitos. 

Art. tSo.° Ouando os exames dependerem de conlieci- 
mento particular de qualquer sciéncia ou arte, serao 
nomeadas as pessoas com as habilitagdes necessdrias para 
os efectiar. 

§ 1.9 Se no lugar em que tenha de se fazer 0 exame ou 
nos 5 quilémetros em redor nado houver sendo um perito, 
assim se declarara no auto e 0 exame sera valido apenas 
com a Sua intervengao. 

§ 2.° Se no lugar onde deva fazer-se 0 eXame € nos 15 
quilémetros em redor nao houver perito algum, e o houver 
na sede da comarca, o juis podera ordenar que o objecto 
que deva ser submetido ao exame seja transportado para 
ali, se o transporte puder efectuar-se sem prejuizo da averi- 
guacao da verdade ou da satide publica, podendo para éste 
efeito requisitar as diligéncias necessdrias 4 autoridade 
administratiya ou policial, que a elas procedera imediata- 
mente e com as cautelas devidas. 

§ 3.0 No caso do pardrgafo anterior, se o transporte 
nao puder ter lugar e o julz entender que ¢ indispensdyel 
a interven¢ao de peritos especializados, podera nomea-los, 
se os houver na propria comarca, ou, se os nao houver, 
requisité-los a uma das comarcas mais proéximas. 

§ 4.° Fora dos casos indicados nos paragrafos anterio- 
res, 0 julz escolhera os dois individuos que lhe parecerem 
mais competentes e estes servirao de peritos no exame, 
declarando-se no auto o motivo porque foram nomeados. 

Art. r8x.° Os exames médico-forenses, nas comarcas de 
Lisboa, Pérto e Coimbra, serao feitos pelos institutos de 
medicina legal, onde se farao também os exames de reco- 
nhecimento de letra ou de documentos que se digam falsifi- 
cados e quaisquer outros que ésses institutos estejam espe- 
cialmente habilitados a realizar. 

§ 1.° Os servigos periciais de [medicina fforense que 
exijam conhecimentos particulares de alguma especialidade 
médica serao nestas comarcas, feitosno respectivo:institutor
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ouclinica universitaria dessa especialidade pelos professores 
e assistentes respectivos e, na falta désses institutos ou 
clinica, nos hospitais consagrados a essa especialidade, pelo 
pessoal médico a éles pertencente. 

§ 2.° Nas outras comarcas, os exames cadavéricos e os 
de alienagdo mental serao feitos por do's médicos, da drea 
da comarca, sempre que os haja, e, se os ndo houver, serao 
requisitados a uma daS comarcas mais préximas, nos termos 
do § 3.° do artigo 180.°; nos outros exames médico-forenses 
observar-se ha 0 disposto nos §§ 1.9, 2.°¢ 3.° do artigo 180.9, 
nao podendo intervir néles sendo peritos médicos. 

_ Art. 182.° O juiz poderé ordenar que os exames se 
fagam em laboratérios ou estabelecimentos scientfficos apro- 
priados, quando a natureza das investigacGos assim o exija, 
devendo tomar as precaugdes indispensdveis para assegurar 
o bom éxito da diligéncia. 

§ 1.° Quando os exames se realizarem nos termos déste 
artigo, nao ¢ permitida a assisténcia da parte acusadora, 
do ofendido ou do argitido, nem é necessdria a presenca do 
Ministério Piiblico nem do juiz, que podera limitar-se a 
entregar os quesitos a que tenha de responder e designar 
um prazo para serem dadas as respostas. 

§ 2.9 Os exames podem ser directamente requisitados ao 
director do laborat6rio ou estabelecimento, ainda que seja 
fora da comarca, e para éles nao precisam os peritos de 
prestar compiomisso de honra. : 

Art. 183.° Nao poderao ser nomeados peritos os impe- 
didos nos termos déste Cédigo., 

§ 1.° Os peritos nomeados podem alegar como escusa a 
falta de conhecimentos especiais ou de material préprio 
para exame que 0s exija e¢ podem com o mesmo fun- 
damento ser recusados pelo Ministério Publico, parte acusa- 
dora e argiido, se tiver intervencao no processo. A escusa 
com éste fundamento s5 podera ser alegada no prazo de 
quarenta e oito horas, a contar do dia em que o perito fér 
notificado da nomeacdo, e a recusa s6 poderd ser deduzida 
no mesmo prazo, a contar do momento em que aquele que 
a opuser tenha conhecimento da nomeagao. 

§ 2° Alegada a escusa ou oposta a recusa, o jufz deci- 
di-la hd4 imediatamente, sem recurso, ouvido o perito, se 
assim o entender, tudo sem prejufzo da realizagao da dili- 
géncia, se fér urgente. 

Art. 184.° Se o juiz julgar procedente a escusa ou a 
recusa, ou se oO perito falecer, estiver impossibilitado de 
comparecer ou for negligente, nomeara outro em substi- 
tulgdéo ou procederd nos termos do artigo 182.°, se fér caso 
disso, 

Art, 185.° Todo 0 perito que for convenientemente noti- 
ficado para qualquer exame deverd comparecer no dia, 
hora e local designados, sob pena de incorrer na sangao 
do artigo gr,°. 

Art. 186.° O juiz deverd formular quesitos, sempre que 
os peritos lho requeiram ou a natureza do exame 0 exija. 

§ unico. O Ministério Publico, a parte acusadora e 0 
argtido, depois de admitido a intervir no processo, poderao 
formular quesitos, mas 0 juiz nao os admitiri, quando os 
julgue desnecesstrios para a descoberta da verdade, 

Art. 187.° Se os peritos carecerem de quaisquer diligén- 
cias ou esclarecimentos para responderem conventente- 
mente, poderao requeré-los ao juiz, que ordenara que essas 
diligéncias se partiquem ou ésscs esclarecimentos lhes sejam 
fornecidos, se 0 julgar nécessdrio. 

§ unico. Poderdo também ser mostrados aos peritos 
quaisquer actos do processo ou documentos juntos, se 0 
juiz o julgar conveniente, 

Art. 188.° Se os peritos, para fazeren conyeniente- 
mente o exame, precisarem de destruir quaisquer objectos 
que devam examinar ou comprometer gravemente a sua 
integridade, pedirao préviamente a necessdria licen¢a 20 
juiz que houver ordenado ou requisitado a diligéncia. 

§ r.° O juiz, ouvido o Ministério Publico, a parte acusa- 
dora ec o arghido, se jd tiver sido admitido a intervir no 
processo, devera deferir, sempre qae se mostre a conve- 
niéncia na destruigdo. ou alteracio do ebjecto a examinar, 

mas ordenara que no processo fiqne uma*descricio exacta 
désse objecto e, sendo/possivel, a sua fotografia 

§ 2° Nos exames de documentos que seja necessdrio 
destruir ou alterar ficard sempre 0 seu traslado e descri- 
gao no processo e também a fotografia, que sera devida- 
mente conferida com o original, por peritos, na presen¢a 
do juiz e com a assisténcia do Ministério Piiblico, da parte 
acusadora e do argitido, se j4 tiver sido admitido a intervir 
no processo, ficando o tras!ado e a fotografia a valer como 
se féssem o original. 

Art. 189.° Os peritos no exame descreverdo com a 
minticia necessdria o estado do que examinaram, expondo 
em seguida as suas conclusdes devidamente fundamenta- 
das, podendo o jniz, o Ministério Piiblico, a parte acusa- 
dora ou 0 argiido que tenha sido admitido a intervir no 
processo, pedir quaisquer esclarecimentos, 

Art. 190,.° Feito 0 exame, se os peritos declararem que 
podem dar logo as suas respostas, escrever-se hao no res- 
pectivo auto, que ser4 rubricado pelos peritos e por éles 
assinado logo em seguida as suas respostas ou declaragGes 
ou aos esclarecimentos que lhes sejam pedidos. 

§ 1.° Se os peritos declararem que nao podem respon- 
der desde logo, ser-Ilhes ha marcado um prazo dentro do 
qual apresentarao na secretaria do tribunal o seu relatério 
escrito, por éles rubricado e assinado, e que sera também 
rubricado pelo escrivao e junto aos autos, lavrando-se térmo 
de apresentacdo e juntada. 

§ 2.° Havendo discordAncia entre os peritos, cada um 
déles apresentara o seu relatério fundamentado. 

Art. ror.° A autépsia sera sempre precedida do reco 
nhecimento do cadaver e, se éste nao [6r logo reconhecido, 
nao se procedera ao exame sendo passadas vinte € quatro 
horas, durante as quais, sendo possivel, o caddver estard 
exposto em estabelecimento apropriado ou em lugar publico, 
a-fim-de ser reconhecido, salvo se houver perigo para a 
satide ou ordem ptiblica ou se houver urgéncia imediata 
no exame. 

§ unico. Se o cadaver nao for reconhecido, descrever-s¢ 
hao no auto as particularidades que o possam identificar 
e sé depois se procedera 4 autdpsia. 

Art. 192.9 Nos crimes de ofensas corporais, se os peri- 
tos declararem no exame que o ofendido se encontra ainda 
doente ou impossibilitado de trabalhar por certo espago 
de tempo, proceder-se ha, findo éste prazo, a noyo exame, 

§ tinico. O segundo exame deverd ser realizado imedia- 
tamente depois de terminado o tempo previsto pelos peri- 
tos para a doenca ou impossibilidade de trabalho e, se o 
ofendido entao nao estiver curado, sera de novo examinado, 
quando terminar 0 prazo que lhe for assinado nesse exame. 
O mesmo se observard, se houver necessidade de novos exa- 
mes, até que o examinado esteja curado ou apto para o 
trabalho. 

Art. 193.° Serio facultados por quaisquer reparticdes 
ou estabelecimentos publicos os exames de paptis ou objec- 
tos af existentes, quando necessdrios para a instrucdo de 
algum processo, observando-se o disposto nas respectivas 
leis e regulamentos, no que nao fér contrario as disposicdes 
déste Cadigo, 

§ tinico. Nos papéis ou objectos que tiverem cardcter 
confidencial, 0 exame no se realizara sem autotizacéo das 
estagdes superiores, se a reparticao ou estabelecimento 
assim o entender. 

Art. 194.° Quando sejam presentes em juizo documen- 
tos que devam ser examinados, o jniz podera ordenar que, 
até se confiarem aos peritos, em vez de se juntarem ao 
processo, sejam guardados com as precaugGes necessdrias 
para nio sofrerem atritos nem pressdes, evitando-se que 
quaisquer pessoas néles apoiem os dedos, que sejam man- 
chados, dobrados, ou por qualquer forma deteriorados e 
tomando-se todos os demais cuidados indispensdveis para 
que nao sejam prejudicadas as pesquisas a fazer no exame. 

Art. 195.° Se o exXame versar s6bre o reconhecimento 
de letra, os peritos deverao compard-la com a de docnmen- 
tos aut énticos ou mesmo com a de documentos particula- 

res, reconhecidos como verdadeiros pela pessoa a quem for 
atribuida a letra, ou havidos judicialmente como reconhe- 
cidos,
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§ 1° Para se fazer o confronto a que se refere éste 
artigo, © juiz poderd requisitar, para serem presentes no 
acto do exame. quaisquer documentos arquivados em repar- 
tigdes ou estabelecimentos publicos, fazendo-se o exame 
nessa reparticao ou estabelecimento, quando o documento 
déle nao puder sair. 

§ 2.° Se os documentos necessirios para o confronto 
S€ encontrarem em poder de particulares, que nao sejam 
© conjuge. os aScendentes, descendentes e colaterais até o 
terceiro grau ou afins nos mesmos graus do arghido, podera 
© Juiz ordenar que sejam apresentados em juizo, sob pena 
de desobediéncia, salvo tratando-se de eseritos de natureza 
confidencial. 

§ 3.° O juiz ordenard, quando for necessirio, que a 
pessoa a quem € atribuida a letra escreva na sua presenga 
€ na dos peritos, quando éles o pedirem, as palavras que 
Ihe indicar. Se ela se recnsar a escrever, incorrera na pena 
de desobediéncia qualificada, sendo presa imediatamente 
e aguardando o julgamento sob prisio, se antes nao cum- 
prir a ordem do juiz, fazendo-se de tudo mencao no auto 
da diligéncia, 

Art. 196.° Os peritos poderao ser convocados pelo juiz 
em qualquer altura da instrucdo, para prestarem esclare- 
elmentos no processo. 

Art, 197.° O Ministério Pubkeo, a parte acusadora ou 
© argtido, quando intervenha no processo poderao re querer, 
© 0 juiz oficiosamente ordenar, novos exames sobre o mesmo 
ou diversos objectos, mas, se o objecto for o mesmo, cs 
novos exames serao feitos por trés peritos nomieados pelo 
juiz, nenhum dos quais tenha intervindo nos anteriores. 

§ unico. Se o juiz entender que estas diligéncias, quando 
requeridas, nao tém interésse para a descoberta da ver- 
dade, indeferira 0 pedido. 

Art, 198.9 Se o exame se ndo puder fazer por qualquer 
motivo, a sua falta sera suprida por outro meio de prova. 

Art. 199.° Se {6rnecessirio determinar o valor do objecto 
da infracgao, éste valor seri fixado por exame, quando 
seja possivel ou, pelas declaragdes, sob compromisso de 
honra, dos ofendidos ou de outras pessoas, «uando o nao 
possa ser por aquele meio. 

Art. 200.° Serao revistos pelo Conselho Médico-Lega) 
todos os relatérios de exames microscépicos, quimicos, 
bacteriolégicos e mentais, e ainda todos os outros exames 
medico-forenses relativos a processos por infraccdes a que 
corresponda pena maior, efectuados nas. comarcas da res- 
pectiva circunserigao. 

§ 1.° Para éste fim sera remetida pelo juiz ao respec- 
tivo Conselho Médico-Legal cépia dos relatérios, no piazo 
de cinco dias, a contar da sua jun¢ao aos autos, 

§ 2.° Se os exames sujeitos a revisio forem feitos pelos 
institutos de medicina legal, serao directamente remetidos 
pelo seu director ao Conselho-Médico Legal. 

§ 3.° O parecer do Conselho Médico-Legal sera remetido 
ao respectivo juiz no prazo de vinte dias, a contar da data 
em que fér recebido o relatorio a rever. 

Art. 201.° Havera recurso para o Conselho Médico-Legal 
dos relatérios dos exames médicos-forenses, quando nao 
estejam sujeitos a revisao obrigatéria, nos termos do artigo 
anterior. 

§ 1.° Nao havera lugar ao recurso a que éste artigo se 
refere, quando o processo fér de polfcia correccional, suma- 
rio ou de transgressdes. : 

§ 2.° O recurso pode ser interposto pelo Ministério 
Piblico, pela parte acusadora ou pelo arghido admitido a 
intervir no processo, no prazo de cinco dias, a contar da 
juncao aos autos do relatorio dos peritos;. == 

Se o argiido sé passado éste prazo for admitido a inter- 
vir no processo, podera recorrer no prazo de cinco dias, a 
contar daquele em que for admitida a sua intervengao. 

_§ 3.° O recurso considerar-se ha interposto pela simples 
apresentacdo de wim requerimento dirigido ao Juiz em que 
desde logo se indiquem as pegas do processo com que se 
quere instruflo, hes 

_ Ao recurso serd sempre junta cépia do relatério dos 

  
‘poder de quém se encontra o ediffcio 0 consentir. 

§ 4.° A interposicao do recurso sera notificada no prazo 
de doix dias ao Ministélio Publico, a parte acusadora e ao 
argtido admitido a intervir no processo, que nao sejam os 
recorrentes. 

§ 5.° O recorrente poderd apresentar quaisquer alega- 
gdes ou documentos para Serem juntos ao recurso, no prazo- 
de cinco diss, a contar da sua interposigao ¢.0 mesmo 
poderao fazer os nao recorrentes em igual prazo, a contar 

da notificavao, 
§ 6° Findo o prazo a que se refere o pardgrafo anterior, 

0 escrivdo fara o processo de recurso concluso ao juiz, que 
mandara notificar os peritos, para em cinco dias responde- 
rem, querendo, acérca do objecto do recurso, conjunta ou 
separadamente, e juntarem quaisquer documentos, em 
seguida ao que o juiz, no prazo de trés dias, ordenara, com 
a sua informagao ou sem ela, que o processo seja remetido 
ao Conselho Médico-Legal no prazo de dois dias. 

§ 7.° O recurso subira cm separado e nado tem efeito 
suspensivo. 

§ 8.° Se o recorrente for a parte acusadora ou.o argbido, 
© recurso sOmente podera seguir os seus termos, quando o 
recorrente tenlia depositado o respective impesto de justica, 
ficando com direito a havéJo de quem {ir condenado a 
final. 

§ 9.° Independentemente de recurso, pode o juiz ou o 
Ministério Publico fazer directamente ao Conselhio Médico- 
-Legal da respectiva circunscricéo as consultas que julga- 
rem necéssatias, 

SECGAO Til 

Das buscas @ apreensdes 

Art. 202.° Serdo apreendidas e examinadas tédas as 
armas e instrumen{os que Serviram a infraccao ou estavam 
destinadas para ela e bem assim todos os objectos que 
forem deixados pelos delingtientes no local do crime, ou 
quaisquer outros cujo exame seja necessdirio para a ins- 
trucao. Os objectos apreendidos serao juntos ao processo, 
quando péssivel, e, quando 0 nao seja, confiados a guarda 
do escrivao do processo au de um depositdrio. De tudo se 
fara mencao no respectivo auto. 

Art, 203.° Quando haja indicios de que alguma pessoa 
tem em seu poder ou que se encontram em algum lugar, 
cujo acesso nao seja livre, papéis ou outros objectos cuja 
apreensao fér neécessdria para a instrugao do processo, ou 
quando o argtido ou outra pessoa que deva ser yiresa ‘se 
tenha refigiado em lugares daquela natureza, 0 jniz, em 
despacho fundamentado, oficiosamente, 2 requerimento do 
Ministério Publico, da parte acusadora ou do argiido 
admitido a intervir no processo, indicard as razées da 
suspeita e mandara proceder a busca e apreensao ou prisao, 

§ 1.9 A busca e apreensdo s6 poderdo ser feitas pelo 
juiz de paz, quando possa haver dano irreparavel na demora 
ou quando fore antorizadas pelo juiz de direito da 
comarca. Pode;ao também efectuur estas diligéncias as 
autoridades que, por lei, t¢m competéncia para tal. 

§ 2.° A busca e apreensdo judiciais assistira o Ministé 
rio Piiblico, e poderdo assistir a parte acusadora e a peSsoa 
que eSteja na posse do lugar em que a diligéncia se realiza. 

réu serd sempre presente 4 busca, quando 0 juiz enten- 
der que é necessario, ou se estiver preso na sede da comarca, 
poderdo fazer-se assistir por defensor; fora disso, podera 
assistir ou fazer-se representar pelo sew defensor, se tiver 
sido admitido a intervir no processo e o juiz entender que 
a sua assisténcia ou do representante nao é prejudicial & 
descoberta da verdade, Para éste fim, sera notificado o 
defensor ou o réu, se tiverem domicilio na sede da comarca, 
sem prejuizo da realizacao da diligéncia. 

§-3.° A estas diligéncias assistirao também, sendo possi- 
vel, duas testemunhas. 

Art. 204.° O juiz nao podera proceder & busca e apreen- 
sao em casa habitada, ou suas dependéncias fechadas, antes 
do nascer nem depois do pér do sol, salvo se a Peace ee 

 



_ § 1° Emquanto a busca se nao realizar, o juiz devera 
tomar tédas as cautelas nec as > extel 
do ediffcio e dependé@ncias, para déles nao sair pessoa 
alguma ou objecto, até se efectuar a entrada. Comegada 
a diligéncia, podera continuar mesmo de noite. 
_ § 2.° A busca e apreensdo poderdo efectuar-se a qual- 
‘quer hora em casa sujeita por lei a fiscalizagaéo especial 

Art. 205.9 Se, em qualquer lugar onde deva proceder-se 
a uma busca e apreensio, nao for lacultada a entrada, o 
juiz adoptari as providéncias necessdrias para que ela se 
efectue, podendo, em qualquer cas, requisitar o auxtilio 
da forga pliblica ou das autoridades, quando o julgar neces- 
sdrio para o bom éxito da diligéacia, incorrendo os que se 
‘opnserem na pena de desobediéncia ou de resisténcia, 
-conforme os casos. 

Art. 206.° Far-se ha um auto da busca e apreensio, no 
qual se mencionarao o ntimero ¢ qualidade dos papéis e 
objectos apreendidos, juntando-se aqueles do processo, salyo 
o disposto no artigo 194.°, e confiando-se estes a guarda 
do escrivao ou de um depositario, se o juizo entender con- 
Venicnte. Quando o argiiido ou qualquer outra pessoa 
reconheser por seus alguns dos papéis ou objectos apreen- 
didos, déste reconhecimento se fard men¢gao expressa no 
THesmo auto, 

§ 1.° As pessous que assistirem & busca, nos termos 
do § 2.9 do artigo 203.8, podem rubricar os papéis apreen- 
ditlos, devendo fazé-lo o juiz, o escrivao, o réu ou o seu 
defensor, se assistir, e a pessoa em poder de quem estive- 
rem ésses papéis. Quando estes tiltimos nao queiram ou 
nio possam rubricar, disto se fara mengdo no auto. 

§ 2.° Nao sendo possivel desde logo mencionor o niitnero 
& qualidade dos papéis ou objectos apreendidos, ou rubrica- 
-los, serio devidamente acondicionados, fechados e selados, 

§ 3.9 Se da aposi¢ao das rubricas puder resultar qual- 
qiier prejulzo para o exame afazer nos paptis apreendidas, 
© juiz podera, em despacho fundamentado, proibir que sejam 
rubriéades, devenio, porém, adopraras providéncias indis- 
pensfivels para assegurar a sua gudrda e inviolabilidade. 

Art, 207-6 Quasdo se tenham selado os objecios apreen- 
didos, devem assistir ao levantamento dos selos, sendo pos- 
sivel, aS mesmas pessoas que, nos termos do § 2.° do 
aftigo 203.9, assistiram a sua colocagao, e verificar que nao 
foram violados num feita qualquer alteragao nesses objec- 
Los, 

Art. 208.° Os papéis e objectos que nao forem neces- 
sirios A instrucao da causa niio poderao ser apreendidos, 
e, se posteriormente S¢ reconhecer qne o nio deviam ter 
sido, serfio imediatamente restituldos a quem de direito, 

Art. 206.° Nas -apreensdes a realizar em reparti¢oes ou 
estabelecimentos piibli¢os de quaiquer naturceza guarder-se 
ha a forma que estiver estabelecida nas respectivas lets e 
regulamentos e, nu sua falta, o disposto neste Codigo, 

§ iinico. Neste caso nao se aplicara o disposto no 
artigo 205.9; o juiz solicitarg 4 autoridade ou estagao com- 
pétente que seja facultada a busca e apreensio. 

Art. 210,° Nos correvios, telégrafos e estagdes radiotele- 
graficas poderio fazer-se buscas e apreensdes de cartas, 
encomendas, valores, telugramas e qualyuer otitra corres- 
pondéncia dirigida ao argitido, ou outras pessoas qne tenham 
relagio com o Crime, ev podera o juiz ou qualquer oficial 
de justica ou agente da eutoridade, por sua ordem, ter 
acesso As repartig¢Ges telefonicas para interceptar ou impe- 
dir comunicagdes, quando seja indispensavel A instrugao 
da causa, observando-se as disposicgdes déste Cédigo em 
tudo 6 que nio for regulado na respectiva legislagao espe- 
cial 

§ winico. As providéncias a que se refere este artigo s6 
excepcionalmente poderao ser ordenadas, devendo o juiz 
declarar préviamente a sua necessidude em despacho fun- 
dimentado. ; 

Art. 21t1.° Se na_busea efectuada em repartigdes ou 
estab:lecimentos publicos se apreenderem documentos ou 
livros que lhes pertencam, o juiz podera autorizar 0 eseri- 
vao a passar certiddes dos livros ou documentos, quando 
forem necessdrias. 

, pela parte exterior 
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§ tnico, Os livros ou documentos indispensdveis ao ser- 

vigo das repartigdes ou estabelecimentos onde foram apreen+ 

didos serio retidos somente pelo tempo necessario para se 
proceder ao exame néles. : ’ 

_ Art. 212.9 Deve observar-se o disposto nos artigos ante- 
cedentes, ra parte aplicdyel, quando seja necessdrio pene- 
trar em qualquer Ingar que nao Seja de livre acesso, para 
colher impressdes digitais, fazer quaisquer observagdes ou 
proceder a quaisquer outras diligéncias nccessdrias 2 des- 
coberta da verdare. —— 

Art. 213.° As buscas para a captura de infractores serao 
feitas pelo oficial ou agente da autoridade encarregado da 
captura ¢ nos termos dos artigos 264.° a 266.°. 

 SECGAO IV 

Da prova testemunhal e por declaragdes 

Art. 214.9 Serao ouvidas como testemunhas as pessoas 

que forem indicadas pelo Ministériv Publico, pelo partici- 

pante, ofendido ou parte acusadora, as referidas por estas 

e ainda quaisquer outras que © juiz entenda podcrem con- 
tribuir para a descoberta da verdade. 

Art. 215.9 Ninguém podera recusar-se a depor como 

teste he, salvo nos casos expressamente exceptuados 

por lei. , 

Art. 216.9 Nao podem ser testemunhas : 

1° Qs interditos por demencia ; 
2,9 Os menores de sete anos ; 
3.0 Os ascendentes, descendlentes, irmaos, afins nos Mes- 

mos graus, marido ou mulher do ofendido, da parte 

acusadora ou do aryitide ; 
4.° Os que participarem o facto 4 autoridade publica, 

salvo o5 que o fizerem no exercicio das suas funcées e no 

cumprimento de obrigagao legal; 
5 ° Os ofendidos com a infracgao penal, ou que tiverem 

interésse directo na causa; 
6.° Os presos, salvo tratando-se de infracgdes penais 

cometidas na cadeia ou de factos queda cadeta pudessem 
ser presenciados ou praticados antes da prisao. 

§ 1.9 Quando haja diferentes argilidos da mesma infrac- 

cao, osascendentes, descendentes, irmaos, afins nos mesmos 

graus, marido ou mulher de um déles nao poderao ser 

ouvides como testemunhas em relagio a qualquer dos 

outros. 
§ 2.9 As pessoas indbeis para testemunhas, nos termos 

dos n.98 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9 déste artigo e paragrafo ante- 

rior, poderao ser tomadas declaragdes quando o juiz o 

entenda conveniente, mas as indicadas no n.° 3.° @ § 1.9 nao 

poderio ser obrigadas a presta-las, se nao forem partici- 
pantes. 

Art, 217.0 Nao sdo obrigados a depor nem a prestar 
declaragdes : 

r.° Os ministros de qualquer culto, legalmente permi- 

tido, os adyogados, procuradores, notérios, médicos ou 
parteiras sobre os factos que Ihes tenham sido confiados 

ou de que tenham conhecimenfo, no exercicio das Suas 
fungdes ou profissdo ; 

2.© Qs funcionarios ptiblicos sébre factos que possam 

constituir segrédo de kstado ou que, segundo a lei, nao 
puderem revelar s¢m autorizagao superior; 

3.° As demais pessoas que por lei estao obrigadas a 

guardar segredo profissional, sébre os factos que nao devem 
revelar. 

Art. 218.° As testemunhas nao serio preguntadas por 

factos punfveis ou desonrosos por elas praticados ou por 

seus descendentes ou ascendentes, irmaos, afins nos mesmos 

graus, marido ou mulher. 
§ tinico. O disposto neste artigo & aplicivel aos decla- 

rantes, excepto aos que tiverem participado a infracgao, 
quanto aos factos que participaram. 

a
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Art. 219.° Se o Chefe do Estado, algum Ministro, juiz 
do Supremo Tribunal de Jnstica ou da Relacdo tiverem 
de depor como testemunhas ou prestar cleclaragdes, sero 
inquiridos nas suas residéncias, 

Art. 220.° Durante o exercicio das fungdes legislitivas 
nenhum membro do Congresso sera obrigado a depor como 
testemunha ou prestar declaragdes com ofensa das imuni- 
dades parlamentares, 

Art. 221° Sea pessoa a inquirir for algum represen- 
tante de pais estrany¢iro, observar-se hao os tratados, con- 
vengGes bu ls0s Internacionals e, na sua falta, o principio 
de reciprocidade. 

Art, 222.9 No corpo de delito o nimero de testemu- 
nhas € ilimitado. 

§ nico. Quando o juiz, depois de terem deposto cinco 
testemunhas nas infraccGes a que corresponda processo de 
policia correecional, oito naqveles a que corresponda pro- 
cesso correccional e vinte naquelas a que corresponda pro- 
cesso de qucrela ou especial, julgue suficiente a prova pro- 
duzida, podera indeferir o requerimento ou promegao para 
Se inquirirem novas testemunhas. 

Art, 223.° As testemunhas poderao ser inquiridas e as 
pessoas que devem prestar declaracées poderao ser ouvidas 
as vezes que o juiz entender necessarias para esclarecimento 
da causa. 

Art. 224.° As testemunhas e declarantes serio devida- 
mente notificados, mas, em caso de urgéncia, 0 juiz pode 
ordenar yerbalmente que deponham pessoas presentes. 

Art. 225.° Se a testemunha ou declarante legalmente 
notificados n&o comparecerem por legitimo impedimento, 
poderio ser inquiridos no lugar onde estiverem, a,seu 
requerimento ou por ordem do juiz. 

Art. 226.% O juiz podera ordenar que os depoimentos 
e as declaragdes sejam prestados em qualquer lugar fora 
do tribunal, sempre que o julgue convenienteé para esclare- 
cimento da verdade. 

Art. 227.° Se as testemunhas ou declarantes. forem 
moradores fora da comarca, serao inquiridos pelo juiz da 
comarca em que residirem, passando-se para ¢ste fim carta 
precatoria, oficio ou telegrama, salvo quando as testemu- 
nhas sejam apresentadas nos termos do artigo $8.°. 

Art. 228.° Finda a dilagao marcada na carta para inqui- 
ti¢ao de testemunhas ou declarantes, ou expirado o prazo 
da prorrogacao que tiver sido concedida, a causa seguir’ 
até final, juntando-se a caita a todo o tempo que volte 
cumprida, 

§ 4.° O prazo da dilacado sera designedo pelo juiz nos 
termos da lei de processo civil e sé sn ser prorrogado 
por uma vez, dentro dos limites af estabelecidos. 

§ 2.° Se o juiz entender que a diligéncia € indispensa- 
vel para a descoberta da yerdade, podera ordenar, em 
despacho fundamentado, que 6 processo aguarde adevo- 
lugao da carta, 

Art, 229,° Os depoimentos das testemunhas e as decla- 
ragdés a fazer no processo pelas pessoas obrigadas a presta- 
-las sd0 actos pessoais, ndo podendo, em caso algum, ser 
feitos por procurador. 

Art. 230.° As testemunhas serao sempre inquirid:s pelo 
juiz e separadamente umas das outras, podendo assistir 0 
Ministério Publico. O mesmo se observard quanto aos 
declarantes. 

‘Art, 231.° As testemnnhas serao preguntadas pelos seus 
nomes, estado, idade, morada, mesteres ou quaisquer outras 
cireunstancias destinadas a estabelecer a sua identidade, 
se s40 parentes, criados, domésticos ou por qualquer forma 
dependentes do argitido, do ofendido ou da parte acusadora, 
sé s40 amigos ou-imimigos de qualquer déles e, em seguida, 
acérca de todos os elementos e circunstancias da infracrAo, 
tempo, Ingar e modo como foi cometida, fim com que foi pra- 
‘icada, causa que a determinou, dano moral e material por 
ela produzides e ainda sébre o cardcter, antecedentes, com> 
duta e 
dido. 

ite econémica e social do argiiido ¢ do ofen- 
Aes declarantes serfo feitas, além das preguntas: 

as para os identificar, as necessirias para a 
_ instrugdo do proceso. 

  

Art. 232.° Poderao mostrar-se as testemunhas ¢ decla- 
rantes, quando [6rconveniente, quaisquer pegas do processo, 
documentos que a éle 1espeitem, os instrimentos com que 
a infracgdo se cometeu e quaisquer outros objectos apreen- 
didos na insirugao da causa. 

Art. 233.9 As testemunhas sera preguntado o modo por 
que souberam o que depdem, Se disserem que o sabem de 
vista, serdo preguntadas em que tempo e lugar o viram, 

se estavam ai outras pessoas que também vissem € quais 
cram. Se disserem que o sabem de ouvido, serdo pregun- 
tadas « quem o cuyiram, em que tempo e lugar, ese esta- 
vam ai outras pessoas que o ouvissem também e quais 
eram, escrevendo-se tédas as respostas que interess-m a 
instrugao. 

§ unico. O juiz nao mandara escrever a resposta da 
testemunha que nao dé razao alguna da sciéncia do que 
afirma. 

Atl. 234.° Se a testemunha na ocasiao do depoimento 
apresentar alzum objecto que possa servir para fazer culpa 
aos argiidos ou para bem da sua defesa, far-se ha no 
depoimento mengio da sua apresentagao ¢ juntar-se hd ao 
processo, sendo possivel, salvo'o dispesto no artigo 194.°, 
ou aguardar-se ha devidamente. Se o objecto apresentado 
far algum escrito, serd rubricado pelo juiz e pela testemu- 
nha que o ofereceu ou, nao sabendo esta escrever, pelo 
escrivao, se nao dever observar-se 6 disposto no artigo 194.° 
ou no § 3.9 do artigo 206.°. O mesmo se observara quanto 

aos declarantes. 
Art. 235.9 Se a téstemunha ou declarante nao falar a 

lingua portuguesa, © juiz nomeara um intérprete que, sob o 
compromisso de honra. lhe transmita as preguntas e 
traduza ao juiz as respectivas respostas. 

§ ro Na falta de intérprete que conhega a lingua falada 
pela testemunha, 0 juiz nomeara a pessoa que melhor a 
possa compreender, 

§ 2.9 © mesmo sé observard em relacao ao surdo-mudo 
que nio souber ler nem escrever; se souber ler e escrever, 

sera preguntado e responder por escrito; se apenas souber 
ler, ser-lhe hao feitas por escrito as: preguntas e respondera 
por mejo de intérprete, sendo escritas as respostas déste 
para que o surdo-mudo delas se inteire e confirme ou 
désaprove. 

§ 3.° O intérprete rubricara ¢ assinara com a testemu- 
nha o depeimento em que interveio. 

Art. 236.° As testemunhas e declarantes terao a facul- 

dade de ditar os seus depoimertos, mas, se nao usarem 
dela ou o fizerem por forma inconveniente, serao redigidos 
pelo juiz, conservando, quanto possive] for, as préprias 
expressdes déles, de maneira que possam compreender bem 
o que ficou escrito. 

Art. 237. Os depoimentos serao escritos em auto de 
corpo de delito e¢ rubricados:e assinados, no fim.de cada 
um, pela respectiva testemunha, rubricando e assinando, 
as demais pessoas que o devam fazer, no fim do auto. 
O mesmo se obseryara quanto 4s declaracdes. 

Art. 238.° Os depoimentbs. antes de assinados, serdo 
lidos as testemunhas, fazendo-se mencao, no auto, dessa 
Jeitura e de tudo o mais que lhes diga respeito. As teste- 
munhas podem confirmar os seus depoimentos, acrescenta- 
los ou demitui-los, ou fazer-lhes qualquer alteragao, ede 
tudo se fara mencgdo na seqiéncia do depoimento, sem 
todavia se emendar o que: estiver esctito. _ 

O mesmo se observara quanto as declaragoes. 
Art. 239.° Havendo contradigao entre os depoimentos 

das testemunhas ou entre éles e as declaragdes dos réus, 
dos ofendidos ou de outras pessoas ou entre estas decla- 
tagdes, far-se ha a respectiva acateacao. 

Art. 240.9 Nao sao admissiveis contraditas em corpo 
de delito. 

Art. 241. Se a testemunha {6r achada. em. perjurio 
ow se m pessoa obrigada a fazer declaragdes ciaee nao 
seja 0 argiido as fizer manifestamente falsas, ser detida 
e contra ela-se procederd, extraindo-se certidao do depoi- 
mento ou declaragdes ¢ do mais que for necessario. para 

mostrar’ a existéncia de crime ¢ sabilida 
| seu 

 



Art. 242.° A testemunha que se recusar a responder 
a3 preguntas que lhe forem feitas seré autuada e proces- 
sada por desobediérrsia qualificada, e recolhida A cadeia, 
onde se conservara até que responda ou até findar o corpo 
de delito. Se s2 prontificar a responder, ou findo 0 corpo- 
de delito, podecd ser posta em liberdade mediante caugio. 
© mesmo) se obs2rvara quanto aos deslaraates. 

_ Art 243.° Se houver divida sobre a pessoa do culpado, 
de mangira que seja necessdrio o seu reconhecimento pela. 
testemunha ou declarante, sera éste feiro, apressntanlo-se 
© culpado & testemunha ou déclarante, conjiimtamente. 
com outrus individuos, para que de eatre éles.o reconhega. 

§ 1.° Send) necessdrio o reconhacimento por mais 
de uma testemunha ou declarante, cida um déles o fara 
Separadamente,. 

§ 2.° Do mesmo modo st procederd, se houver naces- 
silade de proceder ao reconh:cimauto de outra pessoa. 

_ Art. 244.° O juiz, oficiosamente ou a requ :rim-nto do 
Ministério Piblico ou da parte acusadora, podera o1vir 
© argiido, sempre que o entenda conveniente, até Se ulti- 
mir a instrugio, e poderd tanbém confronta-lo com as 
testemunhas ou com os ofendidos. 

§ 1° As declaracd2s a que se refere éste artigo serdo 
reduzida; a auto e prestadas pelo arguido, assistido p2lo 
Seu advogado ou defensor oficioso, perante o juiz, potendo 
tanbém estar presente o Ministério Piblico. 

§ z.)Se o argiido, devidamente notificado, nao compa- 
recer, observar-se ha o disposto mos artigos 317.° e& 
seguintes, se estiver sob caugao, e o dispostone artigo 204.9. 
e sett § Gnico, se estiver em liberdade, mediante térmo de 
identidade ou sem éle, 

  

SECGAO V 

Dos documentos 

Art 245.° Serdo juntos aos autos todos o5 documentos 
qle possam servir para a instrugao do processo, salvo o 
disposto no artigo 194.°. 

Art. 246° Se alguma testemunha no acto de depor 
oferecer algum documento para corroborar o seu depoi- 
manto, juntar-se ha ao processo, se o jiliz o julgar neces- 
sario para a prova da verdad>, salvo 9 disposto no 
artiga 194.9. 

Art. 247.9 Se os documentos forem escritos em lingua 
estrangeira, serao acompanhados de tradugdo oficial sem- 
pre que se moslre necessdrio, ¢, se a sua letra for pouco 
legivel, sera junta uma copia que os esclarega. 

Art, 248.0 Se os documentos forem cifrados, deverdo 
ser submstidos a exame de péritos, para se obtera 
decifracao, 

Art. 249.° Quando se nio possa juntar aos autos ou 
néles conservar o original de yualquer documento, mas 
dinisamente a sua fotografia, esta tera o mesmo valor 
probatério que o original, se com éle tiver sido devida- 
mente identificada nesse ou noutro process. 

CAP{TULO IV 

Da prisio 

Art. 250.° Em flagrante delito aque corresponda pana 
de prisio, tédas as autoridades ou agentes encarregados 
de manter a ordem publica devem ¢ qualquer pessoa do 
povo pode prender os infractores. 

§ tinico. Ss o facto punivel {6r uma contravengdo, o 
infractor s6 poderd ser detido por qua'quer autoridade 
ou agente da autoridade, ¢ apenas quando lhe for aplica- 
vel a pena da prisa2, ou quando ndo for conhecido o seu 
nome ¢ residéncia, ou nio puder ser imediatamente 

determinado. Neste ultimo caso, o infractor tera de acom- 
panhar essa autoridade ou agente’ da autoridade ao 
tribnnal ou repartigio competente ou pdsto policial mais 
proxim) e al, averiguada a sua identidade ou depositado 
© miximo da multa que corresponder a infracgdo, se esta 
fora pana aplicavel, sera pdsto em liberdade. 
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Art. 251.° E flagcante delito tolo o facto panfvel que 
se esta comstendo ou que se acabou de comster. Reputa- 
-se também flagrante delito o caso em que o infractor é, 
logo ap; a infracgao, perseguido por qualquer pessoa, ou 
foi encontralo a seguir 4 pratica du infracgao com objectos 
oU sinais que mostrem claramente que a cometeu ou nela 
patticipou, 

_ Art. 252.° Para a prisio dos réus em flagrante e quando 
a infras¢io corresponder a pana de prisao, é permitida 
a entrada desde o nascer ao p5r do sol, tanto na casa 
ou lugar onde o facto sp esta com-tendo, ainda que nao 
Seja acessivel ao piblico, como naquela a que o infractor 
se acolhsu, independentemente de qualquer formalidade. 
De noite, s6 tera lugar a entrada em casa habitada ou 
depandéncia fechada, havendo reclamagao de dentro ou de 
pessoa que ssja habitante da casa. 

§ tinico. A entrada de noite poderd ter lugar, se a 
prisio dever efectuar-se em casa sujeita por lei a fiscali- 
zagao especial da poli ria. 

Art. 253.9 A entreza dos presos em flagrante delito 
ao Poder Judicial deve ser feita em acto seguido 4 prisao, 
ou no mais curto espago de tempo possivel, dadas as circuns- 
tincias, salvo o disposto nas leis de-policia, sob pena de 
precedimzato criminal, que sera imediatamente instaurado 
contra os qite infringirem esta disposicao. : 

§ unico. A entrega poderd ser feita em um pdsto policial 
ou da guarda republicana, ou a qualquer autoridade ou 
agente da autorilad= encarregados do manter a ordem 
publica, se nio forem estes que tenham efectuado a 
captura, devendo os presos ser cemetidos para juizo nos 
termos déste artigo. 

Art. 254,° Fora de flagrante delito, ninguém pode ser 
preso, sem culpa fomada, a nao ser nos seguintes crimes, 
consumados, frustrados ou tentados : 

1. Alta traigao ; 
2.° Falsicagdo de moeda, notas do Banco Emissor e 

titulos da divida ptiblica portuguesa ; 
3.° Homicidio voluntasio : 
4.° Furto doméstico ou roubo ; 
5.° Furto, burla ou abuso de confianca praticados por 

um reincidente ; 
6.° Fabrico, detancao ou emprégo de mecanismos 

com explosivos destinudos & destruigéo de pessoas ou 
edificios ; 

7.2 Fogo pésto ; 
8° Faléncia fraudulenta ; 
9.° Nos casos especiais em que a lei autorizara prisao. 

__§ 1.° S40 considerados crimes de alta traigdo os come- 
tidos contra a seguranga exterior do Estado, os que ofen- 
derem os interésses do Estado em relagio a5 mages 
estrangeiras, os atentados e ofensas contra o Chefe do 
Estado e os crimes de rebelido. 

§ 2.° A autoridade judicial podera ordenar a prisdo 
preventiva, sem culpa formada, dos arguidos de qualquer 
infracgao a que corresponder a pena de prisdo cor- 
Teccional por mais de seis meses ou qualquer pena 
major, quando o infractor szju vadio ou se prove que 
ameaca praticar novos crimes ou consumar os que tenha 
comecado 4 exectitar on je, por intimidagao ou corrup¢gdo 
ou por qualquer meio fraudulento, tenta destruir ou 
desvalorizar as provas ou perturbar a marcha do processo. 

§ 3.° Ss A infrasedo couber pena que nado exceda 
aquelas a quo corresponde processo de polfcia correccional 
ou de transeressdes, mio se podera ordenar a prisao 
antes de sentenga penal condenatéria, salvo o caso de 
desobediéacia aos mandados da justiga e os demais 
designados na lei. . 

Art, 255.° Ouando a accfio penal depender de acusagao 
particular ou de participagdo de certas pessoas, se os 
arattidos forem presos em flagrante delito, deverd o juiz 
fazer notificar ou avisar logo, mesmo verbalmente, as 
Pessoas que podem participar ou acusar a infracgio, para 
declararem se querem ou nado fazé-lo ¢, no caso negativo, 
mandard soltar imediatamente os argitidos. 
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Art, 256.9 Salvo o caso de flagrante delito, ninguém 
pode ser pieso sem ordem escrita da autoridade compe- 
tente, devendo Ser entregue ao detido,-no acto da prisao, 
um duplicado do mandado de captura. 

§ 1.° A falta de entrega do duplicado do mandado 
de captura ao detido nao obsta a prisiio, quando o crime 
nao admita caucdo © o captor for uma autoridade ou 
agente da autoridade competente para a efuctuar. 

§ 2.° Efectuada a captura, deverd o detido ser ime- 
-diatamente entregue 4 autoridade que a tiver ordenado. 
Se ao preso nao tiver sido entregue copia da ordem de 
captura, ser-lhe ha dada nota da culpa no prazo de 
vinte «© quatro horas, depois de apresentado A referida 
autoridade. Da entrega da nota se lavrard certiddo, que 
Sera junta aos autos. 

Art. 257.° Quando fér proferido despacho de pronuncia 
em qualquer processo, néle se ordendré a prisao dos 
indiciados, contra Os quais serao passados os respectivos 
mandados de captura. 

Art. 238.9 Se o argitido for o Presidente da Republica, 
Ministro de Estado, ou membrto do Congresso durante 
© periodo das sessdes, ndo podera contra éles passar-se 
mandado de captura sem autorizagio do Congresso, do 
Senado ou da Camara dos Deputados, segundo os casos, 
para o que lhes sera comunicado o despacho de proniincia. 

§ unico, Se o Congresso nio funcionar, a autorizagao 
devera ser dada pelo Conselho de Ministros. 

Art. 259.° Os mandados de captura serdo sempre 
passados em duplicado e assinados pelo juiz, devendo 
Indicar; a infraccdo a que respeitam, a pessoa que ha-de 
ser presa, mencionando o seu nome, residéncia e sinais 
caracteristicos que a possam identificar e facilitar a 
<aptura, se € ou nao aamissfvel caugao e, no caso afir- 
matiyo, © valor desta, e ainda se € ou nao permitida a 
entrada em casa dos indiciados ou na das pessoas onde 
esteéjam acolhidos, para os prender, 

rt. 260.9 Os mandados de captura serao entregues 
ao Ministério Piblico e a parte acusadora, se a houver, e 
renovar-se hao, quando qualquer déles o requeira, 

Art. 261.° Os mandados de captura sio exequiveis em 
todo o territério da Republica. Se porém o indiciado fér 
achado em comarca diversa da do juiz que assinou o 
mandado, nado sera éste executado sem o cumpra-se do 
juiz da comarca em que ha-de efectuar-se a prisio. 

§ r.° Nenhum juiz pode recusar o cumprimento de 
qualyuer mandado de captura vindo de comarca Uiversa, 
salvo se tiver sido expedido sem as formalidades legais. 

§ 2.° Nas comarcas em que houver juiz criminal, sera 
éste o competente para ordenar o cumprimento dos man- 
dados de captura vindos de outra comarca e, se houver 
Mais que um juiz criminal, todos terao igual competéncia. 

Art. 262.° Os mandados de captura serao cumpridos 
pelos oficiais de diligéncias do juizo dentro de quinze 
-dias, a contar da entrega pelo Ministério Piblico ou pela 
parte acusadora. *g 

§ r.° O oficial de diligéncias passara no mandado que 
tiver de ser junto ao processo certidao da captura, onde 
mencionara o dia, hora e local em que a efectuou e a. 
entrega do duplicado do mandado de captura. 

§ 2.° Quando nao tenha sido possivel efectuar a captura, 
© oficial certificara a razdo por que née péde cumprir os 
mandados, e restituf-los ha ao Ministério Publico ou a 
parte acusadora, se foi esta que Ihos entregou, para serem 
juntos ao pracesso. 

§ 3.9 Os mandados de captura podem ser entregues a 
qualquer autoridade on agente de autoridade policial on 
da férga pliblica, para que os cumpra ou fa¢a cumprir, 
aplicando-se neste caso o disposto nos pardgrafos ante- 
Fiores, 

_ Art, 263.9 A prisdo fora de flagrante delito poderd ser 
feita em qualquer dia e hora, salvas as restri¢des dos 
artigos seguintes, 
* Art. 264° De dia € sempre permitida a entrada em 

casa do argiiido ou em qualquer eee ae dhe pertenga 
ou esteja na ‘sua posse, para o prender por crime que 
mimo admita caugao. 2°) 6 mt 

   
  

23 
§ 1.° A entrada em casa alheia, seja ou néo habitada, 

ou suas dependéncias fechadas, qualquer que seja 0 
crime, ou cm casa do arghido por crime que admita 
caucio, sémente serd permitida com a autorizayao dos 
moradores da casa ou seus donos, ou quando o mandado 
de captuta expressamente o ordenar. 

§ 2.° Se, no caso do pardgrafo anterior, f6r recusada a 
entrada e 9 mandado de captura a nado autorizar, o oficial, 
autoridade ou agente, incumbido de efectuar a prisao, 
certificaraé o facto e os motivos da recusa e as razdes do 
conhecimento ou suspeita de que o acusado se encontra 
acolhido nessa casa e, junto logo aos autos o mandado 
com a certidéo decidira o juiz So deve oi nao ordenar a 
entrada nessa casa e, em conformidade com esta decisdo, 
Se passard novo mandado. 

Art. 265.9 De noite, a entrada em casa habitada ou 
suas dependéncias fechadas, para prisao de qualquer 
argitido, s6 sera permitida, consentindo os moradores. Se 
© consentimento for negado, a autoridade ou agente dela 
que deva efectuar a captura tomara as precaucdes neces- 
Sdrias para evitar a fuga do argiido. 

§ unico. A entrada, durante a noite, nio podera ser 
negada nas casas e lugares sujeitos por lei a fisealizagao 
especial da policia, 

Art. 266.9 A autoridade ou agente da autoridade que 
precisar de entrar em qualquer casa ow sttas depen- 
déncias fechadas, para electuar uma prisao, deverd mos- 
trar a ordem de captura. sempre que lhe seja pedida. 
Se a entrada lhe fér negada, nos casos em que a lel a 
permite, poderé usar da forga para a efectivar, passando 
nesse caso certidao da Ocorréncia. 

Art, 267.9 Ninguém podera dar entrada na prisdo on 
dela sairsem ordem por escrito da autoridade competente, 

Art. 268.9 Se o crime nao adniitir caugao, o argiido 
sé podera deixar de ser recolhido a cadeia por doen¢a 
que ponha em risco a sua vida, comprovada por atestado 
médico, podendo o juiz mandar examinar 0 doente por 
um oi! mais médicos e resolyer em face dos respectivos 
pareceres. 

§ ©.° Os médicos que tenham de examinar o dvente 
ou que atestem a stia doenga deverdo sempre indicar o 
espaco de tempo provavel durante o qual a entrada na 
prisio pde em perigo a sua vida e, findo éle, Se procedera 
a novo eXame. 

§ 2.° No caso previsto neste artigo, a autoridade podera 
tomar t6édas as precaugbes para evitar a fuga do arghido, 
devendo mandar guardar a casa onde éle Se encontra, 
ou ordenando a Sua transferéncia para um hospital onde 
fique sob custédia. 

Art. 269.° Ninguém pode ser preso por crime que 
admita caugao: 

z.° Se, por motivo de doenga, houver perigo de vida 
em que o arguido recolha a prisdo, e o médico 0 ateste 
podendo o juiz mandar examinar 0 doente por outro facul- 
tativo e resolver se hd ou ndo razdes para adiar a prisao, 
‘observando-se 0 disposto nos §§ 1.° e 2.° do artigo ante- 
rior; 
- 2° No dia em que tenha falecido o cOnjuge ou qual- 
quer ascendente, descendente ou afim nos mesmios graus e 
nos trés dias imediatos ; 

3.° Se estiver tratando o cénjuge, ou algum ascen- 
dente, descendente, irmio ou afim nos mesmos praus, e 
© juiz entender que a assisténcia do argiido é indispensa- 
= ao doente, nado podendo, porém, adiar-se a prisdo por 
mais de um més. 

Art. 270.° E proibido a téda a autoridade ou agente 
da autoridade, encarregados de efectuar qualquer prisao, 
maltratar ou fazer qualquer insulto ou violéncia aos pre- 
sos, e s6 no caso de resisténcia, fuga ou tentativa de fupa 
The sera licito usar da férga ou dos meios indispensdv 
para vencer essa resisténcia ou para efectuar ou manter a 
5 ris 7 Oo. ; : k 1 i ‘ pies 
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- Art. 271.9 Todo o oficial encarregado de cumprir qual- 
quer mandado de captura ou remocao de presosse fara 

acompanhar, sendo necessdrio, de forga militar suficiente 
‘para evitar qualquer resisténcia do indiciado ou a sua 
evasio. Esta forca serd requisitada 4 autoridade civil ou 
militar mais préxima do lugar onde houver de efectuar-se 
‘@ prisao, 

-§ unico. Todos os agentes encarregados da manutengéo 
da ordem publica sdo obrigados, sem prejuizo do servigo 
que desempenhem, a auxiliar o oficial incumbido de reali- 
zar qualquer prisdo, quando éste Ihes pega a sua interven- 
‘ga0 e exiba o respectivo mandado de captura, 

Art. 272.2 Ninguém sera conduzido a prisdo, ou nela 
conservado, se oferecer caugdo idénea, quando a lei a 
admite, ou provar a sia identidade e assinar o respectivo 
térmo, nos casos em que pede livrar-se sOlto sem caugao, 

Art. 273.9 Nenhum argtido pode estar preso mais de 
oito dias sem culpa formada, a contar da sua apresentagao 
em juizo. 

§ yinico. O juiz, quando f6r absolutamente necessario, 
poderi prorrogar o tempo da prisao sem culpa formada 
por mais oito dias, nos casos em que é admitida caugao, 
e por mais quinze, naqueles que nado a admitam, por despa- 
cho fundamentado. 

Art. 274.° Os presos apresentados em juizo nao pode- 
rao comunicar com pessoa alguma antes do primeiro inter- 
rogatério. O juiz podera ordenar, em despacho fundamen- 
tado, que o argilido continue incomunicavel depois de 
interrogado, contento que a incomunicabilidade nao exceda 
quarenta e oito horas, 

§ tinico. A incomunicabilidade, depois do primeiro 
interrogatério do argtido, nao cbstara a que @ste comuni- 
que uma hora pelo menos em cada dia com seus ascenden- 
tes, descendentes, irmaos cu cénjuge, sbre assuntos diver- 
sos do da culpa, com prévia licenga do juiz e na presenga 

de um agente de autoridade. 

Art. 275.° Ouando a prisio se nao tiver realizado por 

mandado do tribunal, sera o preso conduzido imediata- 

mente A presenca do juiz, que o interrogard e, pelas suas 
respostas e outros elementos de que disponha, averiguara 

se € ou nao adinissivel caucdio, ou se o arghido pode 
livrar-se sdIto com simples térmo de identidade. Se nao f6r 

admissivel caucdo ou o arguido a nao prestar, sera logo 
mandado recolher 4 cadeia, devendo o curcereiro passar 
recibo, que sera junto aos autos. 

Se f6r admissivel vaugao, arbitrara o juiz o seu quan- 
titativo. e, se o réu se oferecer a presta-la imediatamente 
ou se puder livrar-se sdlto sem cla, nao dard entrada na 

-prisao e, prestada caugado ou assinado térmo de identidade, 
sera pdsto em liberdade. 

Art. 276.° Quando a prisao se tiver realizado por ordem 
do tribunal, e do mandado constar que nao é admissivel 
caucao, sera o preso logo conduzido a cadeia do juizo que 
tiver ordenado a eaptura, ¢ sera junto aos autos o respec- 
tivo mandado com certidao da diligéncia & o recibo do 
carcereiro, 

§ tinico. Se {4r admissivel caugdo, observar-se hd o dis- 
posto na ultima p.rte do artigo anterior. 

Art. 277.° Quando a prisio {6r feita em comarca diversa 
do juizo que a ordenou e nao {6r admissivel caugao ou o 
argitido a nao prestar, sera conduzido 4 cadeia da comarca 
onde a prisio se efectuou, e daf transferido direétamente 
para a do julzo da culpa, acompanhado de um oficial de 
diligéncias da comarca onde a prisao se fez. 

§ linico, Se, no caso déste artigo, for admissivel caugao 
ou 0 arghido puder livrar-se sdlto sem ela, a caugdo podera 
ser prestada e o térmo de identidade feito no julzo onde 
se efectuou a prisdo. Neste caso, remeter-se ha lege ao 
juizo da culpa o processo da caugdo ou o térmo de iden- 
tidade, bum como a certicdao da notificagao que sett feita 
ao argiido, para que comparega dentro de um prazo 
razoavel, que o juiz lhe assinard, no juizo da culpa. 
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CAPITULO V : 
pas precint 

Art. 278.° Dentro das primeiras vinte e quatro horas, 
a contar do momento da apresentac¢ao dos presos em ju!zo, 
ser-lhes ha feito interrogatério. ; 

§ x.° Quando a prisao se nao tiver realizado por ordem 
do tribunal, observar-se ha o disposto no artigo 275.°. 

§ 2.° As preguntas aos argitidos pedem ser feitas, sem- 
pre que ao juiz pareca conveniente para esclarecimento da 
verdade, até se ultimar a instrugao. 

Art. 279.° O interrogatério dos argiidos sera sempre 
feito pelo juiz na presenga de advogado constitufdo pelo 

pee ou de defensor oficioso, podendo também assistir 9 
inistério Publico, 

Art. 280.° Os argtidos serao preguntados pelos seus 
nomes, estado. prolissdo, idade, nawuralidade, filiagdo, 
ultima residéncia, se ja estiveram alguma vez presos, 
quando e porqué, se foram ou nao condenados ¢ em que 

pena. A falta de resposta a estas perguntas fara incorrer 
os argiidos na pena de desobediéncia, e a sua falsidade 
na pena de falsas declaracées. ; 

§ unico. Em seguida a estas perguntas, sera o arguido 

interrogado sébre a infracgdo que lhe é imputada, 

Art. 281.° As preguntas nao serao sugestivas nem cavi- 

losas, nem. acompanhadas de doloses persuasdes, falsas 
promessas ou ameagas. 

§ tinico. © juiz que violar o disposto neste artigo 
incorrera na respectiva pena disciplinar. 

Art. 282.9 Se houver co-réus na mesma infraccao, a 

cada um se faréo scparadamente os intertogatérios findos 
OS quais st piocederd 4 acareagdo de uns com outros ou 
com os ofendidos, se {6r necessério para a melhor indega- 
¢ao da verdade. 

Art. 283.9 O argiiido nunca seré obrigado a responder 
precipitadamente As perguntas, que lhe serao repetidas, 
sempre que parega que nao as compreendeu; esta repctigao 
tera principaimente lugar quando « resposta no cocordar 
com a preguiita e, neste caso, nao se escreverd senao a 

resposta dada 4 pregunta repetida. Nas preguntas feitas 
sobre circunstincias mais. particulares e factos mais remo- 
tos, dar-se had ao argiido o tempo conveniente para se 

recordar dos factos com exactidde. 

Art. 284.9 Se o argiido confessar a infracg4o, sera 
especialmente preguntado pelos motives dela, tempo, 
lugar, modo e meios empregados para 0 seu cometimento. 

Art. 285.° Se o argiiido negar a infracgao, alegando 
qualquer facto que exclua a sua culpabilidade, oferecen- 
do-se logo a prova-lo por documenitos, o juiz os recebera 
e mandarad juntar ao processo ou guardar nos termos do 
artigo 194.°. 

Art. 286° Se o arghido negar factos que ja constem 
dos depoimentos de testemunhas, das respostas dos outros 
argiicos ou das declaracdes dos participantes, ofendidos 
ou outras pessoas, poderd o juiz ler-lhe ésses depoimentos, 
respostas ou declaragGes e instd-lo sébre ésses factos. 

Art. 287.° Se o arghido nao sonber a lingua portuguesa 
ou for surdo mudo o juiz nomeara um intérprete, obser- 
vando-se na parte aplicivel o disposto no artigo 235.9 e 
seus paragrafos. 

Art. 288.° O argiido podera ditar as suas respostas e, 
nao o fazendo, serdo ditadas pelo juiz, conservando tanto 
quanto. possivel as préprias expresses do argtido, de 
Mancira que cada palavra possa ser bem compreendida 
por éle. 

Art. 289.° As respostas serdo lidas ao arghido antes 

de encerrado © respectivo auto que mencionara expressa- 
mente essa leitura. Se o argiiido nao ratificar as respostas, 
Serao acrescentadas todas as alteragdes que hes fizer,
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CAPITULO VI 

Da caugao e do térmo de identidade 

Art. 2go.° Os argiidos poderio aguardar em liberdade 
a decisdo final, com ou sem caugao, nos termos déste 
Cédigo, excepto nos seguintes casos, em que serao manti- 
dos sob custédia : 

1° Ouando thes fOr aplicdvel qualquer pena maior fixa 
dé prisiio ou degrédo; 

2.° Ouande tiverem sido condenados duas ou mais vezes 
por crimes de roubo, furto, burla, quebra fraudulenta ou 
abuso de confianga, e forem novamente processados por 
qualjuer déstes ccimes ; 

3° Ouando tiverem fugido da prisao; 
4.° Nos casos especialmente declarados na lei. 

_ _Art, 291.° Os arghidos presos em flagrante delito por 
infraccdes a que corresponda processo de policia correccio- 
nal on de transgressdes, se nao deverem ser julgados 
imediatamente em processO sumadrio, Serao postos’ em 
liberdade, desde que provem a sua identidade, declarem 
a sua residéncia e se obriguem a comparecer em juizo. 
salvo o disposto no artigo antcrior. 

Art. 292.° A identidade do argitido devera considerar-se 
provada : 

£® Se for conhecido do juiz, do Ministério Publico ou 
de qualquer dos oficiais de justica; 

2.° Se mostrar o seu bilhete de ilentidade ; 
3° Se apresentar pessoa idénea, conhecida em juizo e 

que declare conhecé-lo, 

§ 1.° Provada a identidade do arghido, devera decla- 
rar a sua residéncia e que se obriga a indicar qualquer 
mudanca ¢ a comparecer em juizo, sempre que for para 
tal fim notificado. — 

§ 2." Se argiitdo residir fora da comarca onde 0 pro- 
cesso correr. deverd também indicar pessoa que, residindo 
na sede dela, tome o cneargo de receber as notificagdes 

que |he devam ser féitas. 
§ 3.° A prova da identidade e as demais formalidades 

@ gue se referem os paraigtafos anteriores deverao constar 
do respéctivo térmo de identidade que sera layrado no 
processo. No caso do § 2.° declarar-se ha neste térmo a 
residéncia da pessoa encarregada de receber as notifi- 
Cagoes. 

Art, 293.° Se o juiz, quando lhe for feita a entrega de 
um preso ov em qualquer altura do processo, tiver fan- 
dadas razdes para crer que nao ha facto punivel ou que o 
argiido procedeu em legitima defesa ou que existe qual- 

quer outra justificagdo do facto previsto na Jei penal, se 
ainda nao houver prova bastante para arquivar 0 pro- 
cesso, podera mandar o argitido em liberdade, mediante 

simples térmo de identidade, se a infracgao admitir caugado, 

ou permitir que éle a preste, sé a nao admitir, nos termos 
dco artigo 200.°. 

Art, 294.9 Se o réu que ficar em liberdade mediante 

térmo de identidade, deixar de comparecer em juizo, 

quando para tal fér notificado, e nao justificar a falta, 

nos termos dos §§ 1.° e 2.° do artigo 91.°, sera preso e sé 

podera ser posto em liberdade mediante caugao. 

§ tmico. O mesmo se observara se o réu estiver em 

liberdade, sem térmo de identidade nem caugao. _ 
Art. 295.° Seo réu que oe livrar-se com témmo de 

identidade for condenado a final em prisdo ou multa logo 
convertida em priséo, e houver recurso, tera de prestar 

caucio para se manter em liberdade. Se a condenacao 

£6r 6 em multa logo convertida em priséo, nao sera obri- 
gado a caucdo se depositar a sua importancia. 

"Art. 296.° Os argiidos a quem for aplicavel pena a 

ane corresponda processo correccional ou de querela pode- 

_ rao 
var-se ou ger postos em liberdade, jesde que: 

Pprestem caucao, se nao estiverem compreendidos nos 

mo re, 2.0 € 3° e 4.° do artigo 290.° deste COdigo. . 

Art. 297.° O valor da caugao sera arbitrado pelo juiz, 
tendo em atencio a gravidade da infracgao, o dano cau- 
sado ¢ as circunstincias do argiudo. 

Art. 298.° Se, posteriormente ao despacho que arbi- 
trou o valor da caucio, for proferida, antes da sentenga 

final, qualquer decisao que julgue sera infracgao de gra- 
vidade diversa, devera ser a caugao declarada sem efeito, 
dispensada ou réforgada, segundo os casos. 

Art. 299.° A caugao tem por fim somente assegurara 
comparéncia dos argiidos a todos os termos do processo 
em que ela seja necessaria ¢ 0 cumprimento das obri- 
gacdes impostas pelo juiz, e subsiste emquanto nao transi- 
tar em julgado o despacho que mandar arquivar 0 processo, 
ou a sentenca absolutoria, on emquanto nao comegar a 
executar-se a sentenga condenatéria. 

§ unico, A caugdo nao assegura o pagamento de indem- 
nizacdo por perdas e danos nem o de multa ou imposto 
de justica. mas, se forem convertidos em prisao, subsis- 

tira até que o réiw seja preso. - 
Art. 300.° Seo réu que tenha prestado caugao for 

a final condenado, podera, no caso de recurso da sentenga, 
continuar em tiberdade sob caugao. 

§ iinico. Se, no caso déste artigo, o réu f6r absolvido, 
mas da sentenga {Gr interposte recurso, serd dispensada 
a caucdo e © réu pésto em liberdade, mediante térmo de 
identidade, 

Art. 301.8 Se o réu que respondeu por crime que nao 
admite caucio, for a final absolvido ou condenado por 
infraccao que a admita ou dispense, e houver recurso, 
podera ser pésto em liberdade sob caugao, 

Art. 302.° A caugdo pode ser requerida em qualquer 
altura do processo. Se fér tequerida na Relagdo ou no 
Supremo ‘Tribunal de Justiga, sera concedida ou negada 
pelo juiz relator. 

Art. 303.° Nas infracedes que admitem, caugdo, o juiz, 

arbitrara sempre o seu valor no acto da apreseritagao em 

jnizo, se o argitido se apresentar voluntariamente ou tiver 
sido preso sem mandado do tribunal, ¢, se a prisdo fr 
ordenada pelo tribunal, no despacho que a ordenar. 

Art. 304.9 A caucfo pode ser requerida no juizo onde 

pender 6 processo ou naquele em que o arguido for 

preso, observando-se neste caso o disposto no § unico do 

arligo 277.9. 
Art. 305.9 A caugdo pode ser prestada por meio de 

depésito, penhor, hipoteca ou fianga pelos argbidos que ja 
tenham sido interrogados. 

Art. 306.9 O argiido,que pretender prestar caugao 

devera indicar o meio por qite deseja presta-la e, se nao 

residir na comarca, designar pessoa residente na Sede, que 

receba as notificagdes que hajam de lhe ser feitas. 

§ r.° A caucao pode ser requerida verbalmente no acto 

do interrogatorio. 
§ 2.9 Se a caugéo ainda nao estiver arbitrada, nem o 

arghido tiver sito, interrogado em juizo requerera que 

the seja feito o interrogat6rio e, em seguida, se lhe arbitre 

a caugao, indicando, desde logo, 0 melo por que pretende 

presta-la. =f 

' §3,° A prestagao de caugao sera processada por apenso. 

Art 307.° Se houver diversos arghidos na mesma causa, 

poderao todos éles ou alguns requerer conjuntamente no 

mesmo processo @ prestagado de caugao, contanto que a 

forma de a prestarem seja a mesma. : 

Art. 308,° E licito aos argbidos que tenham requerido 

ou prestado caugaéo por qualquer dos meios admitidos na 

ei substtui-lo por outro legalmente admissivel. 
Art. 309.° Se a caugao fér por deposito, sera éste feito em 

dinheiro na Caixa Geral de Depésitos; se for por penhor, sé 

pode ser de fundos ptiblicos, pedras preciosas ou metais 

preciosos, que serao depositados na referida Caixa. Em 

qualquer caso, o valor sera suficiente para garantira impor- 

tAncia da caugao e as custas ¢ selos da execugdo, que 0 
contador calculara. 

§ 1.° O valor dos fundos piiblicos determinar-se ha pela 

cotagiio oficial do mercado, menos um quinto, e, se ndo 

forem ao portador, serao averbados com o encargo dacaugdo. —
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_§ 2.9 O valor das pedras ou metais preciosos seré. det Art, 37.0 Quando © argiido faltar a algum térmo do- 
minado por avaliagao feita por im perito nomeado pelo juiz, —_processo a que deva assistir, serd notificado o fiador para 0 

§ 3.° Quando se mio possa fazer imediatamente o apresentar em juizo dentro de cinco dias, findos os quais,. 
     

depésito na Caixa Geral de Depésitos, far-se hd na mao do 
eae que o transferira para a Caixa Geral no prazo de: 

- § 4.° Ouyido o Ministério Publico, sera admitido o 
depésito, se fdr julgado suficiente, ¢, feito Gle, ficard a 
ordem do juiz da causa, que julgar4 prestada a caugao. 

_ Art. 310.° Se a caugao for por hipoteca, juntarse ha 
a0 requerimento certidao dos 6nus que pesem sObre os pré- 
dios oferecidos para caucao, certidao do rendimento colec- 
tdvel désses prédios, por onde se mostre que o valor déles é 
igual ou superior ao dobro do valor a caucionar, e 0 certifi- 
cado do registo provis6rio da hipoteca, ou certidao da apre- 
sSentagao coma declaracao de que esta nas condigdes de ser 
registada, O juiz, ouvido o Ministério Publico, se yulgarsufi- 
ciente a hipoteca, autoriza-la hi ¢ depois de junto o certi- 
ficado de registo definitivo, julgara prestada a caucao. 

§tinico, O servico de registo de hipotecas.a que se refere 
€ste artigo prefere a qualquer outro nas respectivas conser- 
vatérias do registo predial. 

Art. 311.° Se a caugao f6r por fianga, indicar-se ha o 
nome do fiador e 0 de dois abonadores id6neose conhecidos 
em juizo, que responderao subsididriamente pelas obri- 
gagdes do fiador. 

§ 1.9 O réu pode oferecer mais de um fiador, respon- 
dendo todos solidariamente pela importAncia da caugao. 

§ 2.° Os abonadores serdo apresentados em julzo pelo 
requerente da caugio e inquiridos pelo juiz acérca da ido- 
neidade do fiador. 

§ 3.9 Se o fiador e os abonadores nao residirem na 
comarca onde pender o processo, escolherao nela pessoa 
que receba as notificagoes- 

Art. 312.° Inquiridos os abonadores, 0 juiz, ouvido o 
Ministério Ptiblico, proferird sentenga sdbre a idoneidade 
do fiador, mandando lavrar o competente térmo de fianga, 
Se a admitir. 

§ 1.° Sao condigdes de idoneidade do fiadoras prescritas 
no artigo $24.° do Cédigo Civil. 

§ 2.0 © térmo de fianea serd Javrado no processo da 
eaucgao. 

§ 3.° Sea fianca for prestada em jufzo diferente do da 
catisa, para éste sera imediatamente remetido, devidamente 
registado, o processo da fianga. 

Art. 313.° Se o fiador residir fora da comarca onde 
correr 0 processo, 0 incidente da fianga seré processado e 
julgado na comarca em que residir. 

§ tinico, Para éste efeito, o juiz da comarca, onde for 

requerida a fianga. remeterd imediamente ao da residéncia 
do fiador o requerimento em que for pedida, com indicagao 
do valor a caucionar, 

Art. 314. Prestada a caugado, o juiz mandard imediata- 
mente por em liberdade o arghido que a prestou. 

  

Art. 315.° E exigiyel o reférco da caugao; 

r.° Qaando houver depreciagao ou destruictio dos objec- 

tos depositados ou hipotecados, por forma que o seu valor 
se torne manifestamente insuliciente; 

2.0 Quando o fiador ou qualquer das testemunhas abo- 

natérias decairem de fortuna, por forma a haver receio 
de insolvénctia; 

3.° Quando, em decisao posterior 4 que arbitrou o valor 

que deve ser caucionado, se classificar de forma diversa a 

infraccdo, nos termos do artigo 208.9, e se julgue insufi- 
clunte a caucio prestada, 

§ tinico. Se o arghido, notificado para reforgar a caugao, 
nio indicar bens, para 0 reférco exigido, no prazo de cinco 

dias ou, se 08 indicados forem instficientes, ficard a caugao 
sem efeito e sera recolhido A prisao, 

Art. 316.9 O juiz podert impor, em despacho funda- 

mentado, ao arghido a quem admita caucio, a obrigagao 

de residir fora da freguesia ou concelho onde cometeuo 

delito ou onde residem os ofendidos, os cOnjuges déstes, 
sens ascendentes ou descendentes. 

nao o apresentando, nem tendo justificado o motivo da. 

falta, nos termos do artigo gr.° e seus parégrafos, serd a 
in¢a quebrada, revertendo o valor caucionado para a. 

Fazenda Nacional. . A : 

Art. 318.° Sea caugao tiver sido prestada por meio de 
depésito, penhor ou hipoteca, a respectiva notificagao, no 
caso de falta de comparecimento do argitido, ser feita a 

éste ou A pessoa que tiver escolhido, e, nado comparecendo- 
nem justificando a falta dentro de cinco dias, sera que- 
brada a caugdo. 

_ Art. 319.° Sempre que se julgue quebrada a caugao, 
nos termos dos artigos 317° e 315.°, proceder-se ha pela. 
forma seguinte : 

1,° O argitido sera preso e nao lhe serd admitida nova 
caugao, salvo no caso do artigo 320.°; 

2.° Se a caucao consistiu em fianca, sera notificado o 

fiador para no prazo de cinco dias entregar em juizo a 
quantia da fianca; findo éste prazo, nao se realizando a 

entrega, proceder-se ha a execugao nos bens do fiador. Se 

estes bens nao forem suficientes para integral pagamento- 

do valor afiancado e custas ¢ selos de execugao, seguira 
esta contra os abonadores ; 

3° Se a caucdo se tiver prestado por depdsito de 
dinheiro, serd éste levantado; se o foi por penhor, os- 

valores depositados serao levantados e vendidos em hasta 

pliblica. Se a caugao for hipotecdria, serdo executados os 

bens hipotecados, nos termos da lei de processo civil. Do 
produto da venda dos objectos, dados em caugao ou do 

dinheiro depositado, sairao em primeiro lugar as clstas e 

selos da execucado que se tenha movido; em segundo lugar 
o valor da caugao, que dara entrada nus cofres do Estado. 

© restante, se o houver, sera entregue a quem de direito. 

§ tinico. As execucdes a que se referem og n.°* 2,° e 3.9 

déste artigo correrao por apenso ao processo. 
Art. 320.° O réu a quem se tiver quebrado a caugao, 

por ter faltado a algum acto do processo, podera, no caso 

de recurso da sentenca final, prestar nova caugdo, se for 

caso disso, mus o valor desta nao podera ser inferior a0 

débro da primeira. 

Art. 321: Sera igualmente quebrada a caugao, proce- 

dendo-se nos termos do n.° 1.° do artigo 319.°, se o argitido 

cometer uma nova inftaccdo a que corresponda pena maior 

ou de prisdo correccional, ou quando nao cumpra a obriga- 

¢%0 que o juiz Ihe imponha, nos termos do artigo 316,°. 

Art. 322.° O fiador pode ser exonerado da fianga, 

desde que o requeira ao juiz da causa. O argitido sera 
notificado déste requerimento ¢, se nao prestar nova caugdo 

no prazo de cinco dias, sera preso, cessando a responsabi- 

lidade do fiador e abonadores sOimente com ‘a prisao do 

afiancado ou prestagio de nova caucao- 

Art. 323.° Logo que conste em juizo o falecimento do 

fiador, o juiz ordenara a notificagao do arguido para em 

cinco dias comparecer em juizo e prestar noya caugao, se 

quiser. Se a nao prestar neste prazo, sera imediatamente 

preso, Quando o.arghido nao comparecer & nao foy encon- 

trado, sera quebrada a fianga e proceder-se ha contra os 
herdeiros do fiador 4 competente execugao pelo valor afian- 

cado, servindo de bise © despacho que quebrou a fianga, 

§ yinico, A execngdo correra por apenso 20 processe. 

Art. 324.9 Do despacho que negar ou conceder a caugao 

ev arbitrar o valor desta edo quea julgar quebrada compete 

recurso, restrito ao conhecimento do que neste despacho 

se decidiu. 
Art. 325,° Terminadaa caucdo por qualquer dos motivos 

enumerados nos artigos 293.°, 298.° e 299.°, proferir-se ha 

despacho mandando cancelar o registo de hipoteca ou 

restituit o depdsito feito, se a caugio tiver sido prestada 
por qualquer déstes meios.
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CAPITULO VII 

Da instrugio contraditéria 

_ Art. 326.9 E admitida em todos os processos criminais 
excepto no sumirio e¢ no de transgressdes, a instrucado 
contraditéria, quando os argitidos a requererem, até 
transitar em julgado o despacho de prontncia ou «qui- 
valente. 

§ 1.9 S6 poderao requerer a instrugao contraditéria os 
argtidos que tenham sido interrogados em juizo, podendo 
pata tal fim pedir que thes sejam feitas preguntas. 

§ 2.° Em qualquer altura do processo poderao, todavia, 
os arghidos solicitar do Ministério Publico que promova 
quaisquer diligéncias para que tenha competéncia; mas 0 
Ministério Publico sdémente dara seguimento ao pedido, 
quando entenda que essas diligéncias poderao contribuir 
para a descoberta da verdade, juntando, porém, aos autos, 
nO prazo prescrito para a jungao de documentos, todos os 
papéis recebidos do arghido que respeitem ao processo. 

_ Art. 327.° O pedido de instrug& contraditéria sera 
feito em requerimento em que se articulem os factos que 
Se pretendam provar, juntando-se logo todos os documentos 
que devam ser apreciados, indicando se outros meios de 
prova que se pretenda produzir e oferecendo-se o rol das 
testemunhas com a mengao dos factos a que devem depor. 

§ unico. Se o juiz entender que algumas das diligéncias 
requeridas pelo argiiido nao tém importAncia para o escla- 
recimento da vyerdade e servem apenas para protelar o 
andamento do processo, deverd indeferi-las em despacho 
fundamentada. 

Art. 328.°56 deverd ordenar-se a instrugao contraditéria 
depois de concluidas as diligéncias requeridas pelo Ministério 
Publico e pela parte acusadora, ou as ordenadas oficiosa- 
mente pelo juiz no corpo de delito. 

§ tnico, Poderdo todavia efectuar-se imediatamente as 
diligéncias, requeridas pelos arghidos, que se nado possam 
demorar, sem prejuizo para o esclarecimento da verdade, 

Art. 329.° Depois de ter comecado a instrugdo contra- 
ditéria, ndo poderao ordenar-se novas diligéncias a reque- 
rimento do Ministério Piblico ou da parte acusadora, 

§ unico Finda a instrugao contraditéna, podera o juiz 
ordenar oficiosamente, em despacho fundamentado, novas 
diligéncias que essa instrugdo tenha tornado indispensdveis, 
para que a verdade se esclarega, 

Art. 330.° Os argiidos. e seus representantes poderao 
sempre. intervir em todos os actos da instrugao contradité- 
ria; aos outros actos da instrugdo somente poderdao assistir 
nos casos especialmente designados neste Cédigo. 

Art. 331.° O niimero de testemunhas a inquirir em 
instruc¢ao contraditoria nao —podera ser superior ao das 
inquiridas por parte da acusagao.e nao excederd o de trés 
por cada facto, ; 

§ 1.° Sendo varios os argiidos, cada um déles podera 
indicar testemunhas até o limite fixado neste artigo. 

§ 2.° Somente serao passadas cartas de inquiricao, 
quando o juiz entenda que a sua expedi¢ao é indispensavel 
para o esclarecimento da verdade. 

Art. 332.° S6 o juiz poderd inquirir as testemunhas que 
serao interrogadas acérca dos factos indicados pelo arghido, 
podendo assistir éste ou 0 seu representante, o Ministério 
Publico € a parte acusadora e requerer, findo o inquérito, 
que 0 juiz faga quaisquer preguntas para completar on 
esclarecer os seus depoimentos. O juiz fara estas preguntas, 
Se as julgar necessdrias ao esclarecimento da verdade _ 

_ § iinico. As testemunhas poderdo ser contraditadas, 
findo o seu depoimento, pelo Ministério Publico ou parte 
acusadora, nos termos da lei do processo civil. 

Art. 333-° Quando fér requerido algum exame, 0 
argiido indicara os quesitos a que os peritos devem respon- 
der, podendo o Ministério Publico, a parte acusadora e 0 
juiz formular os que julguem necessarios, = 
=. § 1.° O juiz, podera rejeitar os quesitos que nado forem 
‘iteis para o esclarecimento da verdade. _ 

fw 
al 

:. § 2.° Dadas as respostas pelos peritos, podera o juiz, 
oficiosamente ou a requerimento do Ministério Piiblico e 
das partes, pedir-lhes os esclarecimentos que forem 
necessdrios, 

§ 3.° Os peritos serao sempre nomeados pelo juiz. 
Art. 334.° As diligéncias requeridas na instrucéo contra- 

ditéria serdo realizadas dentio de dois meses, se a infracgao 
couber pena correspondente ao processo de querela, um 
més, se fOr pena correspondente ao processo correccional, e 
vinte dias, se for pena correspondente ao processo de polfcia 
correecional, 

§ r.° O juiz podera, quando o julgue indispensavel, 
prorrogar estes prazos por igual espaco de tempo 

§ 2.° Se forem varios os argiidos, e as diligéncias 
Tequeridas em instrugao contraditéria por um déles 5e con- 
cluirem antes das que os outros requererem, devera o 
juiz apreciar as provas produzidas por aquele para quer 
terminou a instrugaio, se nao fér absolutamente indispen- 
sivel aguardar a conclusdo de tédas as investigagdes. 

Art. 335.9 Se antes de ordenada a instrugao contradi- 
téria tiver sido proferido despacho de promincia ou equi- 
valente, finda ela ou decorrido o prazo para se rea- 
lizar, sera notificado o aighido para, no prazo de dois 
dias, dizer o que se Ihe oferecer, e, em seguida, sera 
notificada a parte acusadora e continuado o processo com 
vista ao Ministério Publico para, em igual prazo, manterem 
ol nao’a acusacdo, depois do que o juiz proferird despacho, 
apreciando as provas produzidas, e mantendo ou nao o 
despacho de prontncia ou equivalente. 

§ unico. Se a imstrucao contraditéria se realizar antes 
de proferido o despacho de promincia ou equivalente, a 
prova nela produzida seri apreciada conjuntamente com 
a do corpo de delito. 

Art. 336.° Quando fér admitida a instrug¢ao contradi- 
téria depois de proferido o despacho de pronuncia ou 
equivalente, 0 prazo para a interposicao de recurso désse 
despacho comegara a contar-se desde a data em que f6r 
notificado aos argiidos o Gespacho que a apreciar, nos 
termos do artigo arterior. 

CAPITULO VIII 

Do encerramento da instrugio 

Art. 337.° A instrugao do processo deverd ultimar-se 
no prazo de trés meses, a contar do conhecimento da 
infracgdo em juizo, se lhe corresponder processo de que- 
rela; no de dois meses, se lhe corresponder processo correc- 
cional; e no de um més, se f6r 0 de policia correccional ou 
de transgressao, : 

§ 1.° Este prazo podera ser prorrogado por igual espago 
de tempo por despacho fundamentado. ; 

§ 2.9 Quando se tiver procedido a instrugio contradi- 
téria, aos prazos estabelecidos neste artigo acrescerao os 

prescritos no artigo 334.°. : 
§ 3.° Quando a instingao se nio puder concluir nos 

prazos prescritos neste artigo e seus §§ 1,%¢ 2,°, o juiz 

fara constar dos autos os motivos justificativos da demora, 
para o que © escrivao the fara o processo imediatamente 
concluso. 

Art. 338.° Se tiver de proceder-se a qualquer exame 
que exija demoradas averiguagdes que nao possam ulti- 
mar-se Bos prazos refcridos no artigo anterior, ou quando 
nesses prazos nao fbr junto ao processo o relat6rio-da 
revisio de qualquer exame, nos casos em que a leia pres- 
creve, seguird 0 processo seus termos sem essas diligéncias, 
se nao forem absolutamente indispensaveis para a averi- 
guacao do facto punivel, descoberta dos seus agentes e 
determinacdo da sta responsabilidade. 
_ §unico..0 relatério do exame ou da revisao sera sempre 
junto a0 processo e, quando apresentado antes da audiéncia 
de discussao e julgamento, se o juiz entender que influi na 
qualificagao do facto punfvel ou na rieponcebiticads dos 
seus agentes, mandard dar nova vista do pracesso a0 Minis- 
tério Publico ¢ notificar a parte acusadora para, no prazo 
de dois dias, reformarem a acusagdo. Em seguida, 0 Juiz -



seer ese 
Pee novo despacho de ‘prontincia ou equivalente, em 
larmonia com a proya produzida, declarando sem efei 
todos os actos que tenham de repetir-se. . 

Art. 330.° Os corpos de delito organizados pelo juiz de 
or qualquer Outra autoridade que para isso tenha 

competéncia, serao enviados, depois de findos, ao compe-~ 
tente juiz de direito, no prazo de cinco dias. : 

_ §2.° Seo juiz de paz exceder na instrugdo os prazos 
designados no artigo 337.°, sem motivo justificado, ou nao 
ordenar a remessa do corpo de delito no prazo a que se 
refere éste artigo, incorrerd na pena de multa 50$ a 1.000§, 
que lhe sera imposta no processo pelo competente juiz de 
direito. Na mesma pena incorrera o escrivao, quando a 
falta lhe for imputavel. 

_ § 2.° Do despacho que impuser a pena a que se refere 
éste artigo podera interpor-se recurso com efeito suspensivo, 
que subira logo em separado. 

Art. 340.° Os corpos de delito a que se refere o artigo 
anterior poderado ser reformados, completados ou escla- 
recidos, oficiosamente, a requerimento do Ministério Publico 
ou da parte acusadora, realizando-se novas diligéncias ou 
repetindo-se as jd efectuadas. 

Art. 341.° Conclufda a instrugdo, irado os autos com 
vista ao Ministério Piiblico para deduzir a acusacgio ou 
promover 0 que tiver por conveniente, nos termos dos 
artigos seguintes, e, para 0 mesmo fim, sera, em seguida, 
notificada a parte acusadora, havendo-a. 

§ 1.° Nas infracgdes que dependerem de acusagao parti- 
cular, concluida a instrugdo, sera notificada a parte acusa- 
dora para os efeitos déste artigo e, em seguida, sera dada 
vista ao Ministério Publico, / 

§ 2.° OS prazos estabelecidos neste Codigo para ser 
deduzida acusagdo sio os mesmos que para se promoyer 
que © processo se arquive ou aguarde a produgao de melhor 
prova, atendendo-se a forma de processo que corresponderia 
& infracgao de que foi dado conhecimento em julzo. 

   

  

Art. 342.0 Se o Ministério Piblico ou a parte acusa- . 
dora entenderem que ha necessidade de se realizar mais 
alyuma diligéncia, requeré-la hao no prazo de trés dias, 
salvo o disposto no artigo 329.°. Realizadas as diligéncias 
requeridas, voltard o processo com vista ao Ministério 
Publico, para deduzir a acusagao e para o mesmo fim sera, 

em seguida, notificada a parte acusadora. 
§ 1.° Se a infracgdo depender de acusagao particular, 

observar-se ha, na parte aplicdvel, o disposto no § 1.° do 
artigo 341.9. 

§ 2.° Se o juiz entender que as diligéncias requeridas 
pelo Ministério Pttblico ou pela parte acusadora sdo 
desnecessirias para a descoberta da verdade, assim o decla- 
rara em despacho fundamentado, indeferindo o pedido e 
ordenando que o processo volte com vista ao Ministério 
Piiblico ¢ se notifique a parte acusadora para os fins do 
artigo anterior. 

Art, 343.° Se pela instrucao se verificar que os factos 
que dos autos constam ndo constituem infraccao penal, 
ou que se extinguiu a accao penal em relagao a todos os 
seus agentes, arquivar-se hio processo, 

Art. 344.9 Se pela instrucao se mostrar que algum dos 
argiidos nado é agente da infraccgao, ou que por ela nado é 
responsdvel, ou que a respectiva acgdo penal se extinguiu 
quanto a éle, assim se declarara nos autos por despacho 
fundamentado, mandando-o pér imediatamente em liber- 
dade, Se ustiver preso, Salyo o disposto nos artigos 132.9 € 
seguintes, 

Art. 345.9 Se ndo houver prova bastante dos elementos 
da infracgéo ou de quem foram os seus agentes, aguardara 
QO processo a producao de melhor prova e, se houver 
arghidos presos, serao imediatamente soltos, 

§ tinico. No caso previsto neste artigo, o processo podera 
prosseguir logo que aparegam novos elementos de prova. 

Art. 346.° Se o Ministério Publico tiver promovido que 
© processo 5e arquive ou aguarde a produgéo de melhor 
prova e o juiz entender que had elementos para se pros- 
Seguir no processo, assim o declarari em despacho funda- 

mentado, ordenando que volte com vista ao Ministério 
Piiblico, para deduzir a acusagdo. 

— 
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§ iinico. Se, no caso previsto neste artigo, a parte 

acusadora deduzir a acusacdo € o juiz se conformar com 
ela, nao haverd lugar a nova vista ao Ministério Publico, e 
ser-lhe ha sdmente notificado o despacho do juiz. 

Art. 347.° Se a accao penal depender de acusagao parti- 
cular, o Ministério Pablico assim o dird na sua resposta, e 
a parte acusadora sera notificada para requerer o que tiver 
por conveniente. ae 

Art. 348.° Se, no caso do artigo anterior, a parte acusa- 
dora requerer que o processo se arquive, o juiz assim o 
ordenard. Se requerer que 0 processo aguarde producdo de 
melhor prova, podera o juiz deferir ou ordenar que o pro- 
cesso se arquive, sé for caso disso. 

Se a parte acusadora nada requerer no prazo de um 
més, arquivar-se ha o processo. 

TITULO III 

Da acusa¢ao e defesa 

CAPITULO I 

Disposigdes gerals 

Art. 349.° Se da instrugdo resultarem indicios suficientes 
da existéncia do facto punivel, de quem foram seus agentes 

e da sua responsabilidade, o Ministério Publico, se para 
isso tiver legitimidade, deduzira a acusacao, 

A parte acusadora, havendo-a, sera em seguida notifi- 

cada para deduzir a sua acusacao, sendo-lhe para éste fim 
facultado o exame de processo. 

Art, 350.9 Se o Ministério Publico nao tiver deduzido a 

acusacdo é nao tiver recorrido do despacho que, indeferindo 
a sua promogio, ordenar que o processo lhe volte com vista 
para a deduzir, devera promové-la, em harmonia com ésse 

despacho, no prazo de dois dias, seja qual for a forma do 

processo. 
§ tinico. O mesmo se observard quando em recurso se 

decidir que ha motivo para a acusa¢do. 
Art, 351.° Se o juiz entender que se provam factos, 

diversos dos apontados pelo Ministério Publico, de que 

resulte uma alteragao substancia! da acusagao, assim o 

declarara em despacho fundamentado, ordenando que 0 

processo lhe volte com vista para deduzir a acusagao. 

§ tinico, Se o juizapenas qualificar diversamente osfactos 

apontados pelo Ministério Publico ou julgar provados factos 

que nao alterem substancialmente a acusagao, assim o fara 
constar do seu despacho de prontincia ou equivalente, 

recebendo todavia a acusacdo. 
Art, 352 ° Se, nos casos dos artigos 350.° © 351.° houver 

acusa¢ao particular, e © juiz com cla se conformar, nao 

havera lugar a nova yista ao Ministério Piiblico, e ser-lhe 
hd sémente notificado o despacho. 

Art. 353.° Se a acco penal depender de acusagdo da 

parte, deduzird,esta a sua acusagao no prazo legal, a contar 

da notificagao qite para ésse fim lhe for feita, e, em seguida, 

ird o processo com vista ao Ministério Publico para pro- 
mover © que tiver por conveniente, de harmonia com 0 
disposto n> § 1.° do artigo 7.°. 

Art. 354.° Os processos em que houver arghidos presos 

serao feitos com vista ao Ministério Pubtico trés dias antes 
de terminar o prazo a que se refere o artigo 273.° e seu 
§ unico ou o de trés meses apds a prisao dos argiidos, salvo 
se houver diligencias requeridas por les e que se nado possam 
ultimar dentro désse prazo. 

§ 1.0 Nos primeiros dois dias 0 Ministério Publico 
deduziri a sua acusacio, se para isso houver indicios 
suficientes, promovera que Os argitidos sejam soltos, se os 
nio houver. No mesmo prazo podera a parte acusadora- 
independentemente de notifica¢do, promover o que tiver 
por conveniente. 

§ 2.0 Nas vinte e quatro horas seguintes proferira o 
juiz despacho de prontincia ou equivalente, ou despacho 
mandando soltar os presos, se nao houverindicios suficientes 
Para a pronuncia.
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§ 3.° Os processos a que éste artigo se refere serio 
apresentados aos magistrados pelo respectivo escrivao que 
os informara que ha réus presos. 

§ 4.° Se, por culpa do juiz, do agente do Ministério 
Publico ou do escrivao, se demorar a soltura dos presos, 
serao aplicaveis aos responsdveis as penas disciplinares de 
multa, transferéncia ou suspensio e, no caso de reincidéncia, 
a de suspensao ou outra mais grave, segundo os casos. 

Art. 355.° O Ministério Ptblico, ou, quando a acgao 
depender de acusagdo particular, a parte acusadora ins- 
truira o processo com o certificado do registo criminal 
dos arghidos e também com a certidaéo de idade dos 
argtidos ou dos ofendidos, quando necessaria para se clas- 
sificar a infraccao, determinar ov graduar a responsabi- 
lidade dos seus agentes, ou apreciar a legitimidade para a 
acgaO penal, devendo fazé-lo até deduzir a acusacéo ou 
Messe acto, sempre que seja possivel 

© juiz no despacho de prontincia ou equivalente orde- 
Mara a juncao désses documentos, se ainda nao estiverem 
NO pre cesso. 

§ x.° A falta dos documentos a que éste artigo se refere 
nao prejudicara o andamento do processo, mas, se nao 
puderem ser juntos até a audiéncia do julgamento, deverao 
ficar constando dos autos os motivos dessa falta. 

§ 2.9 Se da jungdo-dos documentos # que éste artigo 
se refere resultar que deve seguir-e outra forma de processo 
ou que o tribunal ¢ incompetente, irao os autos imediata- 
mente com vista ao Ministério | ublico para, no prazo de 
dois dias, promover o que tiver por conveniente, de har- 
monia com 0 disposto nos artigos 48.9, § 5.°, e 145.°, €, para 
© mesmo fim, serd, em seguida, notificada a parte acusa- 
dora havendo-a. 

§ 3.9 Se, depois de junto o certificad» do registo cri- 
minal, se conhecer que algum dos argitidos {oi posterior- 
mente pronunciado ou julgado por outra infrac¢ao, juntar- 
-se ha ao processo novo certificado. : 

Art, 356.9 A apensacao de processos, quando deva ter 
lugar, sera ordenada ro despacho de promincia ou quiva- 
lente. Se os processos a apensar estiVerem em outra comarca, 
sémente se apensaiao depois de transitarem em julgado os 
despachos de prontincia ou equivalentes. 

§ 1.° Quando sé posteriormente se conheca que ha lugar 
& apensagado, far-se ha em qualquer altura do processo até 
a audiéncia da discussao e julgamento. 

§ 2.° Nao sera necessario deduzir nova acusacao nem 
proferir novo despacho de prontincia ou equivalente, se ja 
os houyer nos processos apensos. 

§ 3.9 Nos casos previstos nos artigos 57.° e 58.°, a apen- 
sacao de processos pendentes na mesma comarca sera feita 

em qualquer altura do processo, logo que se conhe¢a que 
‘ha lugar a ela. 

—§ 4.2 Se nos processos requisitados houver co-réus que 
nao devam responder no juizo requisitante, seré remetida 
por traslado a culpa do réu a que respeitar a requisicao 
ou os proprios processos, se aqueles j4 tiverem sido julgados 
€ a decisdo tiver transitado em julgado, ficando, porém, 
neste caso certidao da senteng¢a. 

§ 5.° Na audiéncia de. julgamento serao apreciadas 
em conjunto as acusagdes deduzidas nos diferentes pro- 

Art. 357.° Aseparacgo de culpas, quando deva ter lugar, 

nos termos do disposto na parte final"do artigo 56." e seu 

§ tinico e no artigo 60.°, sera ordenada no despacho de 
proniincia ou equivalente, se o nao tiver sido antes. 

§ x.° O juiz designara no seu despacho as pecas do 

processo que deyem ser transcritas no traslado da culpa 
tocante € marcaré o prazo em que deve ser extrafda. 

O Ministério Pitblico e a parte acusadora poderao juntar 
A ctilpa tocante, por certidao, quaisquer outras pecas do 

processo que entendam necessdrias para fazer culpa. ao 

argiido, ; 
§ 2.9 A separacao de culpas podera ser ordenada depois 

do despacho de prontincia ou equivalente, se, somente 

depois de proferido éste despacho, se tiver conhecimento 

_ em juizo dos factos que a determinam. ~ 

CAPITULO II 

Da acusagiio © defesa no processo de querela 

SECGAO I 

Da querela 

Art. 358° © Ministério Piiblico dard a sua querela 

no prazo de oito dias, a vontar da data em que o pro- 
cesso Ihe for continuado com vista, salvo o disposto nos 
artigos 350.° e 354.°, e em seguida serA notificada a parte 
acusadora, havendo-a, para o mesmo fim e em igual prazo. 

Art. 359.9 A quercla ser4 articulada ¢ devera conter : 

r.° O nome do acusador, sua profissio e morada, se 

nao fér o Ministério Publico ; 
2.° Onome do argiido, sua profissio ¢ morada, quando 

conhecidos, ¢ quaisquer outias indicagdes necessdrias para 
determinar a sua identidade ; 

3.° A narragae discriminada e precisa dos factos que 
constituem a infracgao, indicando, se possivel {6r, o lugar 

e tempo em que foram praticados, 0 motivo por que o 

foram, 0 grau de participacao que néle tiveram 0s acusados 
eas circtinstancias que precederam, acompanharam ou 

seguiram a infracgdo e que possam constituir agravantes 

ou atenuantes ; 

4° A indicacao da lei que profbe o facto e o pune; 
5-.° O rol de testemunhas, com os seus tomes, mesteres 

€ moradas ou outros sinais necessdrios para a sua iden- 

tificacgdio, e a indicagdo das demais provas; 
6,° A data e assinatura do querelante. 

§ unico. Deduzir-se ha uma 6 querela contra todos os 
arghidos que devam responder conjuntamente, € por tddas 

as infracgdes que constem do processo e dos apensos, 
quando a apensacao tenha sito feita antes de deduzida a 
acusacAo, 

Art. 360.° O niimero de testemunhas de acusagao nado 

pode exceder a vinte por cada infracgao a que corresponda 
processo de querela, seja qual for o ntimero dos arghidos, 

podendo ser indicadas tanto as que ja depuseram no 

processo como quaisquer outras. 
§ 1.° Se acusarem conjuntamente © Ministério Publico 

e a parte, o nlimero de testemunhas oferecidas por ambos 
nao poderd exceder o indicado neste artigo. O Ministério 
Publico poderd indicar até catorze e a parte acusadora 
mais Seis. 

Se forem dois os acusadores e nao estiverem de aordo, 

cada um déles podera oferecer mais trés testemunhas e, se 

forem mais de dois, cada um poderd oferecer mais duas, 
ainda que o ntimero total exceda seis. 

§ 2.° Se a acciio penal depender de acusagao particular, 
sé a parte acusadora poderd oferecer testemunhas. 

§ 3.° Se o réu fér acusado de outras infracgGes a que 
corresponda diversa forma de processo, quanto a elas, 
somente poderd ser produzido o nuimero de testemunhas 
que a lei estabelece para ésse processo 

Art. 361.° O rol de testemunhas dado na querela pode 

ser alterado ou adicionado, contanto que a alteragao ou o 

adicionamento possa ser notificado aos réus até trés dias 

antes daquele em que se realizar a audiéncia de’ julga- 

mento. 
tinico. Nao podem oferecer-se, em aditamento ou em 

substituicdo do rol, testemunhas residentes fora da comarca 

onde o processo correr, salvo se quem as oferecer-se pron- 

tificar a apresentd-las no dia do julgamento. 
Art. 262.° Logo que no processo existam indicios bas~ 

tantes de culpabilidade. podera querelar-se daqueles que 

se mostrem suficientemente indiciados, podendo prosse- 
guir-se na instrugao. 

§ 1.0 A querela dada contra qualquer argiido, nos 

termos déste artigo, serA considerada proviséria e devera 
ser confirmada ou reformada, finda a instrugao, ou decor- 

ridos trés meses apés a prisdo dos argiidos, salvo se 
hhouver diligéncias por éles requeridas e que se nao possam 
ultimar dentro désse prazo. sae 

+



§ 2.° Considerar-se hd também proviséria a querela 
dada depois de concluido 0 corpo de delito, se posterior- 
mente se proceder a instrugao contraditéria, -- 

§ 3.° A querela proviséria sera deduzida nos termos do 
gO 359.9. 

ee eae Quando se tenha dado querela proviséria, 
sera o processo continuando com vista ao Ministério 
Piiblico, logo que esteja encerrada a instrugdo, pata, no 
razo decinco dias, manter ou modificar a sua acusacao; 

.€ pata 0 mesmo fim serd notificada a parte acusadora. 
“ ~ Setiver havido instrugao contraditéria, sera ouvido o 
‘reu, antes do Ministério Piiblico e da parte acusadora, em 

‘igual (page: 
*  § Unico. Quando a querela proviséria tiver sido dada 
contra um argiido preso, sera dada vista ao Ministério 
“Publico trés dias antes de findar o prazo a que se refere 
© §1.° do artigo anterior. O Ministério Ptiblico deverd 
‘manter ou modificar a acusagao dentro de dois dias, findos 
“0s quais sera 0 processo imediatamente concluso ao juiz 
para proferiro seu despacho nas vinte € quatro horas 
“Seguintes. 

Art. 364.° A parte acusadora. sdOmente ppedess querelar 
‘ProvisOriamente, sz as infracgdes nio dependerem de 
“acusagao da parte, e quando o Ministério Pablico também 
der querela provis6ria. 

§ tinico. Quando a parte acusadora tiyer dado querela 
provis6ria, devera confirma-la ou modificd-la no prazo de 
dois dias, para o que sera notificada logo apés a resposta 
do Ministério Publico. No caso do § nico do artigo anterior, 
a parte acusadora deverad muanterc ou modificar a sua 
querela no prazo prescrito para o Ministério Publico, sendo 
para isso préviamente notificada. 

    

  

  

SECCAO II 

Da pronancia 

Art. 355.° Deduzida a querela pelo Ministério Publico 
e pela parte acusadora, hayendo-a, ird o processo ime- 
diatamente concluso ao juiz para, no prazo de oito dias, 
lan¢ar 0 seu despacho de prontincia ou nao pronuncia, 

§ winico. Se houver urgiidos presos, o despacho de 
proniincia ou nado prontincia sera proferido no prazo e 
termos do.artigo 354.°, § 2.9. 

Art, 366.° O despacho de prontincia contera: 

1.° © nome, profissao € morada, quando conhecidos, ou 
as indicagées necessarias para se conhecer a identidade dos 
arghidos ; 

2.° & indica¢ao precisa dos factos por que sio respon- 
siveis €¢ em que qualidade; 

3.9 A let que proibe e pune ésses factos; 
4.° A declaragdo de ser admissivel caucéo ou nado o ser; 
5.° A ordem de prisdo dos indiciados, se ainda nado 

estiverem presos ; 
6.9 As determinagdes prescritas nos artigos 355.°, 356.9 

@ 357.°, quando necessdrias, e a ordem de remessa para 0 
registo criminal dos boletins relativos aos indiciados ; 

7.° A data e assinatura do juiz. 

§ unico. Se o Ministério Piblico ou a parte acusadora 
tiverem deixado de indicar na sua querela as provas a 
produzir na audiéncia de julgamento,o juiz fa-los ha 
notificar para, no prazo de dois dias, as oferecerem, 

Art. 367.9 O despacho de nado pronuncia deve declarar, 
nos termos dos artigos 343.° e seguintes, se o processo deve 
aguardar a produgao de melhor prova ou se deve arqui- 
var-se, e os fundamentos da decisao, 

§ tinico. Se os argiidos estiverem presos, o despacho 
de nado prontincia ordenard que sejam imediatamente postos 
em liberdade, 

Art. 368.° Se o juiz entender que hd indicios suficientes 
para a pronuncia de algum dos argilidos, mas que a 
instrug¢ao deve continuar, podera pronuncid-los 4 medida 
que forem querelados e determinar que a instrugdo con- 
tinue. 

tits! tei 
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-* § ¥.©°O despachos de ‘pronincia a que se‘Tefere’ éste 
artigo Serio erbvikbrios; devendo ser proferido ,despachp 
‘definitivo quando esteja finda a instru¢ao, ou, se hoever 
réus presos, depois de decorridos trés meses, 4 contar da 
.ptisio com relagdo a cada um déles, salvo se houver 
necessidade de proceder a diligéncias por @les 1equeridas 
.€ que se ndo tenham podido ultimar dentro désse praze, 
observando-se o disposto no artigo 354.° e seus pardgrafos. 

§ 2.° Considerar-se ha provisério o- despacho de pro- 
miincia, se posteriormente f6r requerida instrugao con- 
traditéria, ona 

__ § 3.° No caso déste artigo, depois da querela definitiva 
do Ministério Piiblico e da parte acusadora, havendo-a, ou 
de decorrido o prazo estabelecido para ésse fim, sera ime- 
diatamente feito concluso 0 processo parao julz, no prazO 
de cinco dias, proferir despacho definitivo, confirmando 
ou modificando a proniincia proviséria. r 

§ 4.° Se o juiz confirmar o despacho de proniincia 
provisoria, bastara declara-lo no novo despacho; se o 
modificar, devera proferir novo despacho de prontncia, nos 
termos do artigo 366.°. 

§ 5.° A proniincia proviséria dos argiiidos presos con- 
verter-se hd de direito em definitiva, quanto a éles, logo 
que haja decorrido o prazo estal:elecido no § 1.° déste 
artigo, sem que o juiz a tenha confirmado ou alterado, 
No caso de ter havido diligéncias requeridas pelos indi- 
ciados que se nao tenham podido realizar dentro désse 
prazo, a conversdo da prontincia proviséria em definitiiva 
dar-se ha logo que tenha decorrido » prazo de cinco dias 
depois de concluso © processo ao juiz, findas essas dili- 
géncias, 

Art, 369.° Ouando no decurso da instrugae se provar 
a inocéncia de algum indiciado sera imediatamente des- 
pronunciado e pésto em liberdade, se estiver preso. 

Art, 370.° O despacho de pronincia sera notificado ao 
Ministério Publico, 4 parte acusadora e também aos indi- 
ciados, depois de presos ou de haverem prestado caugao. 
O despacho de nao pronincia sera notificado ao Ministério 
Piiblico, A parte acusadora e aos arghidos que tenham 
intervindo no processo. 

§ tinico. As notificagdes a que @ste artigo se refere 
deverdo ser feitas mesmo em férias. 

Art, 371.° Do despacho de prontincia podem recorrer 0 
Ministério Piblico, a parte acusadora e os indiciados, 

depois de presos ou de haverem prestado caugao, e do 
despacho de nao pronincia podem recorrer o Ministério 
Pablico e a parte acusadora. 

§ r.° Somente cabe recurso do despacho de proniincia 
definitiva ou como tal considerado. 

§ 2.0 Nao havera férias para a interposi¢ao de recurso 
do despacho de pronincia relativo a arghidos presos. 
O recurso relativo a estes indiciados subira, se assim o 
requererem, ao tribunal superior, logo que decorram trinta 
dias, sem terem sido presos ou cauctonados os outros 
indiciados, nos termos do artigo 662.9 e seus pardgrafos. 

Art, 372.° O recurso do despacho de prontincia subira 
nos proprios autos, aguardando-se para isso que termine o 
prazo em que pode recorrer o ultimo dos réus presos ou 
caucionados, salvo quando o recurso deva subir imediata- 
mente, nos termos do § 2,° do artigo anterior. 

Art. 573.° O recurso do despacho de promtincia suspende 
oandamento do processo, mantendo-se porém a prisdo on 
caugao ordenadas na proniincia. 

Art. 374.° O recurso do despacho de nao prontincia nao 
tem efeito suspensivo esubira nos préprios autos, se nao 
houverinconveniente para o regular andamento do processo 
quanto a outros agentes da mesma infraccio. 

Art. 375.° Se tiver subido um recurso do despacho de 
pronuncia e posteriormente se interpuserem e subirem a 
Relacdo novos recursos da prontincia ou nado pronincia de 
outros co-réus no mesmo processo antes do julgamento do 
primeiro recurso, apensar-se hao todos, nos termos do § 2,° 

do artigo 662.°.
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Art. 376.9 Do despacho que despronunciar os argiidos, 
separando 0 recurso interposto do despacho de prontncia, 
eabe recurso com efeito meramente devolutivo;e do despacho 
que pronunciar, reparando o recurso interposte do despacho 
de’ nio prontncia, cabe recurso com efeito suspensivo, 

- Art. 377° Do acérdao da Relacdo que julgar o recurso 
interposto do despacho de prontncia ou nao proniincia, 
cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justia. 

-§ Unico, O recurso a que éste artigo se refere, tera 
efeito suspensivo, se 0 acérdao da Relagio tiver pronun-: 
¢eiado o argiido, e meramente devolutivo, sz o tiver des- 
pronunciado. 

Art. 378.° A prontincia passada em julyado torna o 
acusado que exercer fungdes piblicas, indbil para as con- 
tiitiar exercendo até decisao final, salvo o direito de 
acesso. 

SECCGAO TIT 

Da contestagio 

Art 379.” Logo que transite em julgado o despacho de 
prontincia, o juiz mandara dar ao acusado copia da querela 
e do rol de testemunhas com indicacao dos documentos 
produzidos, nomeando-lhe advogado, se ainda o nao tiver 

constituido ou nomeado. 
§ unico. A nomeagao do atlvogado sera notificada ao 

acusado, quando lhe for entregue a cépia da querela, 
indicando-se-lhe o seu nome e morada ou sede do escri- 
tério. Ao advogado nomeado sera notificada a nomeagao 
no prazo de dois dias. 

Art. 380.9 Se o acusado nao fér notificado pessoalmente 
sera entregue ao seu adlvogado uma copia da querela € do 
rol de testemanhas, com indicacdo dos documentos pro- 
duzidos. 

Art. 381.° Dentro de quinze dias, a contar da entrega 
da cépia da querela ao acusado, sera4 apresentada na 
secretaria do tribunal a contestagao com o rol de testemu- 
nhas e os documentos que queira produzir em sua defesa. 

§ 1.9 O numero de testemunhas de defesa nao podera 
exceder para cada infracgao o que a acusagao pode pro- 
duzir. 

§ 2." Se forem varios os acusados, cada um podera 
produzir testemunhas até ésse numero. 

Art. 352.” O acusado podera contestar na audiéncia de 
julgamento, devendo fazé-lo por escrito ; mas, neste caso, 
apresentara o rol de testemunhas de defesa no prazo 
designado no artigo anterior para a contesta¢ao. 

§ vinico. Se entre as testemunhas indicadas houver 
alguma que tenha de ser inquirida por carta, mencionar-se 
hao logo os factos a que deve depor. 

Art. 383.” Dentro de trés dias, depois de findo o prazo 
a que se refere o artigo 351.9, sera entregue pelo escrivao 
uma copia da contesta¢do, se tiver sido apresentada, e do 
rol de testemunhas, com a indicacéo dos documentos 
oferecidos, ao Ministério Piblico, e outra 4 parte acusadora, 
se residir na sede da comarca ou ai tiver escolhido pessoa 
para receber as notificagdes, ou constituido advogado. 

Art. 384." O roi de testemunhas de defesa pode ser 
adicionado ou alterado, contanto que o adicionamento ou 
alteracdo possa ser notificado ao Ministério Ptblico e a 
parte acusadora até trés dias antes daquele em que se 
realizar a audiéncia do julgamento. 

§ unico. Depois de oferecido o rol, nao poderao dar-se 
novas testemunhas de fora da comarca, salvo se quem as 

oferecer se prontificar a apresenta-las na audiéncia do 
julgamento, 

CAP{TULO UI 

Da acusagfo a defesa no processo correcional 

Art, 385.° Observar-se hao no processo correccional as 
disposigdes que regulam a acusagao e defesa no processo de 
querela, em tudo o que nao f6r especialmente regulado 

neste capitulo. . ; 
Art. 386.° © Ministério Publicovdeduzira a sua queixa 

no prazo de cinco dias, a contar da data em que 0 processo 
the for continuado com vista para ésse fim, salvo o disposto 

_ ho artigo 354.°. 

A parte acusadora, havendo-a, sera ém séguida notifi- 
cada para a deduzir em igual prazo, a contar da notifica+ 
g4o, 

§ unico. Se tiver havido prontincia proviséria, 0 prazo 
para © Ministério Piiblico e a parte acusadora manterem 
ou modificarem a sua queixa sera de trés dias, a contar 
da data da vista ou da notificagao. 

Art. 387.° A queixa devera conter as indicagées exigi- 
das no artigo 359.°, mas podera ser deduzida independente- 

mente de artigos. 
Art. 388.° O niimero de testemunlias de acusagdo nao 

podera exceder a oito por cada infraccao seja qual for o 
nimero de argtidos. 

§ 1.9 Se acusarem conjuntamente o Ministério Pdblico 
e a parte, o numero de testemunhas oferecidas por ambos 
nao poderd exceder 0 indicado neste artigo. O Ministério 
Piiblico podera indicar até seis e a parte acusadora mais 
duas. Se diversas pessoas se tiverem constitufdo parte 
acusadora, cada uma delas podera oferecer mais duas tes- 
temunhas. 

§ 2.° Se a accao penal depender de acusagao particular, 
sO a parte acusadora podera oferecer testemunhas. 

§ 3° Se o réu fOr acusado conjuntamente de outras 
infracgdes a que corresponda diversa forma de ptocesso, 
quanto a elas, somente podera ser produzido o numero de 
testemunhas que a lei estabelece para ésse processo. 

Art. 389.° O despacho de pronincia ou de nao pro- 
niincia sera proferido no prazo de cinco dias, salvo o dis- 
posto no artigo 354.°, eo despacho que mantém ou nao 

a proniincia proviséria sera proferido no prazo de tres dias, 
Art. 390.9 A contestagao do acusado e o rol das suas 

testemunhas, bem como os documentos que queira produ- 
zir em stia defesa, deverao ser apresentados na secretaria 

do tribanal no prazo de oito dias, a contar da data da 

entrega da copia da queixa. 
§ 1.9 O numero de testemunhas de defesa nao podera 

exceder para cada infraccao o que a acusagao pode pro- 
duzir, 

§ 2.0 Se forem varios os acusados, cada um podera pro- 
duzir até ésse niimero. 

§ 3.° O acusado podera contestar na audiéncia do jul- 

gamento, devendo fazé-lo por escrito; mas, neste caso, 

devera apresentar o rol de testemunhas de defesa no prazo 
designado neste artigo, e, se houver alguma que deva ser 
inquirida por carta, indicara logo os factos a que deve 
depor, 

CAPITULO IV 

Da acusagdo e defesa no processo de policia correccional 

Art. 391.° O Ministério Pablico deduzira a acusagao no 

prazo de trés dias, a contar da data em que 0 processo lhe 
for continuado com vista. A parte acusadora, havendo-a, 
sera em seguida notificada para o mesmo fim e em igual 
prazo. ; 

Art. 392.° A acusacao a que se refere o artigo anterior 
sera deduzida sem dependéncia de artigos e indicara o 
infractor, os factos que Ihe sad imputados, a lei que os 
proibe e pune, o rol de testemunhas e mais provas. 

Art. 393.° O nimero de testemunhas de acusagao nao 

poderd exceder a cinco por cada infracgao, seja qual for o 
numero de argtiidos. 

§ x.° Se acusarem conjuntamente o Ministério Publico 
e a parte acusadora, o numero oferecido por ambos nao 

podera exceder 0 indicado neste artigo; o Ministério Publico 
poderd indicar até trés e a parte acusadora mais duas. 

Se mais de wma pessoa se tiver constitufdo parte 

acusadora, cada uma delas podera indicar mais duas 

testemunhas. | 
§ 2.° Eaplicavel a éste processo o disposto no § 2.° do 

artigo 388.°. ; ; 
Art. 394.° Depois da promogao do Ministério Publico e 

da parte acusadora, havendo-a, sera o processo feito con- 
cluso ao juiz para, no prazo de trés dias, designar dia para 
julgamento ou rejeitar a acusacdo. Lieb eee ie 

§ x.° O despacho que rejeitar a acusacdo indicara os 
motivos por que a rejeita. ss
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__§2.° Se tiver havido instrugdo contradit6ria depoisdo = § 2.0 A co das cartas, offcios ou telegramas- ~ 
sho que designar dia par _julgamento, 0 juiz apre- dever4 ser notificada «o Ministério Ptiblico e as partes ou 

   cid-la hd no prazo de dois dias, depois de ouvidas a defesa 
€ @ acusagaéo em iguais prazos, 

Art. 395.° Nao se poderdo realizar novas diligéncias de 
instrugao depois do despacho que designar dia para julga- 
mento, salvo no caso de ser requerida instrugdo contradi- 
t6ria depois désse despacho. 
_ Art. 396.° O despacho que designar dia para julgamento 
Sera notificado ao acusado no prazo de trés dias, entregando- 
-se-lhe nesse acto uma cépia da acusagio com o rol de tes- 
temunhas e indicacao dos documentos produzidos. 

Art. 397.9 Do despacho que designar dia para julga- 
mento cabe recurso com o fundamento de nao ser punivel 
© facto, de o agente nao ser por éle responsavel ou de se 
achar extinta a acco penal. i 

§ winico, Este recurso tem efeito suspensivo e subira 
mos proprios autos, mas, se 0 juiz entender que éle é 
apenas um expediente dilatério, poderd ordenar que o 
processo siga seus termos. Neste caso, 0 recurso subird ao 
tribunal superior com o que se interpuser da sentenga final, 
e sera instrufido, minutado e julgado conjuntamente com éle, 

Da decisio da Relagao nao cabe recurso algum, 
Art, 398.° No prazo de cinco dias, a contar da notifi- 

cagdo, 0 acusado poderd entrégar na secretaria do tribunal 
a sua contestagfdo com o rol de testemunhas e os 
documentos que quiser produzir em sua defesa, podendo 
também indicar as testemunhas de defesa, no acto da 
notificacaio ao oficial, que as notificara logo, independente- 
mente do despacho. 

§ r.° O ntimero de testemunhas de defesa nao podera 
exceder para cada infraccio o que a acusagao pode pro- 
duzir. Se forem varios os acusados, cada um podera pro- 
duzir até ésse ntimero. ‘ 

§ 2.° © acusado podera contestar na audiéncia do jul- 
gamento, devendo fazé-lo por escrito; mas, neste caso, 
devera apresentar o rol de testemunhas de defesa no prazo 
designado neste artigo, e, se houyer alguma que deva ser 
inquirida por carta, indicara logo os factos a que deve depor. 

§ 3.° Nao se entregara cépia da contesta¢ao nem do rol 
de testemunhas de defesa. 

Art. 399.9 Os réis de testemunhas poderao ser alterados 
ou adicionados nos termos prescritos nos artigos 361.° e 
384.° e seus pardgrafos, mas as alteragdes ou adiciona- 
mentos nao serdo notificados. 

TITULO IV 

Do julgamento 

CAPITULO I 

Disposigdes preliminares 

Art. 400.° Realizadas as diligéncias a que se referem os 
artigos anteriores, irao os autos conclusos ao juiz para 
ordenar o julgamento dos acusados. 

§ z.° Antes de designar dia para julgamento, o juiz 
conhecera das nulidades, ilegitimidade, excepgdes e de 
quaisquer outras questdes prévias que possam obstar 4 
apreciacdo do mérito da causa e de que possa, desde logo, 
conhecer. 

§ 2.° Nos processos de policia correccional o div para o 
julgarnento sera designado nos termos clo artigo 394.° © 0 
juiz poderd deixar a apreciagdo das questGes a que se refere 
© parderafo anterior, para a audiéncia de julgamunto. 

Art, 401.° Se houver necessidade de inquirir fora da 
comarea algumas tescemunhas que ali residam ou de ai 
tomar declaragées aos ofendidos ou a outras pessoas, expe- 
dir-se hao para ésse efcity as competentes cartus precatd- 
rias ou rogatéras, oficios ou telegramas, a-fim-de serem 

inquiridos antes de se designar dia para o julgamento. 
§ r.° Nos processos de polfela correccional designar-se 

ha dia para.o julgamento com o intervalo necessirio para 
poderem ser cumpridas as cartas, offcios ou telegramas @ 

expedir. 

  

seus representantes, se residirem na sede da comarca ot 
af tiverem pessoa que receba as notificacces. 

§ 3.° Nas cartas, oficios ou telegramas irao declarados- 
os nomes, moradas, mesteres e os demais elementos neces- 

sdrios para a identificagado, e os factos sébre que ha-de ser 
ouvida cada uma das pessoas nas mesmas indicadas. 

Art. 402.° Dentro de dez dias, a contar do recebimento 

da carta, serfio inquidas as testemunhas e tomadas decla- 

ragdes aos peritos e aos ofendidos, em audiéncia, com 
intervengao dos representantes da acusa(ao e da defesa. O 
juiz nomeardé defensor ao réu, se 0 ndo houver constitufdo- 

Art. 403.° Se alguma das testemunhas oferecidas para 
prova da acusacao e da defesa estiver impossibilitada de 
comparecer na audiéncia por idade, moléstia ou qualquer 
outra causa justificativa, podera ser inquirida no seu domi- 
eflio, sendo interrogada por quem a oferecer e instada nos 
termos do artigo 435°. O mesmo se observard, se estiver 
impossibilitado de comparecer em audiéncia 0 ofendido ou 

outra pessoa que deva prestar declaragdvs, competindo 
porém ao juiz tom4-las nos termos do disposto nos artigos 

429.° € 440.°. 
Art. 404.° Os documentos poderao ser juntos pelos inte- 

ressados até dez dias antes daquele em que se realize a 
audiéncia de julgamento nos processos de querela, e até 
trés dias antes nas outras formas de processo,. 

§ 1.° O juiz poderd ordenar oficiosamente até a audién- 
cia de julgamento a juncao de quaisquer documentos 
que possam esclarecer a verdatle. 

§ 2.0 Se a acusacao ou defesa sé posteriormente aos 
prazos ustabelecidos neste artigo puderem obter quaisquer 
documentos, serao apresentados, antes de comegar o inter- 
rogatério do réu em audiéncia, e juntos por linha aos autos. 
O juiz ou tribunal decidira préviamente se éles sao indis- 
pensdveis para a decisao da causa e, neste caso, os man-= 
dard encorporar no processo e apreciard conjuntamente 
com as demais provas. 

§ 3.° O Ministério Publico, a parte acusadora e os réus 
que nao tenham oferecido os documentos poderaio exami- 
na-los, sendo-lhes concedido o prazo de dois dias para tal 
fim e para dizerem o que se Jhes ofere¢a, mas, se da con- 
cessiv déste prazo puder resultaro adiamento da audién- 

cia de discussao ¢ julgamento, o juiz s6 o autorizara, 
quando o julgue absolutamente indispensivel para © 
exame do documento. 

Art. 405.9 Nem a acusagaio nem a defesa podem fazer 
qualquer referéncia a doctmentos que se nao encontrem 
juntos ao processo ou nado estejam guardados pelo tribunal 

nos termos do artigo | 94.°- 
Art. 406.° O processo deverd estar patente na secretaria 

do tribunal nos trés dias anteriores ao julgamento, durante 
as horas de expediente, para as partes 0 examinarem, 
querendo. 

CAPITULO II 

Da audiéncia de julgamento 

SECGAG I 

Disposigies gernis 

Art. 407.0 A audiéncia de julgamento € publica, salvo 

se 0 tribunal entender que a publicidade pode oiender a 

moral, o interésse ou a ordem ptblica, porque nestes casos 
declararé a audiéncia secreta. 

§ 1.0 A declaragia a que éste artigo se refere serd feita 

no principio da audiéncia, podendo porém fazer-se depois, 

quando ulteriormente se julgar necessiria. al 

§ 2,9 Se a auditncia fOr secreta, apenas podérao assistir, 

além daqueles que devam intervir no processo, os advogados, 

ou outras pessoas que. nisso tenham interésse profissional 

e que o presidente do tribunal admita. ; 

§ 3.° A leitura da deciséo do jiri, quando intervier, © 
a da sentenca serao feitas publicamente,
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Art. 408.9 Nao poderao assistir 4 audiéncia de julga- 
Mento Menores que aparentem ter menos de dezdéito anos, 
quando nao sejam chamados ao processo, Os menores dessa 
idade que tiverem de interyir na causa, sairao da sala da 
audiéneia, logo que seja desnecsssdria a sua presencga. 

Art. 409.° A anudiéncia sera presidida pelo juiz da 
comarca ou juizo onde o processo fér julgado, o qual diri- 
gira os trabalhos e mantera a ordem e disciplina neces- 
Sirias ao seu funcionamento. 

§ unico. Ao tribunal colectivo presidira o juiz da 
comarca ou julzo onde se proceder ao julgamento, salvo 
se fOr substituto, pois neste caso presidira o juiz efectivo 
Mats antigo. 

Art. 410.° Quando neste Cédigo se disser que compete 
ao tribunal tomar qualquer deliberagdo, entender-se ha 
que essa competéncia pertence aos juizes que compoem 
© tribunal colectivo, se éste intervier na causa, e ao juiz 
singular nos outros casos. 

Art. 4rr.° As pessoas que assistirem a audiéncia devem 
guardar o maior acatamento e respeito, ndo manifestando 
aprovagao ou reprovacao por sinais publicos, nado excitando 
tumultos ou violéncias, nem perturbando, por qualquer 
outra forma, o seu regular funcionamento, 

§ unico. Se alguém infringir o disposto neste artigo, 0 
presidente do tribunal procedera nos termos do artigo 93.°. 

Art. 412.° Se os adyogados ou defensores nas suas 
alegacdes ou requerimentos 5; afastarem do respeito devido 
ao tribunal, ou manifesta e abusivamente procurarem 
protelar ou embaragar o regular andamento da causa, 
usarem de expressdes injuriosas, violentas ou agressivas 
contra a autoridade publica ou quaisquer outras pessoas, 
ou fizerem explanagdes ou comentarios s6bre assuntos 
alheios a0 processo e que de modo algum sirvam para 
esclarecé-lo, serao advertidos com urbanidade pelo presi- 
dente do tribunal; se, depois de advertidos, continuarem, 
poder’ retirar-lhes a palavra e confiar a defesa a outro 
advogado ou pessoa idénea, sem prejuizo de procedimento 
criminal e disciplinar, se houver lugar a éle. 

Art. 413.° Se o réu faltar ao respeito devido ao tribunal, 
sera adveitido e, se reincidir, poderé ser mandado recolher, 
sob custédia, a qualquer dependéncia do tribunal ou a 
cadeia. O tribunal podera fazé-lo comparecer de novo na 
sala da audiéncia, para ouvir ler a decisao final ou 

mandar-Iha comunicar 4 prisao. Se for indispensavel que 
© réu volte ao tribunal antes da decisao, vira sob custédia. 

§ uinico. Se a falta cometida pelo réu constituir infrac- 
¢40 penal, ser-lhe ha levantado o competente auto, nos 
termos dos artigos 166.° e 169.°. ; 

Art. 414.° A audiéncia ser4 continua; o juiz presidente 

somente a poderd interromper quando fér absolutamente 
niecessario. 

§ 1.° Qnando a audiéncia se interromper, sera, desde 
Jogo, designada a hora do mesmo dia ou de qualquer outro 
-em que ha-de continuar. 

§ 2.°Se houver jin, aquele que tiver sido sorteado é 
© competente para continuar a intervir no processo, endo . 

se repetirao os actos praticados, ainda que alguns jurados 

tenham sido substituidos. 
§ 3.0 Nas causas submetidas a tribunal colectivo, se 

algun dos juizes que tenha assistido a uma on a algumas 

sessdes estiver impossibilitado de tomar parte nas seguintes 
e férsubstituido, 0 tribunal decidira se devem ou nao repe- 

fir-se os actos ja praticados. Se a impossibilidade fOr tem- 

poraria, podera ser adiado o julgamento pelo tempo indis- 

‘pensavel. andy 

§ 4.° Se algum dos juizes do tribunal colectivo for trans- 

ferido ou promovido, $6 deixard de intervir no julgamento, 

$e nao fér possfvel concluf-lo dentro de trinta dias, a contaf 

da data da transferéncia ou da promocao. — , 
- §5.° Nas causas julgadas por juizes singulares, seo 

juiz estiverimpossibilitado de continuar a presidir a audién- 

cia, apenas se repetira a produgao, da prova testemunhal, 
o interrogatério do réue do ofendidoe as declaragoes dos 

peritos, quando tenham sido prestadas oralmente na 
audiéncia. Se a impossibilidade do juiz for temporaria, 
‘PoderA ser adiada a audiéncia por prazo’ nfo “supetior.a    

Art. 415 ° O juiz ouvird sempre 0 Minitério Publico e 
Os representantes da parte acusadora sObre os requerimen- 
tos dos representantes da defesa ¢ estes sObre o que tenham 
requerido aqueles. 

Art, 416.° O réu ser4 assistido na audiéncia por um 
defensor por éle constitufdo ou nomeado pelo juiz, nos ter- 
mos dos artigos 22.° ¢ seguintes. 

Art. 417.° Aberta a audiéncia, sera feita a chamada 
dos representantes da acusagao e da defesa, do réu, do 
ofendido, das testemunhas, peritos ¢ outras pessoas caja 
comparéncia tenha sido ordenada. 

§ 1.° Seo Ministério Publico nao estiver presente, o 
juiz nomeard quem o substitua, Neste caso, sera concedido 
ao nomeado algum tempo para examinar os autos, se (le 
oO requerer. 

§ 2.° Quando o repre-entante da defesa nao compare- 
cer, 0 juiz substitul-lo ha devidamente e concedera tam- 
bém ao nomeado algum tempo para examinar o processo, 
conferenciar com o réu e deduzir a defesa, quando éle o 
requeira. 

§ 3.9 Se faltar o representante da parte acusadora, pros- 
seguira o julgamento, mas sera admitido a intervir logo 
que comparega. 

Nos crimes que dependam de acusagao de parte adiar- 
-se ha o julgamento, mas, Se nao comparecer no dia nova- 
mente desizgnado, entender-se ha que a parte desistiu, 

Art. 418.° E obrigatéria a presenga do réu na audiéncia 
do julgamento, salvo o disposto no artigo 547.°. 

Art. 419.9 Se o réu, devidamente notificado, ndo com- 
parecer na audiéncia de julgamento nos casos ei quea 
Sua comparéncia ¢ obrigatéria, e nao justificar a eattas 
observar-se ha o disposto nos artigos 317.9 e seguintes ou 
294.° e § nico, conlorme os casos. 

§ unico. Faltando qualquer réu por motivo de doenga 
comprovada por atestado médico, espagar-se ha o jnuiga- 
mento da causa até que cle possa comparecer pessoalmente, 
observando-se, na parte aplicave!, o disposto uo §2,.° do 

artigo gr.°. 
Art. 420.° O ofendido, ainda que seja parte, nao é 

obrigado a comparecer pessoalmente, salvo se isso f6r 

expressamente determinado, 
§ 1.9 O réu pode requerer a comparéncia pessoal do 

ofendido, mostrando que é indispensavel ao esclarecimento 
da verdade. 

§ 2.9 Se o ofendido nao comparecer, tendo sido devida- 
mente notificado, observar-se ha o disposto no artigo 91.9 

déste Cédigo acérea das testemunhas, na parte aplicavel. 
§ 3.0 A audiéncia podera ser adiada por falta de com- 

parencia do ofendido, quando obrigat6ria, por espago de 
tempo nao superior a tim més, 

Art. 421.° A audiéncia nio podera ser adiada por falta 

de qualquer pessoa que, estando inibida de depor como 

testemunha, tenha de prestar declaracdes em audiéncia, 

salvo se 0 tribunal entender que a sua presenga é indis- 
pensavel para esclarecimento da verdade. 

Art. 422.° Faltando alguma testemunha que tenha sido 
devidamente notificada, Se aquele que a produziu dela nao 
presuindir, adiar-se ha o julgamento e, se nao comparecer 

no dia novamente designado, seré lido o depoimento, se o 

houver escrito nos autos. Se, neste caso, quem ofereceu a 

testemunha julgar necessdrio o seu depoimento oral, assim 

o declarard, indicando as razdes, e 0 tribunal, antes de 

apreciar a Causa, decidird se julga ou nao necessdrio sse 
depoimento, para completo esclarecimento da verdade. Se 

decidir afirmativamente, poderd adiar a audiéncia por 
espago nao superior a trinta dias. 
~~ § r.°.O mesino se observard quando a testemunha nao 

tiver sido notificada ‘e a parte que a produziu nao tenha 

culpa da falta da notificacfo, e ainda quando o Ministério 
Piblico, a parte acusadora ou o réu insistirem na necessi- 
dade. do depoimento oral ou da confrontagdo de alguma 
testemunha’ que tenha sido inquirida por carta, ou que, 
impossibilitada por doenga ou outra causa temporaria, 
nao possa comparecer na audiéncia. »-y © 9°) 9) <i le 
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+ § 2° A audiéncia nfo se adiard por falta de testemu- 
_ aha nao notificada,’se a parte que a produziu for culpada 
da falta de notificagao, ou quando se tiver prontificade a 
-apresentd-la. : 
. § 3.° Se testemunha tiver falecido ou estiver absoluta- 
mente impossibilitada de comparecer ¢ o motivo da falta 
tiver ocorrido depois de oferecida, nao se adiar4 o julga- 
mento, mas sera lido o seu depolmento, se o houver pres- 
tado, ou, no-caso contrario, poderd ser substituida por outra 
apresentada no acto do julgamento por quem a tiver 

- Oferecido, : : ‘ 
§ 4.° Nao podera haver outro adiamento por falta das 

mesmas ou de outras testemunhas ou de quaisquer pessoas 
que hajam de prestar declaragées. rf 

Art. 423.9 A contestacdo do réu, quando deduzida na 
audiéncia de julgamento, sera apresentada por escrito pelo 
Seu defensor. 

~ §tnico. Se o defensor do réu tiver sido nomeado ou 
constituido nesse acto, podera requerer que lhe seja conce- 
dido algum espago de tempo para conferenciar com o réu 
e redigir a contestacdo, o que lhe ser4 concedido, sem que 
por ésse motivo se adie a audiéncia. = 

Art. 424° O tribunal, antes de comegar a produ¢ao das 
provas, conhccera das nulidades, legitimidade, excepgdes 
Ou quaisquer questdes que possam obstar 4 apreciagao do 
mérito da causa, acérca das quais ainda nao tenha havido 
decisdo, e que o tribunal possa, desde logo, apreciar. 

§ iinico. Se houver testemunhas-a inquirir sébre qual- 
quer excepcdo ou incidente, o tribunal devera julga-los, 
finda a respectiva prova. Se o tribunal nao tiver elementos 
para decidir desde logo, apreciard as questdes a que se 
refere éste artigo na sentenga final. 

Art. 425.° O réu seri interrogado pelo presidente do 
tribunal e preguntado primeiramente pelo seu nome, estado, 
filiagao, idade, naturalidade, residéncta, se sabe ler € escre- 
ver, se jd esteve preso ou respondeu e, no caso afirmativo, 
quando e por que motivo. Em seguida, sera interrogado 
sobre os factos de que 6 acusado. 

A falta de resposta a estas preguntas fard incorrer 0 
réu na pena de desobediéncia ¢ a sua falsidade na pena de 
falsas declaracdes, 

§ r.° Antes de comecar © interrogatério do réu acerca 
dos factos de que é acusado, devera o juiz adverti-lo de 
que nao ¢ obrigado a responder ds preguntas que lhe vao 
ser feitas, pois tém apenas por fim proporcionar-lhe o 
ensejo, de se defender e contribuir para o esclarecimento 
da verdade e nao o de obter elementos para a sua conde- 
nacdo. 

§ 2.9 Observar-se hdo no interrogatério do réu as dis- 
posicdes dos artigos 251.9, 283.°; 284.9 e 286.° a 288.°. 

§ 3.” O presidente do tribunal podera também, em 
qualquer altura, durante a producdio da prova, oficiosa- 
mente ou a requerimento da acusa¢ao ou da defesa, quando 
© entenda conveniente, fazer ao réu quaisquer preguntas 
s6bre qualquer facto ou cireunstancia que interesse a des- 
coberta da verdade, confronta-lo com as testemunhas, com 
os outros réus ou com o ofendido. 

Art, 426.° Na ocasiao do interrogatério poderdo ser 
mostrados ao réu os documentos juntos ao processo e os 
papéis, instrumentos ou quaisquer outros objectos apreen- 
didos que se relacionem com a infracgao, quando haja 
necessidade de que éle os reconhega, ou de quatsquer escla- 
recimentos ou explicagdes. 

Art. 427.° Se houver varios 1¢éus, poderdo ser interro- 
gados separadamente, ou uns na presenga dos outros, 
Segundos parecer mais conyeniente para a descoberta da 
verdade. 

Art. 428.° Aos ofendidos poderdo ser tomacdas declara- 
gdes em qualquer altura, durante a produgao da prova, 
depois do intertogatério do réue tédas as vezes que s¢ 
tornem necessarias. 

Art. 429.° As preguntas ao réu, aos ofendidos, aos 
peritos © a quaisquer outras pessoas que devam prestar 
declaragdes serdo sempre feitas pelo presidente do tribunal, 
mas tanto u acusagao como a defesa poderao pedir que os 
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intérrogados esclare¢am ‘as suas respostas ou que se lhes 
fagam novas preguntas, no intuito de esclarecer a verdade; 
podendo o presidente indeferir, se entender que as pregun~ 
tas sao desnecessdrias ou profbidas por lei. 

_ Art. 430.° A inquirigao das testemunhas em audiéncia 
de julgamento sera regulada pelas disposigdes déste Codigo 
sébre a prova testemunhal na instruga0, naquilo em que 
forem aplicdveis e nao fér especialmente previsto neste 
capitulo. . 

_ Art. 431.° Nao poderdo depor como testemunhas em 
audiéncia de julgamento as pessoas inibidas de o serem, 
nos termos do artigo 216.9, « nao serao obrigadas a depor 
as indicadas no artigo 217.°. 

§ 1:° Poderao todavia ser tomadas déclaracdes aqueles 
que as podem prestar, nos termos do artigo 216.9, § 2.°, 
salvo aos ascendentes, descendentes, irmaos ou afins nos 
mesmos graus, marido ou mulher de qualquer dos ofendi- 
dos ou dos réus, que nao serao obrigados a presta-las, se 
nao forem participanies ou parte acusadora, e sOmente 
serao ouvidos quando o jviz o entender indispensavel para 
o esclarecimento da verdade. 

§ 2° O juiz podera orderiar que os peritos comparegam 
na audiéncia de julgamento para prestarem declaragdes. 

Art. 432.° Emquanto nao depuscrem, vstarao as teste=- 
munhas recolbidas numa sala, de onde safrao 4 medida 
que forem chamadas para depor. 

§ unico. Tomar-se hao as cautelas precisas para que aS 
testemunhas, antes de deporem, nao comuniquem umas 
com as outras acérca dos factos discutides mo processo. 

Art. 433.° Serao inquiridas ¢m primeiro lugar as teste- 
munhas produzidas pelo Ministério Publico, em seg:ida, 
as da parte acusadora, ¢ as do requerente de perdas e 
danos, e por tltimo as doreu A ordem da inquiri¢ao sera 
ado respectivo rol, mas poder ser aiterada por acérdo 
dos representantes da acuse¢ao e da defesa. 

Art 434.9 Antes de depor, cada testemunha prestara 
compromisso de honra perante o presidente do tribunal e, 
em seguida, sera por le preguntida pelo seu nome, estado, 
profissio, idade, naturalidade, residéncia e quaisquer 
outras circunstAncias destinadas a identifica-la; se ¢ parente, 
criado, doméstico ou por qualquer outra forma dependente 
dos réus, das ofendidos ou da parte acusadora ou se é 
amigo ou inimigo de qualquer déles, 

Art. 435.° As testemunhas serao preguntadas, sobre os 
factos que tiverem sido alegado=, pulo representante da 

acusacao ou da defesa que us tiver produzido e, finda ela, 
poderao os representantes da parte contraria, o presidente 
do tribunal e os jurados ou juizes que cempuserem o tri- 
bunal fazer-lhes as preguntas que entenderem necessarias 
para o esclarecimento da verdade. 

§ 1,9 Se, para esclarecimento da verdade, se mostrar 
necessdrio interrogar qualquer testemunha sobre um facto 

_ novo, nao alegado, podera ser preguntada sébre éle, seo 
presidente do tribunal o autotizar. 

§ 2.° Ouando acusarem conjuntamente o Ministério 
Publico e a parte acusadora, qualquer déles pode fazer as 
testamunhas que nao tiver oferecido, depois de inquiridas, 
aS preguntas que entende: necessdrias para o esclareci- 
mento da verdade. 

Art. 436.° A redacgao dos depoimentos, quando escritos, 
pertencera, em primciro lugar, a testemunha e em seguida 
ao presidente do tribunal ou, com seu consentimento, aos 
representantes da acusagdo ou da defesa que a tiverem 
jnterrogado, observando-se 0 disposto no artigo 236.°. 

Art. 437.° O presidente do tribunal obstara a cue se 
facam as testemunhas preguntas sugestivas, capciosas, 
impertinentes ou vexatorias, advertindo os que as fizerem 
e, se insistirem, pondo térmo ao interrogatério, ou deter- 
minando que as preguntas Sejam por éle feitas. 

Art. 438.° Ndo serio lidos as testemunhas cs seus 
depoimentos escrito: na instrugdo, salvo depois de elas 
haverem deposto, a-fim-de esclarecerem ou completarem 
os depoimentos prestados na audiéncia do julgamento.
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Art. 439.° Se alguma testemunha nao tiver comparecido 
na audiéncia de julgamento, podera ler-se o respective 
depoimento, se o houver escrito nos autos, ¢ quando quem 
© produziu o requeira ou o tribunal o ordene. 

Art. 440,° As declaragGes dos peritos, quando prestadas 
em audiéneia, serdo tomadas pelo presidente do tribunal, 
depois de ouvidas as testumunhas, mas 0 tribunal poderd 
determinar que lhe sejam pedidos quaisquer esclarect- 
mentos, antes ou durante o depoimento das testemunhas. 

Art. 441.° As testemunhas e pessoas chamadas a pres- 
tar declaragdes, depois de interrogadas, deverao permane- 
cer na sala daaudiéncia até terminar a producdo da prova, 
salyo se o presidente, ouvidos os representantes da acusa- 
cao e da defesa. autorizar que se retirem antes e salvo 
também o disposto no artigo 408.°. 

Art. 442.° Quando se mostre que qualquer testemunha 
ou outra pessoa obrigada a prestar declaragdes em audién- 
cia as prestou falsamente sobre factos essenciais da causa, 
o tribunal ordenara a prisio do culpado e que contra éle 
se levante 0 respectivo auto, 

§ 1.9 Ao juiri competira decidir se ha ou nao lugar ao 
procedimento prescrito neste artigo, nas causas em que 
intervier. 

§ 2.° 0 auto a que éste artigo se refere conterd os ele- 
mentos indicados no artigo 166.° e os mais necessarios 
para mostrar a existéncia do crime. 

§ 3.° Ficara sem efeito o procedimento determinado 
neste artigo e sera pdsto em liberdade o detido, quando se 
retratar antes de terminada a discussdo da causa e se 
mostre que diz a verdade. 

Art. 443.° Se durante a discussao da causa sobrevier o 

conhecimento de novos elementos de prova que possam 

manifestamente influir na decisao, podera o tribunal ordenar 

que éles se produzam, adiando-se, se necessario f6r, a 

audiéncia pelo tempo indispensavel, 
§ 1.9 O tribunal podera pronunciar-se sobre a admissao 

das novas provas, logo que lhe seja requerido ou reser~ 
var-se para decidir, depois de produzidas as outras 
provas. 

§ 2.° Ao jtiri compete decidir sébre a admissao das 
provas a que éste artiyo se refere mas causas em que 

intervier. 
§ 3,0 Se a prova oferecida for de testemunhas que se 

encontrem presentes na audiéncia, o tribunal, ouvida a 

acusacao e a defesa, resolverd se devem ser logo admitidas 

a depor ou se deve adiar-se a discussao da catsa. 

Art. 444.2 Se durante a discussdo o réu se mostrar 

culpado de outras infracgoes que nao dependerem de parti- 

cipagdo ou acusagao particular, poderd o Ministério Publico 

requerer que se levante 0 respectivo auto e néle sv escrevam 

os depoimentos que provem essas infraccées, se tiverem sido 

prestados oralmente, ou que se tire certidao, se o tiverem 

sido por escrito, para instaurar o respectivo procedimento 
ou remeter ésse auto e as certiddes que julgue convenientes 

ao agente do Ministério Ptiblico competente, se 0 processo 
dever seguir em outro tribunal. — 

§1.° No caso previsto neste artigo, ainda queo réu devesse 

ser pdsto em liberdade, em virtude da sentenga, nao o 

seré, quando puder ser preso sem culpa furmada pelas novas 

infraccdes que se descobrirem, e 0 Ministério Publico requeira 

a suadetengao. . . 
§ 2,° Seo réu for preso, nos termas do paragrafo anterior, 

e dever responder noutro juizo, para éle sera remetido sob 

custédia. 

Art. 445.0 Se durante a’audiéncia o réu se mostrar impos 

sibilitado por doenga de continuar a assistira ela, o Juiz, se 
fér obrigatéria a sua assisténcia, mandd-lo ha examinar por 

um ou mais facultativos e, se a enfermidade for verdadeira, 
suspenderd a auditncia. Verificando-se porém ser fingido o 

acidente, prosseguira a causa. 

Art. 446.° O tribunal apreciara sempre especificadamente 

nasentenga final os factos alegados pela acusacdo ¢ pela 

defesa, relativos 4 infracgdo ou a quaisqver circuntancias 

dirimentes, atenuantes ou agravaites ft 

§ unico, Os juradose 0 juiz ou tribunal colectivo, na deci- 
sao a proferir sObre matéria de facto, poderao tomar em 
consideragdo os factos que resultem da discussao da causa, 
embora nao tenham sido alegados pela acusagéo nem pela 
flefesa, desde que tenham efeito de dirimir a responsabi- 
lidade e€ deminuir a pena, 

Art. 447. © tribunal poderd condenar por infracgao 
diversa daquela por que oréu foi acusado, ainda que seja mais 
grave, desde que os seus elementos constitutivos sejam factos 
que constem do despacho de prontincia ou equivalente. 

§ 1.2 A decisao a que se refere éste artigo nunca pode 
condenar em pena superior 4 competéncia do respectivo tri- 
bunal. 

§ 2.° As circunstancias agravantes da reimcidéncia e da 
sucessio de infraccdes, que resultarem do registo criminal 
ou das declaragdes do réu, serdo sempre tomadas em consi- 

deracao, ainda que nao tenham sido alegadas. Se, por efeito 
delas, se dever aplicar uma pena que exceda a competéncia 
do tribunal, procederse ha nos termos do artigo 145.°- 

Art. 448.° O tribunal poderd condenar por infracgao 
diversa daquela por que 0 réu foi acusado, com fundamento 
nos factos alegados pela defesa on dos que resultem da dis- 
cussdo da causa, se, neste ultimo caso, tiver por efeito 

deminuir a pena. 
Art. 449.° A sentenga final sera lida pelo presidente do 

tribunal piblicamente em audiéncia. 
Art. 450.° A sentenga condenatéria deverd conter: 

1.° O nome. idade, profissao, naturalidade e residéncia 

do réu; 
2.° A indicacao dos factos de que € acusado; 

3.0 Os factos que se julgaram provados, distinguindo os 

que constituem a infraceao dos que sao circiunstancias agra- 
vantes ou atenuantes; 

4,° A citacao da lei penal aplicavel; 
5.° A condenagao na pena aplicada, indemnizagao por 

‘perdas e danos e imposto de justica, 
6.° A ordem de remessa do respectivo boletim para o 

registo criminal; i 
7.0 A data e assinatura do juiz ou juizes que a proferirem, 

§ 1° Na senteng¢a final se observara o disposto no artigo 

157°. 
a7 2.0 O juiz ordenara na sentenga final que sejam entre- 

gues aos ofendidos os objectos de que o réu pelo seu crime 

os tiver privado. Se a restituigao nao puader ser feita, pagara 

o réu o seu valor, que sera computado na indemnizagao de 

perdas e danos. Serd também ordenada a entrega a quem de 

direito, por simples térmo nos autos, de quaisquer objectos 

apreendidos ¢ que nao devam considerar-se perdidos a favor 

do Estado. ; 
§ 3.° Se a pena aplicada fér a de multa, podera ser logo 

convertida em prisdo, quando se verificar algum dos casos 

previstos no § 6.° do artigo 639.9. 
§ 4.° Quando o reucondenado, em consequéncia da deci- 

sao, deva ser recolhido a cadeia ou posto em liberdade, a 

respectiva sentenga assim o ordenara. 
Art. 451.° Se a sentenca suspender a execugao da pena, 

assim 0 declarard, indicando as raz6es desta medida eo prazo 

da suspensao. 
§ r.° A suspensdo da pena pode tornar-se dependente do 

pagamento da respectiva indemnizacao por perdas e danos, 

dentro de um prazo fixado na senten¢a. 
§ 2. Quando o tribunal suspender a execucgao da pena, 

advertira o réu das obrigagdes que lhe sdo impostas ¢ das 
sangdes em que incorre, se néo as cumprir. 

Art. 452.° A sentenga absolutéria deverd conter, além 
dos requisitos indicados nos n.°* 1.9, 2,°e 7.° do artigo 450.9, 
a absolvicao e os seus fundamentos. 

 § x.° Se o réu estiver preso, a sentenga ordenard que seja 
pdsto em liberdade. 

_ § 2.° Se houver parte acusadora, a senten¢a conterd a 
sua condenagao no imposto de justiga eo mais que se dispde 

‘nos artigos 156.° ¢ 157.°. 
Art. 453.° No caso de absolvigao, se houver parte acusa- 

dora, o tribunal condend-la ha na indemnizacao de perdas e 

danos¥ao réu, se julguar que houve dolo ou culpa na acusa-
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Gao, eo réu o requerer em seguida 4 leitura da sentenga. 
Q quantitativo da indemnizacdo serd desde logo fixado, 
uando o tribunal tenha elementos para isso ou sera liqui- 

dado na execugao de sentenga, se os nao tiver. 
§ x.° Ao juiri competira decidir sébre a indemnizagdo e 

fixar o quantitativo, quando intervier. ! 
§ 2.° Seo réu nao requerer a indemnizagao nos termos 

déste artigo, poderd pedi-la nos tribunais civis. 
_ Art. 454.° O tribunal podera ordenar a publicagao da 
‘Sentenga condenatdéria em dois periédicos do lugar que fér 
determinado, se a pessoa com direito 4 reparacao civil o 
requerer, em acto seguido 4 leitura da sentenga, e o tribunal 
entender que essa publicagao se justifica. 

§ 1.° No caso previsto neste artigo, o réu sera condenado 
a pagar as despesas da publicagdo que se liquidarem na 
execugdo de sentenga. 

§ 2.° Se a sentenca for absolutéria, podera o tribunal 
ordenar a sua publicacdonos termos déste artigo, a requeri- 
mento do réu e 4 custa da parte acusadora, quando entender 
que é justificada a publicagio. 

Art. 455.° Publicada a sentenga, o juiz, quando ojulgar 
conveniente, dirigird ao réu uma breve alocugao, exortan- 
doo, se foi condenado, a conformar-se com a decisao ea 
corrigir-se; e, se foi absolvido, a que com o posterior compor- 
tamento justifique a absolvicdo 

Art. 456 ° Depois de proferida a sentenga 03 represen-. 
tantes da acusacdo e da defesa poderao requerer na audiéncia 
que o tribunal esclarega ou supra qualquer deficiéncia, se 
entenderem que ela contém lacunas ou obscuridades. 

Art 457.9 Daaudiéncia de julgamento lavrar-se ha uma 
acta que mencionara os factos nela ocorridos ¢ yue sejam 
de interésse para a causa. 

§ r.° Os depoimentos das testemunhas e as declaragdes 
das ofendidos e dos réus, quando deverem ser escritos, 
constardo da propria acta. 

§ 2.°Na acta nao serdo transcritos nem a contestagao do 

réu, nem asentenca, nem os quesitos ao jiiri e suas respos- 
tas, qtie Serdo escritos em separado e juntos 40 processo. — 

Art. 458.° Todos os requerimentos ou protestos verbais 
constario da acta da audiéncia, mas serdo feitos directa- 
Mente ao presidente do tribunal, que podera ordenar que a 

transcri¢do na acta se faca sdmente depoisda sentenga, se 
entender que se tem por fim protelaro andamento da causa. 

Art. 459.° Concluido o julgamento, serao enviados pelo 
agente do Ministério Publico ao Instituto de Criminologia do 
respectivo distrito judicial os boletins relatives aos réus, 
para a organizagao da estatistica criminal. _ L 

§ x.° Para o preenchimento désses buletins podera o 
Ministério Piblico, durante a audiéncia, pedir, directamente 
ou por intermédio do presidente do tribunal, os esclareci- 
mentos necessdrios aos réus, as testemunhas, aos ofendidos 
é aos peritos. 

§ 2.° Sera junto ao processo um duplicado de cada um 
dos boletins. 

SECC AO I 

Do julgamento dos processos de querola 

SUB-SECCAO I 

Do julgamento com tribunal colectivo 

OLVIEAO 4 

Aotos proliminaros 

Art. 460.° O tribunal colectivo determinard, com a 
conveniente antecipagao, os dias emquedeverd proceder aos 
julgamentos em cada um dos juizos ou comarcas de que se 
compe O respectivo circulo. 

Art, 461.° Preparado o processo para julgamento, 0 Juiz 
a mandara com vista por cinco dias a cada um dos dois 
juizes que com (le fazem parte do tribunal. 

§ unico. Se nio houver o mimero de juizes efectivos 
necessario para constituir o tribunal, o juiz do processo 
comunicara o facto ao Conselhio Superior Judicidrio, a fim 
de éste providenciar. 

—_ 
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Art. 462.° Findoo prazo dos vistos e recebido 0 processo, 
o juiz designaré dia para o julgamento, mandando notificar 
os representantes da acusagao e da defesa, os téus, as teste- 

munhas de acusacgéo e de defesa, moradoras na drea da 
comarca, e quaisquer outras pessoas que tenham de prestar 

declaragoes. . 
§ 1.9 Os representantes da acusacdo e.da defesa, bem 

como 0s réus, serao notificados do dia do julgamento com 
dez dias de antecedéncia, pelo menos. ‘. 

§ 2.° Os réus soltos sob caugdo serao notificados na sua 
residéncia ou na a por éles escolhida. Se estiverem 
presos, serao notificados na prisdo e no dia do julgamento 
conduzidos, sob custédia, ao tribunal, por mandado do 
uz, ~ 

§ 3.° Nao serd notificada a parte acusadora que nae 
residir na sede da comarca nem tiver constitufdo adyogado 
ou escolhido pessoa nela residente, para receber as notifi- 

cagées. 
§ 4.° O dia designado para o julgamento serd comuni- 

cado aos juizes que fazem parte do tribunal, por offcio 
registado e com aviso de recep¢ao, com a antecedéncia 
de quinze dias, pelo menos, para que éles possam destinar o 
eee suas comarcas, por forma que nao sofra 
rejuizo. 

z 5° O servigo de julgamentos em tribunal colectivo 
prefere a qualquer outro servico judicial que a lei nao consi- 
dere urgente. 

Art. 463,° Quando um processo da competéncia de um 
tribunal colectivo deva ser julgado em comarca diversa 
daquela ein que foi organizado, o juiz desta ultima comarca 
mandara notificar os representantes da acusacdo e da defesa 
Para, no prazo de trés dias, requererem o que tiverem por 
conveniente e, em seguida, remeterd 0 processo ao juizda 
comarca onde dever realizar-se o julgamento. Logo que o 
processo seja recebido por éste juiz, examind-lo ha, dentro do 
prazo de cinco dias e manda-lo ha com vista, por igual prazo, 
aos juizes que com éle fazem parte do tribunal, para se 
pronunciarem sébre a necessidade da presenca de algumas 
testemunhas ou de quaisyuer outras pessoas na audiéncia 
do julgamento ou de quaisquer outras diligéncias a realizar 
va comarca onde o processo correr ou naquela em que o 
julgamento se ha-de efectuar. 

§ 1.° Devolvido o processo ao juiz da comarea onde [oi 
Organizado com o parecer dos outros jufzes, mandara aquele 
proceder imediatamente as diligéncias necessdrias, proce- 
dera @ inquiricao das testemunhas e tomara declaragdes as 
pessoas que as devam prestur em audiéncia de julgamento, 
com assisténcia dos representantes da acusacao eda defesa, 
nomeando defensor ao réu, se nado comparecer o constituido 
ou nomeado, 

§ 2.° Os depoimentos e declaragGes prestados nos termos 
do paragrafo anterior serao escritos, pertencendo a redacgao, 
em primeiro lugar, ao depoente ou declarante e em seguida, 
ao juiz ou, comsSua anuéncia, acs representantes da acusa- 
cao ou defesa, observando-se o disposto no artigo 236.9, 

§ 3.° Efectuadas as diligéncias a que se referem os para- 
grafos anteriores, o juiz fara a devida comunicag¢do coma 

maior urgéncia ao juiz da comarca onde deva efectuar-se 0 
julgamento, para éste designar o dia em que deve realizar-se. 

§ 4.9 O dia do julgamento sera imediatamente designado 
€ comunicado ao juiz da comarca onde o processo foi orga- 
nizado por oficio que sera junto aos autos, 

Igual comunicagdo sera feita aos outros juizes que 
devam fazer parte do tribunal. 

§ 5.° O juz da comarca onde correr o processo ordenara 
a notificagdo das pessoas cuja comparéncia seju necessaria 
na audiéncia de julgamerito ea condugao dos réus presos 
para a comarca onde deyem ser julgados, remetendo, em 
seguida, © processo para esta comarca. 

pivisiv 1 

Da audiéncia 

Art. 464,° Aberta a andiéncia, feita a chamada das pes- 
soas para éste acto convocadas € apresentada a contesta- 
gao pelo defenser do réu, yuando o niio tenha sido antes, 
proceder-se ha A leittwra do processo.
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§ tinico. Serio lidos a querela do Ministério Puiblico eda 
parte acusadora, o despacho de proniincia, a contestacio 
do réu, as conclusdes dos exames periciais ¢ também og 
decumentos juntos ao processo e necessirios para o esclare- 
cimento da catisa, se a acusagao ou defesa o requererem 
Ou o tribunal oficiosamente o ordenar. 

Art. 465.° Depois da leitura do processo e recolhidas 
as testemunhas, sera feito o interrogatério do rén, e 
tomar-se hio declaragdes ao ofendido e demais pessoas que 
devam presta las. Em seguida, se procederd a inquiricao 
das testemunhas e declaragdes das peritos, acareacées e 
demais diligéncias exigidas pela produgao da prova, 
podends proceder-se a novas preguntas ads réus e aos ofen- 
didos, depois de ouvidas as testemunhas e peritos, sempre 
que se pueyen necessarias. Se deverem ler-se depoimentos 
ou declaragSes de pessoas que nao estejam presentes, 
far-se ha a leitura dos que digam respeito a ucusacdo, 
depois da inquirigao das respectivas testemunhas, e dos 
que digam respeito 4 defesa, depois de deporem as teste- 
munhas por ela oferecidas. 

§ tinico. Qualquer dos juizes que fazem parte do tri- 
bunal poderd fazer ao réu, ao ofendido, testemunhas ou 
quaisquer pessoas que devam prestar declaracdes, as pre- 
guntas qtte julgue necessdrias para esclarecimento da 
verdade. 

Art. 466.° 9 interrogatério do réu, os depoimentos das 
testemunhas e as declaragdes dos ofendidos ou outras 
pessoas, feitos na audiéncia, serao prestados oralmente, 
salvo quando a lei determinar o contrario. 

Art. 467.9 Finda a produgao das provas, sera dada a 
palavra para alegaydes orais sucessivamente aos represen- 
tantes do Ministério Publico, da acusagao particular e da 
defesa. Poder-se ha replicar uma s6 vez as alegagGes orais, 
sendo porém o adyogado do réu o iiltimo a falar. 

§ uinico. Cada um dos representantes da acusacao e da 
defesa nao poderd falar nas suas alegavdes, de cada vez, 
mais de uma hora; mas o presidente do tribunal podera 
permitir que continue no uso da palavra por maior espaco 
de tempo, se a natureza da causa 0 exigir, 

Art. 468.° Findas as alegagées, o presidente do tribunal 
preguntard ao réu se tem mais alguma coisa a alegar em 
sua defesa, ouvindo-o em tudo que disser a bem dela. Ein 
seguida, o presidente declarara encerrada a discussdo da 
causa e os juizes passarao 4 sala destinada 4s deliberagées 
a-fim-de proferirem a sua decisao. 

Art. 469.° O tribunal colectivo julga de facto, defini- 
tivamente segundo a sua consciéncia, com plena Jiberdade 
de apreciagao, e de direito, com recutso para a respectiva 

Art. 470.9 O presidente do tribunal dirigira a discussao 
e votacao da matéria de facto e de direito, devendo expri- 
mir a sua opiniao e votar em primeiro lugar os juizes 
mais novos, segundo a ordem da respectiva lista de anti- 
guidades. 

§ unico. As decisdes seraéo tomadas por unanimidade ou 
maioria, mas nao se fara declaragdo alguma a tal respeito. 

Art. 471.9 A deliberagdo e votagao do tribunal sdo 
rigorosamente secretas e nenhum dos juizes pode revelar 
© que nelas se passar ou emitir a sua opiniao a tal res- 
peito, sob pena de incorrer nas respectivas sangoes disci- 

Art. 472.° A deciséo sera tomada por acérdao lavrado 
pelo presidente e assinado pelos outros vogais, sem qual- 
quer declaragao, es 

Art. 473.° Da sentenga, absolut6ria ou condenatéria, 
cabe recurso para a Relagao do distrito, e desta para o 

S o Tribunal de Justica, sendo o recurso restrito a 
matéria de direito. 

§ tinico. O Ministério Piblico recorrera sempre das 
‘decis6es condenatérias que impuserem qualquer das penas 
mmaiores fixas dos n.°* 1.°, 2.°, 3.9 e 4.9 do artigo 5§.° ou, 
dos 1.99 4.9, 2.9, 3.° e 4.° do artigo 57,° do Cédigo Penal 

: tendo. recurso efeito suspensiyo, 
ee a i ye Le on a 
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Do julgamento com a Intervengdo do jirl 

_ Art. 474.° Preparado 0 processo para julgamento o 
julz, nas Causas em que intervier o juri, designara, dentro 
dos trinta dias seguintes, aquele em que deve proceder-se 
ao julgamento, mandando notificar os jurados que cons- 
tituem a pauta, os representantes da acusagao eda defesa, 
o réu, o ofendido, as testemunhas, os peritos, e otras 
pessoas cuja comparéncia tiver sido julgada necessaria, 
observando-se, na parte aplicavel, odispo-to no artigo 417.°. 

§ iinieo. Os representantes da acusagéo e da defesa 
bem como o réu serdo nutificados do dia do julgamento 
com dez dias de antecedéncia, pelo menos, sendo entregue 
acada um déles uma cépia da pauta dos jurados no acto 
da notificacgao, 

Art. 475,° Aberta a audiéncia, sera feita a chamada dos 
representantes da acusacdo e da défesa, do réu, do ofen- 

dido, das testemunhas e dos peritos e demais pessoas con- 
vocadas. Em seguida, proceder-se ha a chamada dos jura- 
clos que constituem a pauta 

Art. 476.9 A medida que for sendo feita a chamada 
dos jurados, o escrivao do processo ira tomando nota dos 
que faltarem e, finda a chamada, seréo novamente inter- 
pelados os que houverem faltado, depois do que © juiz 
condenara imediatamente, por despacho langado na acta, 
os que ndo houverem comparecido, tendo sido devidamente 
notificados, e nao houyerem justificado a falta, nas penas 
prescritas no artigo or.°- 

§ unico, A pena imposta ao jurado que faltars6 poderé 
ser executada depois de decorridos cinco dias apés a falta 
e, se dentro désse prazo, a nao justificar nos termos dos 
§§ 1.9 6 2.° do artigo 97.9, 

Art. 477.° Se os jurados da pauta nao estiverem pre- 
sentes em numero suficiente para constituir o juri, o juiz 
devera chamar, de entre os circunstantes, os cidaddos que 
se encontrarem no tribunal ¢ estiverem recenseados como 
jurados, sendo chamados pela ordem por que se encon- 
tram no recenseamento. 

§ 1.9 Se, no caso déste artigo, algum dos recenseados 
se retirar da sala da auciéncia no momento em que se 
estiver procedendo 4 chamada ou nao responder a interpe- 
lacdo, esquivando-se a fazer parte do juri, incorrera na 
sancao do artigo anterior. 

§ 2.9 Observar se ha o disposto neste artigo e seu { 1.° 
quando, por efeito das recusas ou, por impedimento, 
escusa ou incompatibilidade, nao houver jurados da pauta 
em numero suficiente para constitufr o juri. 

§ 3.° Se nao houver, entre os circunstantes, pessoas 
recenseadas como jurados em ntimero suficiente para cons- 
titufr o juri, serd adiado o julgamento e o juiz designara 
novo dia, organizando préviamente uma pauta suplemen- 
tar com © nimero em duplicado dos jurados precisos, que 
serao devidamente notificados. 

Art. 478.° Depois da chamada dos jurados que cons- 
tituirem a pauta, o escrivao fara a contagem publica de 
tantos bilhetes quantos 0s jurados que estiverem presentes, 
tendo cada bilhete o niimero que corresponder na pauta. 
a cada um déstes jurados Em seguida, proceder-se ha ao 
sorteio, sendo os bilhetes langados em uma urna, de onde 
irao sendo extraidos um a um pelo estrivao, até se com- 
pletar o juri. 

Art. 479.0 A medida que fér sendo extraido da urna 
cada bilhete, sera lido pelo escrivao do processo 0 respec- 
tivo niimero e, em seguida, entregue ao presidente do tri- 
bunal, que lerd o nome que the corresponder na pauta, 

§ 1.9 Se contra qualquer jurado houver algum impedi- 
mento ou incompatibilidade, nos termos dos artigos 107.° 
e 108.9, o presidente do tribunal, oficiosamente ou a 
requerimento da acusagéo ou <la defesa, assim o declarara 
e prosseguira 0 sorteio. iia! 

§ 2.° Até ser constituido o jiri pode qualquer jurado 
alegar causa legitima de escusa, -. Sees 

Sao causas legitimas de escusa a doenga grave) ou 
morte de cénjuge, ascendente, descendente, imm&o ou 

ao as
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afim nos mesmos graus, Deduzida a escusa, 0 juiz, apre- 
ciada a sua prova e ouvida a acusacdo e defesa, decidird 

__ Art. 480.9 A acusacaio poderé recusar, sem motivo 
legitimo, dois jurados ea defesa outros dois, devendo a 

 Tecusa ser feita em seguida ao sorteio do jurado. 
§ 1° Se na causa intervierem o Ministério Publico e a 

‘parte acusadora, poderd aquele recusar um jurado e esta 
outro, qualquer que seja ontimero de acusadores, Se houver 
Mais de um representante da acusagdo particular, nos 
termos do artigo 21.9, § 1.°, a sorte decidira qual déles 
podera exercer a faculdade de recusar. 

§ 2° Se forem varios os réus e ndo concordarem nas 
recusas, a sorte decidird quais os que podem recusar jura- 
dos, um cada um, nfo podendo ser recusados mais de 
dois. 

Art. 48r.° O jiiri serd composto de sete jurados efec- 
fivos ¢ um suplente, que s6 intervird quando, durante o 
julgamento, algum dos efectivos se impossibilitar. 

_ § unico. Quando se impossibilite mais de um jurado, 
serio chamados para os substitufr os jurados da pauta 
nio sorteados que estiverem presentes no tribunal. pela 
ordem da inscrigdo na pauta e, na falta déles, qualquer 
circunstante recenseado como jurado, fazendo-se a cha- 
mada pela ordem da inscrigdo no recenseamento. Se ainda 
assim nao se puder preencher o ntimero legal, sera adiada 
a audiéncia. 

Art, 482.9 O Ministério Piiblico, a parte acusadora ou 
© réu poderao requerer e o juiz pode oficiosamente pedir 
que a pauta do jiri seja constituida com jurados de trés 
comarcas, quando ocorrerem circunstancias tam graves 
que tornem justificada esta medida. 

§ tinico, No caso previsto neste artigo, a pauta do juri 
sera constituida com jurados das comarcas que compdem 
© respectivo circulo e, se éste f6r composto de menos de 
trés comarcas, sero chamados também os jurados da 
comarca ou comarcas cuja sede ou sedes sejam mais pré- 
ximas da comarca onde se realizar o julgamento. 

Art. 483.° A formagao do jiiri mixto sera pedida ao 
Supremo Tribunal de Justica, sendo o requerimento apre- 
sentado ao juiz da comarca, o qual, juntando-lhe a sua 
informagdo, © remeterd ao presidente daquele Tribunal. 

§ r.° O requerimento paraa formacdo do jtiri mixto 
podera ser feito até a constituicgao do juri, mas, se nao 
tiver sido apresentado até cinco dias antes do designado 
para julgamento, 0 juiz s6 lhe dara sezuimento se entender 
que nao ¢ um simples expediente dilatério. 

§ 2.° Do despacho que nao der seguimento ao pedido 
de formagao de jiiri mixto cabe recurso, de que o tribunal 
s6 conhecer’ com o que se interpuser da decisdo final. 

§ 3.° Quando tenha sido requerido o juri mixto, 
adiar-se hd o julgamento, se houver dia designado e nao 
puder resolver-s¢ o incidente nem convocar-se o jiiri a 
tempo de procedér ao julgamento no dia fixado. 

Art. 484.° O pedido para a formacao do juri mixto 
sera julgado, independentemente de vistos, na primeira 
sessao do Supremo Tribunal de Justica, apés a sua destri- 
bulgao, intervindo no julgamento todos os juizes que a 
ela assistirem. 

O Tribunal poderd pedir préviamente quaisquer infor- 
magoes que julgar necessarias, adiando-se, neste caso, o 
julgamento, se fér preciso. 

§ 1.° Quando a formagdo do jiri mixto tiver sido 
requerida pela parte acusadora ou pelo réu e representar 
manifestamente um expediente dilatério, poderd o Supremo 
Tribunal condenar 6 requerente, no acérdao que indeferir 
o pedido, em multa de r1o00$ a 1.000. 

§ 2.° A resolugdo do Supremo Tribunal sera comuni- 
cada ao respectiyo juiz no prazo de trinta dias, a contar 
da apresentagdo cdo pedido. Se o nao fér, continuara o 
processo oS seus termos como se nao tivesse sido reque- 
rida a formacao do juri mixto, 

O prazo a que se refere Aste pardgrafo corre em férias. 
Art. 485.° Se 0 Supremo Tribunal de Justica permitir 

a formagdo de jiiri mixto, o juiz de direito requisitara, 
com a maior urgéncia e¢ até telegrilicamente, aos respec- 
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tivos juizes os nomes dos sete primeiros jurados da pautas 
podendo desde logo pedir a sua notificagado para o dia do 
julgamento, a que se deverad proceder com a maior bre- 
vidade. ; 

Art. 486.9 A pauta do juri mixto ser4 formada com os 
sete primeiros jurados das pautas de cada uma das trés 
comarcas, e uma cépia daquela serd entregue 20 Ministério 
Piiblico, outra 4 parte acusadora e outra ao réu, quando 
forem notificados do dia do julgamento. 

Art. 487.° O sorteio do juri ser4 feito por forma que 
Os quatro primeiros jurados que se sorteiem pertencam 
as comarcas vizinhas daquela onde ¢ julgado o processo, 
para © que, até ser sorteado €sse niimero, s6 entrardo na 
urna os bilhetes que contenham os ntimeros de jurados 
daquelas duas comarcas. Depois de sorteados os quatro 
primeiro jurados, serdo langados na urna os bilhetes que 
contenham os nimeros dos jurados da comarca onde o 
processo é julgado, e de entre ésses e os das outras comar- 
cas que ainda restarem se fard o sorteio dos outros trés 
jurados e do suplente. 

§ unico. Quando faltarem alguns jurados das duas 
comarcas estranhas, organizar-se hd a pauta com os pre- 
Sentes e, se nao forem em niimero bastante para com 
éles e com os da comarca se constituir o jiiri, observar-se 
ha, na parte aplicavel, o disposto no artigo 477.°. 

Art. 488.° Conclufdo o sorteio, o juiz preguntara aos 
jurados se algum déles tem algum impedimento ou queie 
alegar escusa legal e, se julgar procedente o impedimento 
ou eScusa, substitufrd o impedido ou escusado por outro, 
mandando continuar o sorteio até se completar o juri nos 
termos dos artigos anteriores, 

Art. 489.° Organizado o juri, o juiz lhe deferira com- 
promisso de honra pela maneira seguinte: «;Vés prome- 
teis pela vossa honra examinar com a mais escrupulo 
atengao a causa que se yos apresenta, nao trair nem os 
interésses da sociedade nem os direitos da inocéncia e 
proferir a vossa decisdo sem que vos deixeis mover por 
6dio ou afeicgdo, nao escutando senao os ditames da vossa 
consciéncia e intima conviccao com aquela imparcialidade 
e firmeza de caracter que € propria do homem livre e 
honrado?», 

Cada um dos jurados dira pela sua ordem: «Assim o 
prometo pela minha honra», 

Art. 490.° Constitufdo o jtri e prestada pelas jprados 
a declaracdo de honra, serd apresentada a contestacao 
pelo defensor do réu, se o nao tiver sido antes,e feita a 
leitura do processo. Em seguida, decididas as questdes a 
que se refere o artigo 424.°, se as houver, tera lugar a 
produgao da prova e discussao da causa, no que se obser- 
vara, ma parte aplicdvel, o disposto nos artigos 465.°, 
466.° e 467.°, salvo o preceituado nos artigos seguintes. 

Art. 491,° Cada um dos jurados podera fazer ou pedir 
ao presidente do tribunal que faca ao réu, ofendido, tes- 
temunhas ou pessoas chamadas a prestar declaracdes, as 
preguntas que julgue necessdrias para o esclarecimento 
da verdade. 

Art. 492.° Findas as alegagdes, 0 juiz preguntard ao 
réu se tem mais alguma coisa a alegar em sua defesa, 
ouvindo-o em tudo o que disser a bem dela. Feito isto, o 
juiz declararé encerrada a discusssio da causa e organi- 
zara oS quesitos, que por éle serio ditados e lidos em 
voz alta. 

Art. 493.° Os quesitos serao redigidos com precisao e 
clareza de modo que os jurados os possam bem compreen- 
der e deverao recair tnicamente sobre matéria de facto. 

§ unico. Os factos que estejam provados por documento 
auténtico op autenticado nfo podem ser objecto de que- 
sitos, salvo o caso de falsidade. 

Art. 494.° Os quesitos recairao, em primeiro lugar, 
sObre a infraccdo principal de que o réu é acusado, 
devendo especificar os seus elementos constitutivos. Nestes 
quesitos deyerd preguntar-se discriminadamente: 

1.° Se existem os factos materiais que constituem a 
infraceao; 

2.° Se o ré ns cometeu ou néles comparticipou; 
3.° Se o réu procedeu com intengado ou com culpa.
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Quando a lei penal atenda na incriminagao ao fim ou 

motivos que determinaram o agente, serdo feitas especi- 
ficadamente preguntas sObre ésse fim ou motivos. 

§ 1.9 Se, para maior clareza dos quesitos e facilidade 
das respostas do juri, ao juliz parecer conveniente espe- 
cificar em quesitos diferentes cada um dos factos que 
constituem a infraccao penal, podera fazé-lo, 

§ 2.° Sera designado nos quesitos o grau de partici- 
pagdo que ao réu é atribuida na pratica do facto punivel, 
enunciando-se especificadamente os elementos constitu- 
tivos dessa participagao. 

§ 3.° Nos quesitos sobre actos preparatérios, tentativa 
ou crime frustrado serado especificados os elementos que 
os constituem, segundo a lei penal. 

Art. 495.° Se os réus forem acusados de um crime 
consumado e se em sua defesa se tiver alegado ou resultar 
da discussao que apenas houve crime frustrado ou tenta- 
tiva ou actos preparatérios, quando puniveis, ou yuando 
forem acusados de terem participado de certa maneira na 
infracgao e se tiver alegado ou resultar da discusséo que a 
sua participagao foi de diversa natureza, 0 juiz propora 
subsidiariamente, oficiosamente ou a requerimento da 
acusacdo ou da defesa, os necessdrios quesitos. 

§ unico, E aplicdvel o disposto neste artigo quando sé 
alegue ou da diseussdo resulte que o réu praticou uma 
infracgdo diversa daquela de que foi acusado, mas cons- 
tituida por factos que constem da prontincia ou da con- 
testagdo. 

Art. 496.° Depois dos quesitos sdbre os elementos da 
infraccao principal, serao formulados os que digam res- 
peito As circunstdncias dirimentes da responsabilidade, 
seguidamente os quesitus sdbre agravantes e, por ultimo, 
os relativos As atenuantes, sendo feito sempre um quesito 

cada uma das circunstancias. 
§ 1.9 Nos quesitos sObre circunstancias dirimentes, 

agiavantes e atenuantes serao especificados todos os ele- 
mentos que as constituam, 

§ 2.° Em seguida aos quesitos sobre infracgao e circuns- 
tancia dela, o juiz formulara4 os que julgar necessarios 
sébre a indemnizacdo de perdas e danos. 

Art 497.° Se o réu fér acusado de um crime politico, 
sera feito um quesito s6bre se o fim que o determinou foi 
ou nao politico, 

Art, 498.° Nao se poderao formular quesitos sébre 
doenca mental do réu, quando se nao tiver procedido pre- 

viamente ao seu exame por peritos, ou, quando tendo-se 
Procedido a exame ou exames, forem undnimes os pare- 
ceres dos peritos. 

Art. 499.° O juiz poderd, oficiosamente ou a requeri 
mento da acusagao ou da defesa, propor quesitos sObre 
factos que resultem da discussdo da causa e que possam 

~excluir a responsabilidade criminal do réu ou deminuir a 
gravidade da pena. 

Art. 500.° Se o réu for acusado. de diferentes infrac- 
gdes, para cada uma se formularao quesitos em separado, 
escrevendo-se primeiro os relativos 4 infracgdo principal e 

suas circunstancias e seguidamente os relativos a cada uma 

das outras infraccdes e suas circunstancias. 

Art. 501.9 Se houver diferentes réus, para cada um se 

formularao, em separado, os respectivos quesitos. 

Art, 502.° O Ministério Piiblico e os representantes da 

parte acusadora ou dos réus poderao requerer, depois de 
aos os quesitos e antes de o jtiri se recolher para deli- 

berar, que se proponham mais quesitos ou que os que- 

sitos propostos se formulem ou ordenem de modo diverso. 

Se o juiz nao deferir, disso se fara men¢ao na acta e, 

quando se tenham proposto novos quesitos, nela se fara 

a transcricao déles. 

Art. 503.° Cumpridas as formalidades prescritas nos 

igos antecedentes, o réu sera mandado retirar da 
audiéncia e, em seguida, os jurados passardo a uma sala 

sob a presidéncia do juiz, deliberarem sobre as 
questdes formuladas nos quesitos. 
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§ unico, Serio tomadas as precaugdes necessdrias para 
que, durante a deliberacio, os jurados nao possam comb- 
nicar com pessoa alguma e para que ninguém, estranho 
ao jlri, possa tomar conhecimento do que se passar nesse 
acto. 

Art. 504.° Nenhum dos jurados podera, antes da deli- 
beragao, manifestar, por qualquer forma, a sua opinido 
sobre a causa, sob pena de incorrer na multa de 100$ a 
1,000$ e poder ser excluido do juri, 

§ winico. A exclusdo a que se refere éste artigo sera 
decretada pelo juiz e por éle aplicada a respectiva multa, 
quando a gravidade da infracc¢io ao disposto neste artigo 
o justifique. 

Art. 505.° Depois de recolhido o jiri, o juiz fara a lei- 
tura dos quesitos aos jurados, explicando-os, sem fazer 
qualquer resumo dos debates ou apreciagdo sébre as provas. 

§ 1.° Qualquer dos jurados podera consultar o pro- 
cesso e pedir ao juiz os esclarecimentos que entender neces- 
Sarlos- 

§ 2.9 Em seguida, o juiz ird pondo A votagao os que- 
sitos um por um e, d*pois de cada um dos jurados expri- 
mir oralmente o seu voto, mandara anotar o resultado ao 
jurado que, por escolha do juri, servir de secretario. 

§ 3.° Se houver contradicao entre as respostas do juri, 
o juiz a mostrard, pondo de novo a yotagado os quesitos 
que deram origem as respostas contraditérias. 

§ 4.° Se pela resposta dada a qualquer quesito ficarem 
prejudicados outros, 0 juiz assim o declarara, nao os pondo 
a vota¢ao, 

Art. 506.9 Os jurados podem dar como provado qual- 
quer facto, mesmo que nao esteja compreend:do nos que- 
sitos, desde que tenha como efeito déeminuir a pena. 

Art. 507.9 Os membros do juin, depois de retnidos 
para deliberar, nao poderao separar-se nem comunicar 
com pessoa alguma, antes de decidida a causa. 

Art. 508.° As decis6es do juri serao tomadas por 
maioria absoluta. O juiz dirigira a votagao, mas nao 
podera tomar parte nela. 

Art, 50y.° Finda a votagao de todos os quesitos, o 
jurado que servir de secretario escrevera as respostas no 
fim de cada um, lendo-as depois em voz alta. 

§ 1.° As respostas serao datadas e assinadas no fim 
pelos jurados e rubricadas em cada folha por éles e pelo 
uiz. 

§ 2.° Nao se dird nas respostas se foram votadas por 
unanimidade ou maioria. 

Art, 510.9 Nem o juiz nem qualquer dos jurados 
poderd revelar o que se tenha passado durante a delibera- 
¢do e votagao e que se relacione com a causa, nem expri- 
mir a Sua opiniao sObre o veredictum do juri depois de 

proferido. eas ; 
BE § unico. Se o juiz ou algum jurado infringirem o dis- 
posto neste artigo, incorrerao 0 primciro nas respectivas 
‘sangoes disciplinares e os segundos nas penas por viola- 
cao de segrédo de justica. 

Art. 511.° Escritas, assinadas e rubricadas as respostas 
aos quesitos, nos termos dos artigos anteriores, os jurados 
e 0 juiz voltarao A sala da audiéncia, onde o secretdrio 
lera piblicamente em voz alta a decisao do juri. ; 

Art, 512.° Em seguida 4 leitura das respostas do juri, 
os representantes da acusagao e da defesa poderdo for- 
mular qualquer reclamagao, quando entendam que essas 
respostas nao sdo regulares e completas ou que entre elas 
ha contradicao. O juiz, se julgara reclamacao procedente, 
faré recolher de novo os jurados para, sob a sua presidén- 
cia, esclarecerem ou completarem as suas respostas ou 

yotarem de novo sébre os quesitos que deram lugar a res- 
postas contraditorias. ‘ 

Art. 513.° Se o acusado responder por um crime poli 
tico ¢ o jiiri declarar que 9 facto criminoso que lhe é 
imputado nao teve um fim exclusivamente politico, o juiz 
ordenara que se proceda a novo julgamento perante o 
tribunal competente. : 

A decisio do juri s6bre a existéncia ou inexisténcia do 
fim politico é irrevogavel, no podendo discutir-se de novo: 
esta matéria no julgamento a efectuar, pul 
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__, Att. 514.° Se as respostas do jiri forem evidentemente 
iniquas e injustas, o juiz anulard a sua decisdo, ordenando 
novo julgamento perante outro juri em que nao entrara 
nenhum dos jurados que tiver feito parte do primeiro. 

-§ winico, Ante novo juri, se repetird a leitura do pro- 
cessO e o interfrogatério do réu, a inquirigao de teste- 
munhas, declarages dos ofendidos ou de outras pessoas 
que devam presta-las e todos os demais actos de discussio 
e julgamento. 

__ Art, 515.° A anulacdo da decisdo do juri por infqua sé 
pode ser ordenada oficiosamente pelo juiz, nao podendo 
ser requerida pela acusagdo ow defesa, Do despacho do 
jwz nao” ha recurso, 

§ unico. Se o réu for acusado de diferentes infraccdes, 
© juiz podera anular por iniqua a decisao do juri em rela- 
gao a algumas delas. Se da parte nado anulada da decisado 
resultar a absolvicao de algumas infrac¢des, o juiz pro- 
ferira sentenca, absolvendo o réu quanto a elas; se resul- 
tar a condenagao, 0 juiz sé proferira a sentenga, depois de 
repetido o julgamento perante o novo jtri, que todavia sé 
conhecera dos factos relativos as decisdes anuladas, 

Art. 516,° Se em um processo forem acusados diferen- 
tes réus, podera ser anulada a decisdo do jiiri somente 
quanto a alguns déles, proferindo-se a respectiva sen- 
ten a em  relagao aos outros, de harmonia com a decisao 
do juri, 

Art. 517.° No segundo julgamento, a produgao da 
prova sera feita por escrito, e, se a nova declaracdo do 
juri f6r conforme com a primeira, o juiz proferira sen- 
tenca de harmonia com ela, mas tanto a acusagéo como 
a defesa poderdo recorrer dessa decisdo e a Relacao conhe- 
cerd de facto e de direito, 

Art. 518.9 Salvo o disposto nos artigos anteriores, a 
decisao do jtiri sobre matéria de facto é irrevogavel e nfo 
admite recurso algum, 

Art. 519.° Ainda que’'o juri declare provados os factos, 
0 juiz absolvera o réu, se éles ndo forem punidus por lei. 

A absolvicao por esta causa nao tera lugar, se por 
acérdao do tribunal superior, proferido em recurso inter- 
posto nos autos, se tiver decidido em Sentido diverso, 

Art. 520.° O juiz proferira sentenga de harmonia com 
a decisio do jurt ¢ a lei aplicavel, lendo-a publicamente 
na audiéncia. 

Art. 521.°}Se a sentenga for absolutéria, o juiz man- 
dara por em liberdade o réu, salvo o disposto no § 1.° do 
artigo 444.° e no artigo 132.°. 

Art. 522.0 No caso de absolvicao, se houver parte 
acusadora e o réu pedir indemnizagao por perdas e danos, 
serdo formulados novos quesitos ao jlri, em que se pre- 
guntara se procedeu com dulo ou culpae, no caso afir- 
mativo, qual a indemnizagao que deve ser arbitrada. 

§ 1° Se a resposta do jiri for afirmatiya, o juiz con- 
denara a parts acusadora na indemnizacao fixada. 

§ 2.° Na deliberagao do jiri sébre a indemnizacao, 
observar-se hao as disposiges que regulam a deliberacio 
sébre o facto criminoso. : 

Art. 523.° Se a decisdo do jtiri importar condenacao, o 
juiz concedera a palavra, por uma s6 vez a acusacao e & 
defesa sébre a aplicacdo da pena, nao podendo cada nm 
dos que quiserem usar da palavra falar mais de trinta 
niinutos. 

Art. 524.° Proferida a sentenca, o juiz fara uma exor- 
tagdo ao réu nos termos do artigo 455.°. 

Art. 525.° Da sentenga condenatéria ou absolutéria 
cabe recurso restrito 4 matéria de direito para a Relagdo 
e desta para o Supremo Tribunal de Justica. 

Art. 526.” O Ministério Publico recorrera sempre das 
sentengas que condenarem os réus em qualquer das penas 
indicadas no § tinico do artigo 473.°. 

Art. 527.9 Se fér interposto recurso da sentenca abso- 
lutéria, © réu poderd ser pdsto em liberdade mediante 
caucdo, nos termos do artigo 301.9, ou sem ela, nos outros 
casos, 
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SECGAO IT 

Do julgamento em processo correccional 

Art. 528.° Preparado 0 processo para julgamento, o julz 
designara dia para ésse fim, mandando notificar os repre- 
sentantes da acusagao e da defesa, bem como o réu, tes- 
temunhas e ainda o ofendido e os peritos ou quaisquer 
outras pessoas que devam prestar declaragdes. O dia de 
julgamento sera designado nos vinte imediatos aquele em 
que o processo for feito concluso, salvo quando nao for 
possivel, por grande acumulagao de servico. 

§ unico. O réu sera notificado do dia do julgamento 
com a aritecipagao de cinco dias, pelo menos. 

Art. 52y.° O julgamento sera feito pelo juiz, que conhe- 
cera de facto ede direito, 

Art. 530.° Aberta a audiéncia e feita a chamada das 
pessoas que devem intervir no julgamento. serd apresen~ 
tada a contestacao escrita pelo defensor do réu, se 0 nao 
tiver sido antes. Em seguida, o juiz conhecerd de quais- 
quer questées préyias que possa desde logo resolver, nos 
termos do artigo 424.9, depois do que se procedera ao inter- 
rogatério do réu e a produgao da prova, como fica deter- 
minado nos artigos 425.° e seguintes. 

Art. 531.° Antes do interrogatério do réu, 0 juiz pre- 
xuntaré aos representantes da acusagdo e da defesa se 
renunciam ou ndo ao recurso. Se declararem que prescin- 
dem de recurso, os interrogatérios do réu, depoimentos 
das testemunhas, declaragdes dos ofendidos e outras pes- 
soas seréo verbais; no caso contrario, serao escritos. Esta 
declaragao devera constar da acta. 

§ unico. Quando o juiz tenha omitido a pregunta pres- 
crita neste artigo e os representantes da acusagao e da 
defesa nada tenham declarado, entender-se ha que renun- 
claram ao recurso, se antes do interrogaténo do réu nado 
requererem que ¢le se reduza a escrito. 

Art. 552.° Quando a acusagao ou a defesa declarem 
que nado prescindem do recurso, escrever-se hao restumi- 
damente na acta da audiéncia as respostas do réu, os 
depoimentos das testemunhas e as declaracdes dos ofendi- 
dos e outras pessoas que devam presta-las. 

§ unico. Se as testemunhas e as demais pessoas que 
devam prestar declaragdes ja tiverem sido ouvidas no 
processo, apenas se escreverd 0 que depuserem ou decla- 
rarem de novo, fazendo-se éxpressa referéncia aos depot- 
mentos ou declaragdes anteriores e dizendo-se se os con- 
firmam, ou alteram, completam ow esclarecem. 

Art. 533-° Finda a producdo das provas, sera concedida 
a palavra sucessivamente e por uma s6 vez ao Ministério 
Publico « aos representantes daacusacao e da defesa, nao 
podendo cada um déles falar mais de trinta minutos; 0 juiz 
poderd, porém, permitir que continue no uso da palavra 
por maior espaco de tempo, se a natureza da causa o 
exigir. 

Art. 534.° Depois dos alegacdes orais, 0 juiz pregun- 
tara ao réu se tem mais alyuma cousa a dizer em sua defesa 
e ouvi-lo ha em tudo que diga a bem dela, depois do que 
proferira a -sentenga, lendo-a piblicamente na audiéncia. 

Art. 535.° Se o juiz reconhecer que a infraccdo corres- 
pondia processo de policiy coreccional, conhecera dela e, 
sem anuiar térmo algum do processo, julgara como for de 
direito. 

Art. 536.° Se a acusagao ou a defesa tiverem declarado 
que nao prescindem de recurso, podera recorrer-se da deci- 
sdo do juiz para a respectiva Relagdo, que conhecera da 
matéria de facto e de direito, e da decisao desta, para o 
Supremo Tribunal de Justiga, que conhecerd apenas de 
direito. 

Art. 537.° Ouando a sentenga fdr absolutéria, o réu 
sera pdsto em liberdade e aliviado da caugao, se a tiver 
prestado, nes termos do § inico do artigo 300.°. 

Art. 538.° Se a sentenca f6r condenatoria e houver 
recurso, podera o réu, se estiver preso, ser posto em liber- 
dade mediante caucgao. 

§ unico. Se o véu estiver estado sob caucao, 36 podera 
continuar em liberdade, se a caugdo se mantiver on se The 
for admitida outra, nos termos do artign 300.°.
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SECGGAO IV 

Do julgamento em processo de policta correccional 

Art. 539.° Sao aplicaveis ao julgamento em processo 
de policia correccional as disposicdes sObre o julgamento 
em processo correccional, em tudo o que nao fr previsto 
nos artigo seguintes 

Art. 540.9 S6 poderd interpor-se recurso da sentenga 
para a respectiva Relacdo, quando os representantes da 
acusag¢do ou da defesa expressamente declararem que nio 
prrecinident déle, antes de se proceder ao interrogatério 

Oo rei, 

Art. 541.° Se a seiitenga condenar em pena de prisdo 
ou multa, logo convertida em prisdo e houver recurso, 
© réu apenas pode ser pdsto em liberdade, se prestar cau- 
¢ao, nos termos do artigo 295.°, sendo recolhido imediata- 
menté 4 cadeia, no caso contrario. 

Art. 542.° Se o juiz reconliecer que ao facto de que o 
réu € acusado corresponde processo correccional, validara 
0 processo e julgara o réu, aplicando-lhe a pena que 4 
infracgdo couber, se a nulidade nao for arghida antes do 
seu_interrogatério, 

TITULO V 

Da acusacaéo e julgamento no processo de transgressoes 

Art. 543.° O processo de transgressdes regula-se pelas 
normas legais do processo de policia correccional, qualquer 
que seja a pena aplicavel 4 infraccao, com as modificagées 
constantes dos artigos seguintes. 

Art. 544.° Quando nao estiver junto o certificado do 
registo criminal, © juiz poderd mandar juntar certidao de 
qualquer processo para mostrar que o réu & reincidente, 
ou notificd-lo para que declare se o €, sob pena de falsas 
declaragées. 

Art. 545.° O juiz, depois da promogao do Ministério 
Publico e do requerimento da parte acusadora, havendo-a, 
se entender que ha fundamento para a acusagao, designara 
logo dia para o julgamento dentro dos dez imediatos, 
salvo se nao fOr possivel por acumulagao de servigo. 

Art. 546 ° O despacho que designar dia para julgamento 
sera notificado ao réu, com trésdias de antecedéncia, pelo 
menos. 

Art. 547.° O réu nao é obrigado a comparecer no jul- 
gamento, se 4 contravengao ou trangressao nao correspon- 
der pena de prisdéo, podendo fazer-se representar por advo- 

0. 
Es § x.2 O juiz podera ordenar a comparecimento do réu 
sempre que o julgar necessario e, quando o faca depois de 
principiar o julgamento, adid-lo ha, designando logo 

novo dia. a = 
‘§ 2° Quando o réu fér obrigado a comparecer, 0 juiz 

déclar4-lo ha no despacho em que designar dia para o jul- 
gamento. eral’ eet 

Art. 548.° Se 0 réu nao comparecer na audiéncia de 
julgamento, quando a sua comparécia nao fOr obrigatoria, 
sera julgado 4 revelia, nomeando the o juiz defensor ofi- 
cioso. 

Art. 549.° O numero de testemunhas de acusagéo nao 
poderd exceder a trés para cada infraccao. : 

'§ unico. Se houver parte acusadora, 0 Ministério 
Pablico indicar4 duas testemunhas e a parte podera indi- 

car mais uma, Se diversas pessoas se tiverem constituido 
parte acusadora e ndo estiverem de acérdo, cada uma 

era indicar mais uma. : 
Art. 550:° O niimero de testemunhas de defesa nao 

poderaiexceder para cada infracgao 0 que a acusagao pode 
ir. Se forem varios oe acusados, cada um déles 

podera produzir até ésse numero. so 
AtED ear O réu poderd indicar as testemunhas de 

defesa, no acto da notificagdo a que se refere o artigo 546.°,, 
ou-por meio’ de requerimento, até-dois dias antes do jul- 

   
   

__gamerito, ou apresenté-las' no. proprio acto do julgamento 
por declaragdo verbal, antes de comegar a‘inquirigao das 

tes testem munhas as de acusagae. 
aa 
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§ vinico. Quando as testemunhas tenham sido indicadas 
antes do julgamento eo réu se nao tiver obrigado a apre- 
Senta-las, serdo notificadas independentemente do des- 
pacho. 

Art. 552.° Im caso algum se poderao inquirir teste- 
munhas por cartas precatoria ou regatéria. 

Art, 553.° Quando a contravencdo ou transgressao for 
punida simplesmente com a pena de multa, pode o argiido, 
em qualquer altura do processo, antes do julgamento, 
requierer para a pagar Voluntariamente, sendo-lhe neste caso 
liquidada a multa pelo mfnimo aplicdvel, se o infractor nao 
for relncidente, pagando, além disso, o minimo do respec- 
tivo imposto de justiga e aS quantias que devam acrescer. 

§ 1.° Se o réu forreincidente, pagara pela primeira rein- 
cidéncia dois tergos do maximo da multa, e pelas reinci- 
déncias posteriores 0 maximo, salvo disposigao em con- 
traria, deyendo, além disso, pagar o minimo do imposto 
de justiga e quantias que devam acrescer. 

§ 2.° Quando a lei estabelecer a pena de prisdo no caso 
de reincidéncia, nado podera fazer-se o pagamento volunta- 
rio, ainda que A contravengaio ou transgressao seja apli- 
cavel a pena de multa, se 0 transgressor f6r reincidente. 

§ 3.° A reincidéncia provar se ha pelo certificado do 
registo criminal, ou por certidao das condenagdes anterio- 
res, ou do pagamento yoluntdrio da multa, nos termos do 
pardgrafo seguinte. 

Se nenhum désses documentos estiver junto aos autos, 
© réu que requerer o pagamento voluntario devera decla- 
rar se é Oa nao reincidente, incorrendo na pena de falsas 
declaragdes, se faltar A verdade. 

§ 4.° O pagameito voluntario da multa equivale a con- 
denagdo por sentenga com transito em julgado para os 
efeitos da reincidéncia. 

§ 5.° O pagamento do imposto de justiga e quantias 
a que se Tefere éste artigo e¢ § 1.° sera feito no acto da 
entrega das guias para pagamento da multa, 

§ 6.° O recibo do pagamento da multa serA junto aos 
autos no prazo de dez dias, sob pena de se prosseguir nos 
termos do processo e de o requerente perder. a favor dos 
respectivos cofres, a quantia ja paga. 

§ 7.° Se ja estiver marcado dia para julgamento, éste 
realizar-se ha, se até entao a guia nao fér junta. _ 

§ 8.° Se, decorrido 6 prazo a que se retere o §.° déste 
artigo, 0 réu juntar aos autos o recibo do pagamento da 
multa, ser-lhe ha levado em conta pelo juiz na pena que 
lhe aplicar, 

Art. 554.° Os actos e os termos do processo serao redu- 
zidos- ao minimo indispensdivel para o conhecimento da 
causa. 

§ unico, A sentenca podera conter apenas a identifica- 
cao do réu e da decisao. 

Art. 555.° Nestes processos s6 ha recurso da sentenga 
final ou do despacho que, nao recebendo a acusagao, nao 
designar o dia para julgamento. 

§ tinico. Contra as decisdes nao mencionadas neste 
artigo poderd reclamar-se no prazo de dois dias, mas o tri- 
bunal superior s6 reconhecera da reclamagao, quando se 
pronuncie sobre o recurso interposto na decisdo fina]. 

TITULO VI 

Da acusacao e julgamento em processo sumario 

Art, 556.° Os infractores presos em flagrante, porinfrac- 
¢fio a que corresponda processo de polfcia correccional ou 
de transgressdes, serao julgados sumariamente, nos term 
dos artigos seguintes. : 

Art. 557:° A autoridade ou agente da autoridade que 
efectuar 4 prisio ou a quem fér entregue o preso, notifi-. 
cara verbalmente nesse-acto, as testemunhas da ocorrén- 
cia, em niimero nao superior a trés, para:comparecerem no 
tribunal respectivo a hora que logo Jhes indicard e avisaraé 
orargitido de que pode apresentar testemunhas de deéfesa’ 
também em niimero nao superior a trés. Seo argitido’ as: 
apresentar nesse acto, a autoridade ou agente da autori- 
dade as notificard também para comparecerem, —_ 

i
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§ 1.° A autoridade ow agente da autoridade notificard 
© ofendido para comparecer, quando julgue necessdria a 
‘sua Comparéncia. : 

§ 2.° Se a captura se fizer a horas em que o tribunal 
estiver aberto e possa desde logo tomar conhecimento do 
facto, as testemunhas e o ofendido quando.a sua presenga 
‘seja Mecessdria, serio notificadas para compareceram em 
acto segu'do no tribunal, onde ser4 imediatamente entre- 
gue o infractor ao respectivo juiz. 

Art. 558.° Apresentado o preso em juizo e dada a pai- 
ticipagao do facto por escrito ou mandada transcrever na 
acta pelo juiz, quando feita oralmente, estando presentes 
as testemunhas e também o ofendido, quando preciso, pro- 
ceder-se h4 ao julgamento. Se nao f6r possivel proceder 
desde logo ao julgamento, efectuar-se ha no primeiro dia 
util, salvo o disposto nos pardgrafos seguintes. 

§ x.° O julgamento podera adiar-e por dois dias, se 
faltarem testemunhas de acusagao de que o Ministério 
Piiblico nado prescinda, ou por falta de testemunhas de 
defesa que o réu se prontifique a apresentar, Nao podera 
haver adiamento por falta do ofendido. 

§ 2.° Se f6r necessdrio proceder a algum exame directo 
ou outra diligéncia que o juiz julgue essencial para des- 
coberta da verdade e que possa realizar-se dentro de oito 
dias, adiar-se hd o julgamento, marcando-se novo dia nesse 
prazo. O mesmo se observara4 quando faltarem testemu- 
nhas que a acusacdo julgue indispensdveis e nao houver 
auto de noticia que faga fé em juizo. 

§ 3.° Se o juiz julgar necessdrio algum exame ou outra 
diligéncia essencial 4 desewberta da verdade, que nao possa 
realizar-se no prazo referido no artigo anterior, ou se 
reconhecer que ao facto imputado ao argiido nao corres- 
ponde processo de policia correccional ou de transgressdes, 
assim o declarara nos autos e limitar-se ha a interrogar 0 
acusado e 0 ofendido, se estiver presente, a tomar os depoi- 
mentos das testemunhas de acusacio e também das de 
defesa, se o arghido o requerer, seguindo-se depois os ulte- 
riores termos do processo que for aplicavel. 

Art. 559.° No julgamento, 0 juiz, se o representante do 
Ministério Publico nado estiver presente nem puder com- 
parecer imediatamente, nomeard um ad hoc, nomeando 
igualmente um defensor oficioso, se o réu nao o tiver cons- 
tituido. Em seguida, concedera a palayra ao defensor, para 
deduzir a defesa, que serd resumidamente escrita na acta, 
se nao tiver sido apresentada por escrito, depois do que 
interrogara 0 acusado e o ofendido, se estiver presente, as 
testemunhas de acusagdo e defesa, podendo fazer-lhes as 
preguntas que os representantes da acusacao e da defesa 
requererem e que julgue necessarias para o esclarecimento 
da verdade. 

Finda a produgao da prova, sera concedida a palayra 
por tima SO vez aos representantes da acusacao e da defesa 
os quais dela poderao usar por espaco de quinze minutos, 
que © juiz poderd prorrogar por mais tempo, se a natureza 
da causa o exigir, depois do que o juiz proferiré a sen- 
tenga 

§ 1.° O ofendido poderd fazer-se representar no acto do 
julgamento por advogado. 

§ 2.° Se o réu for absolvido e o ofendido se tiver feito 
representar nos termos do pardgrafo antecedente, pagara 
© respectivo imposto de justica. 

§ 4.° E aplicdvel a éste processo o disposto no artigo 
554-° e seu § tinico, 

Art. 560.9 O réu preso, que deva ser julgado em pro- 
cesso sumdrio, aguardara sob custdédia o julgamento, salyo 
quando se nao realizar no préprio dia da captura, porque, 
neste caso, se observarao as disposigdes do artigo 297.° e 
sefuintes. 

§ 1.° Se o réu_ preso em flagrante tiver de responder, 
por qualquer contravencao ou transgressao, em processo 
sumario, endo fr imediatamente julgado, poderd ser pdsto 
em liberdade, desde que deposite, na reparticdo publica 
competente Ou nas maos do escrivdo, uma quantia igual 
ao maximo da multa, se f6r esta a pena aplicdvel, ou 
mediante térmo de identidade e residéncia, 
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§ 2.9 Se o réu nado comparecer na audiéncia do julga- 
gamento, perderd o depésito a que se refere o paragrafo 
anterior, a favor do Estado e sera julgado 4 revelia, seja 
qual fér a pena que corresponder 4 infrac¢ao, tornando-se 
executéria a sentenga, se nao hover recurso. kw 

Art. 56r.° Neste processo s6 ha recurso da sentenga 
final ou do despacho que o mandar arquivar. Bae 

Sé pode recorrer-se da sentenga final, se a acusagdo ou 
a defesa o declararem antes do interrogatério do réu que 
nao prescindem do recurso e o interpuserem logo em seguida 
4 leitura da sentenga. 

§ 1.° Quando a acusacao ou a defesa declararem que 
nao prescindem do recurso, a producdo da prova Sera por 
escrito, devendo constar resumidamente da acta e perten- 
‘cendo a redacgao ao juiz. 

§ 2.° A éste processo € aplicdvel o disposto no § unico 
do artigo 555.°. 

TITULO VII 

Dos processos especiais 

CAPITULO I 

Dos processos de ausentes 

Art, 562.° Os réus acusados de qualquer infracgao 
penal, cujos processos nao possam prosseguir por nao serem 
encontrados ou por terem faltado a qualquer acto em que 
a sla comparéncia seja necessdria, serao processados e jul- 
gados nos termos dos artigos seguintes. 

Art, 563.9 Se o réu, acusado em processo correccional, 
tendo sido devidamente netificado para o julgamento, nao 
comparecer nem justificar a falta, observar-se ha o disposto 
nos artigos 317.° c seguintes e, se, decorridos seis meses, nao 
tiver sido preso, sera julgado a revelia no mesmo processo, 
designando-se logo novo dia para o julgamento. 

§ 1.° O julgamento sera anunciado com dez dias de 
antecedéncia, pelo menos, por um edital afixado a porta do 
tribunal e também por outro afixado a porta da igreja do 
lugar da ultima residéncia do réu, se fér conhecida. 

Nestes editais indicarse hao: 

1.° © nome; estado, profissdo e ultima morada do 
acusado ou quaisquer outros sinais necessdérios para o 
identificar ; 

2.° A infracgao de que € acusado ; 
3.° O dia em que se ha-de realizar o julgamento. 

§ 2.° Uma cépia do edital com a certidao da afixacio 
juntar-se ha os autos. 

§ 3.° Tédas as notificagdes que deveriam fazer-se ao 
réu serdo feitas ao seu defensor. 

§ 4° As diligéncias para o julgamiento nao siispendem 
a captura do réu, Se éste for preso ou se apresentar até o 
dia designado para o julgamento, seguir-se hao os ulte- 
rivres termos do processo correccional. 

§ 5.° Se o réu nao comparecer na audiéncia de julga- 
mento, observar-se hdo as disposicdes do respectivo pro- 
cesso com as modificacdes seguintes: 

1.° Os depolmentos das testemunhas e as declaragées 
dos ofendidos, dos peritos ou outras pessoas que devam 
presta-las serao escritas resumidamente na acta e, se ja 
tiverem sido prestadas na instrugao, apenas se dird se as 
confirmam ou aquilo em que as alteram; 

2.° A sentenga sera lida pitblicamente em audiéncia e 
sera notificada ao réu, logo que seja preso ou se apresente 
voluntariamente em juizo; 

3.° O réu podera recorrer da sentenga condenatéria no 
prazo de cinco dias, a contar da data do julgamento. 

_§ 6.90 réu podera recorrer da sentenga condenatéria 
ainda depois de decorrido 0 prazoa que se refere 0 n.° 3.9 
do pardgrafo anterior: 

1.° Se tiver sido notificado com hora certa do dia desi- 
g1ado parao primeiro julgamento ¢ nao se mostrar que 
teve conhecimento dessa notificagéio ou do edital que desi- 
gnouo dia para julgamento i revelia ;
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2.9 Se tiver estado impossibilitado de justificar no prazo 
legal a falta ao primeiro julgamento e de comparecer \o 
julgamento feito a revelia. 

_ Em qualquer déstes casos, 0 recurso podera ser inter- 
posto no prazo de cinco dias, a contar da notificagio da 
sentenga. 

Art. 504,° Se um réu, pronunciado por infracgdo a que 
correspond o processo correccional, nao for preso nem se 
apresentar voluntariamente no prazo de seis meses, a con- 
tar da data da pronuncia, sera notificado no mesmo pro- 
cesso por um edital alixado 4 porta do tribunal e também 
por outro alixado a porta da igreja do lugar da sua (iltima 
residéncia, se for conhecida, para se apresentar no prazo 
de dez dias, sob pena de prossegtir o processo 4 sua revelia. 

§ 1.° O edital contera o nome, estado, profissa) e morada 
do acusado e quaisquer outros sinais necessdrios para o 

identificar, a infracgdo de que é acusado e a indicacgao do 
prazo em que deve apresentar-se ein juizo, com a cominagao 
de que, nado o fazendo, prosseguira o processo a sua revelia. 

§ 2.° Findo o prazo indicado neste artigo, o juiz nomeara 
defensor oficioso ao réu, se ainda nao estiver constituido 
ou nomeado, ao qual sera entregue a copia da queixa e do 
rol de testemunhas de acusagado, no prazo de trés dias, e 
serao feitas tédas as notificagOes que o deviam ser ao 
acusado, 

§ 3.° Observar-se hao no mais as disposigdes que regulam 
o processo correccional com as modificagdes constantes dos 
§§ r.° a 5.° do artigo 563.°, mas o réu podera recorrer da 
sentenca que o condenar 4 revelia no prazo de cinco dias, 
a contar daquele em que lhe foi notificada, depois de preso 
ou voluntariamente apresentado. 

Art. 565.° Se algum acusado por infracgao a que cor- 
responda processo de policia correccional ou processo cor- 
reccional se eyadir da prisao antes do julgamento e nao fér 
recapturado dentro de trés meses, seguira 0 processo seus 
termos a revelia, nomeando-lhe o juiz defensor oficioso, se 
ainda nao estiver constituido ou nomeado, 40 qual Serao 
feitas as notificagGes que o deviam ser ao réu, observando-se 
no maisias disposigdes dos §§ 1.°, 2.9. 3 °, 4.9 ¢5.°,n.8 1.2% ¢€ 
2.°, do artigo 563.°, comegando a contar-se 0 prazo, para o 
recurso da sentenca proferida a revelia, da data da sua 
sua publicagao em audiéncia. 

Se o réu f6r recapturado, nao sera admitida caugao. 
Art. 566.° Se o réu nao comparecer na audiéncia do 

julgamento de processo sumadrio, nem provar nesse acto 
lJegitimo impedimento, sera logo julgado a revelia. 

§ linico. Nestes processos, o prazo para interposigao do 
recurso come¢a a contar-se da data da sentenga, salvo se 0 
réu provar que nao foi devidamente notificado para o jul- 
gamento, porque, neste caso, comegara a correr desde a 
Notificacao da sentenga ao réu. 

Art. 567.° Se o réu pronunciado em processo de querela 
nao f6r preso nem se apresentar em juizo dentro de seis 
meses, a contar da pronuncia, sera notificado no mesmo 
processo por éditos, para Se apresentar em um prazo nao 
excedente a dois meses, sob pena de se prosseguir no pro- 
cesso a sua revelia. 

§ 1.° Os éditos conterao: 

1.° Nome, estado, profissao e ultima residéncia do réu 
ou quaisquer outros sinais que o identifiquem ; 

2.° A infracgdo de que é acusado; 

3.° A cominagao de que se nao apresentar no prazo 
asstnado, seguira o processo a sua revelia; ‘ 
4° A declaracdo de que, decorrido o prazo dos éditos, 

poderd o réu ser preso por qualquer pessoa do povo eo 

deverd ser por Oficial de justiga ou agente da autoridade, 
para Ser entregue em juizo. 

§ 2.° Os éditos afixar-se hado um na porta do tribunal 

outro na porta-da igreja do lugar da ultima residéncia_do 

réu, se for conhecida, e publicar-se hao antincios em dois 

-“niimeros de qualquer jornal da sede da comarca , Onde correr 
ojprocesso, se o houver, Esta publicacao sera re juisitada 
oficialmente e sera obrigat6ria para o jornala que for 
‘pedida, sendo as despesas abonadas pelo cofre do juizo, 
‘para serem pagas a tinal. 

all   

§ 3° Juntarse ha ao processo uma copia dos éditos, 
com a certidio da afixacao, bem como um exemplar de 
cada um dos jornais em que se fizer a publicagdo do 
antincio. 

§ 4.° O prazo para a comparéncia do réu em juizo 
comegara a contar-se da publicagao do ultimo antincio. 

Art. 568.° Decorrido 0 prazo marcado nos éditus para 
a comparéneia do réu sem éle comparecer, ser-lhe ha nomeado 
defensor oficioso, se ainda nao estiver constitufdo ou 
nomeado, © © processo seguird os termos do de querela, 
prescritos neste Codigo, entregando-se ao defensor a cépia 
da querela e do roi de testemunhas fazendo-se-lhe tOdas 
as notificagGes que deviam ser leitas ao réu, 

§ 1,9 O processo sera julgado pelo juiz da comarca ea 
produgao da prova na audiéncia de julgamento sera redu- 
zida a escrito. 

§ 2° A sentencga sera notificada ao zéu, quando for 
preso ou se apresentar em juizo. ; 

§ 3.° O réu podera recorrer no prazo de cinco dias, a 
contar da data da notificagdo da sentenga, e, no mesmo 
prazo, poderd requerer qué se proceda a novo julgamento, 
deduzindo logo a sua defesa e indicando as provas que ofe- 
rece, 

§ 4.° Se o réu requerer novo julgamento, o juiz, apre- 
seitado 0 requerimento, suspendera imecdiatamente a exe- 
cugao da sentenca e, ouvido o Ministério Publico e a parte 
acusadora, havendo-a, designara dia para o julgamento, a 
que se procedera com tribunal colectivo, nos termos esta- 
belecidos para o processo de querela. 

§ 5.° Se o réu nao comparecer no dia novamente desi- 
gnado, proceder-se ha ao julgamento 4 sua reveliaeo prazo, 
para o transito em julgado da sentenga contar-se ha desde a 
data da publicacao, nao podendo em caso algum requerer-se 
novo julgamento. 

Art. 509.° Se algum réu sob caucgao em processo de 
querela deixar de comparecer A audiéncia do julgamento 
€ Ao justilicar a falta, se nao for preso dentro de sels meses, 
sera julgado A revelia no mesmo processo, seguindo-se os 
demais termos ¢ observando-se 0 disposto no artigo 565.°, 
§§ 1.9, 2.9, 3.9 4.9 6 5.° n.98 x,.9 e 2,9, 

§ 1.° O julgamento sera feito pelo juiz da comarca, 
observando-se as disposigdes do processo de querela, mas 
a produgado. da prova sera feita por escrito. 

§ 2.9 © réu, condenado a revelia nos termos déste 
artigo, podera recorrer da decisdo tinal no prazo de cinco 
dias, a contar da sua publicagao em audiéncia, e podera 
também recorrer 0u requerer noyo julyamento no prazo de 
cinco dias, a contar da prisdo ou da apresentagdo em juizo, 
se tiver sido condenado em pena maior. 

Art. 570.° Observar-se ha o disposto no artigo anterior 
e seus paragrafos, quando o réu, acusado em processo de 
querela, se tenha evadido da prisdo antes do julgamento e 
tiyerem decorrido seis mesessem ter sido recapturado. 

Art. 571.° Se houver recurso da sentenga que condenar o 
réu a revelia ou fér requerido novo julgamento, observar-se 
hao as disposig6es dos artigos 2y5.° e seguintes na parte 
aplicavel. 

Art. 572.° Se, em qualquer dos casos previstos neste 
capitulo, o réu comparecer na audiéncia do julgamento, 
sera admitido a deduzir a sua defesa, se ainda o nao tiver 
feito, e a Oferecer as provas que julgar necessarias. O tri- 
bunal, ouvidos os representantes da acusagao, decidird se 
deve prosseguir-se no julgamento, prod seinaneee logo as 
provas oferecidas ou sem elas, ou se deve adiar-se a audién- 

cia por algum tempo. 
§ \inico. No caso previsto neste artigo nao poderd o réu 

requerer novo julgamento, mas a Relagao, em recurso da 
decisio final, podera ordenar que a éle se proceda, se nao 
tiverem sido admitidas as provas oferecidas pelo réu, 

Art. 573.° Se o réu estiver impossibilitado de compa- 
recer em auidiéncia de julgamento por causa legitima e 
tiverem decorrido mais de seis meses desde o dia para éle 
designado em processo correccional ou de querela, seré 
julgado no dia que para ésse fim for designado, depois 
decorridos ésses prazos, ainda que ndo com: parega, deve do: 
ser notificado para o julgamento com essa cominagfo, * 
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_, § tnico, A sentenga condenatéria, proferidaa revelia do 
réu,ser-lhe hé-notificada, podendo éle interpor 6 tespectivo 
recurso no prazo legal, a contar da notificagéo. 

Art. 574.° Quando haja lugar 4 extradicao do réu, os 
prazos prescritos nos artigos anteriores para 0 processo 
seguir, como de ausentes, comegardo a correr desde a data 
do pedido de extradigao, 

Art. 575.2 Aimpossibilidade da captura do acusado, nos 
_casosem que deva ter lugar, deverd ser provada nos autos 
pela jum¢ao dos respectivos mandados coma certidao com- 
provativa de se terem empregado as diligéncias necessdrias 
para a captura, e s6 depois disso podera o processo seguir 
a revelia do réu. 

Art. 576.° No segundo julgamento do réu que teoha 
sido julgado a revelia, valeréo, para todos os efeitos, as 
provas produztdas no primeiro julgamento e somente serao 
produzidas as que de novo se oferecerem. A acusagao ou a 
defesa poderao, porém, requerer a comparéncia de alyumas 
das testemunhas que ja tenham sido ouvidas, ou de outras 
pessoas que tenham de prestar declaracées e o tribunal 
podera também ordena-la oficiosamente: 

Art. 577.° Em recurso da decisdo que tiver condenado 
qualquer céu a revelia, a Relagao conhecera de facto e do 
direito e podera ordenar que se proceda a noyo julga- 
mento se o julgar necessdrio, : 

Art. 578,° Em qualquer dos casos preyistos neste capi- 
tulo, quando o réu nado comparecer em juizo no prazo 
assinado nem tiver advogado constituido, podera tomar a 
sua defesa o cOnjuge ow qualquer ascendente, descendente 
ou irmao, oS quails poderao, para ésse fim, constituir advo- 
gado que os represente. 

§ unico, O advogado constituido pelo ausente, pelo cén- 
juge ou por qualquer dos parentes a que se refere éste artigo 
poderd reqtierer que se aguarde algum tempo a apresentagao 
do ausente, mostrando a impossibilidade de comparecer no 
prazo assinado. O juiz, ouvido o Ministério Publico.e a 
parte acusadora, havendo-a, concedera um prazo razoavel, 
se © julgar justificado. 

Art. 379.° A sentenga condenatéria proferida a revelia 
exectitar-se ha desde logo quanto 4 multa, imposto de jus- 
tiga, indemnizagao e quaisquer outras quantias em que o 
réu {6r condenado. 

Art. 580.° Quando algum réu tenha sido condenado a 
revelia e depois f6r absolvido, ser-lhe hao restitu(dos o 
imposto de justica, a multa, a indemnizacdo e quaisquer 
outras quantias em que tenha sido condenado e que tenha 
pago, A indemnizagao sera restituida por quem a tiver 
recebido ¢ as outras quantias pelo Estado. 

Art, 581.° Se forem acusados conjuntamente diversos 
réus, alguns dos quais estejam presos ou sob caugao é 
outros nao tenham sido encontrados, decorridos trés meses 
apés a prisdo ou caug¢do do primeiro, seguira o processo 
seus termos contra todos. 

§$ unico. Os réus que nao fyrem encontrados serdo pro- 
cessados 4 revelia, nos termos dos artigos anteriores, e jul- 
gados conjuntamente com os outros, 

Art, 582.° Se houver na mesmo processo diversos réus, 
nenhum dos quaiS esteja preso ou sob caugdo, mas uns 
tenham sido notilicados do dia do julgamento e outros nao, 
adiado o julgamento c¢ decorridos seis meses apés a notifi- 
cacao dos primeiros, seguiré © processo contra todos, 
correndo 4 revelia dos nao notificados, nos termos dos 
artigos anteriores, e sendo todos julgados conjuntamente. 

Art. 583.° Se, no caso dos dois artigos antecedentes, 
houver lugar a novo julgamento dos réus que tenham res- 
pondido a revelia, s6 estes serao de novo julgados. 

Art. 584.” Depois de designado dia para julgamento, 
nenhum acto judicial interrompera a prescrigao do proce- 
dimento judicial, a nao ser anotificagao pessoal do réu ou 
a sua Ccapttira. 

Art. 555.9 A prescricao da pena, imposta a um réu-con- 
denadoavrevelia, comecara a contar-se desde a data em que 
foi proferida:.a sentenga condenatéria. 

§ unico, A interposigao do recurso ou pedido de novo 
julgamento interrompem a prescrigdo da pena, que comegara 
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novamente @ correr, desde que’o recurso’se decida ou que transite em julgado a sentenga condenatéria proferida no 
novo julgamento. ie Art, $86 °As disposigbes déste capitulo, sbbrejulgar de réus ausentes, nao se aplicam aos crimes politicos 
aos de imprensa. 

  

CAPITULO II 

Do processo por difamacio, caliinia e injdria = 

Art. 587.° Nos processos por crimes de difamagao, 
calinia ¢ injiria conclufda a instrugao, ira 0 processo com 
vista ao Ministério Publico para deduzir a acusa¢ao, no 

prazo de cinco dias, e, para 0 mesmo fim e em igual prazo, 
sera em seguida, notificada a parte acusadora, havendo-a. 

Se a accao depender de acusacao particular, o Ministério 
Publico assim o declararé na sua resposta, sendo, em seguida, 
notificada a parte acusadora para deduzir a acusagao no 
prazo de cinco dias, voltando depois o processo com vista 
ao Ministério Piblico, por igual prazo e para o mesmo fim, 

Art, 588.° O réu serd notificado para, no prazo de oito 
dias, deduzir a sua contestagao e ofereccro rol de testemu- 

nhas, para o que lhe sera facultado o exame do processo 
nasecretaria do tribunal. No acto da notificagao sera entre- 
gue ao réu uma cépia da acusagao do Ministério Publico 
eda parte acusadora erespectivo rol de testemunhas, com 
indicagao dos documentos apresentados. 

§ linico. Se o acusado pertender provar a verdade das 
importagdes, deduzira por artigos a sua defesa, oferecendo 
logo as provas, mas nao podera produzir mais de trés 
testemunhas a cada facto. 

Art. 589.° Em seguida, sera o processo concluso ao 
juiz, o qual dentro de trés dias profenira despacho, decla- 
rando se é admissivel ou nao a prova da verdade das 
imputagdes feitas e designarido logo dia para o julgamento, 
quando a nao admitir. , 

Art. 590.° O despacho a que o artigo anterior se refere 
sera notificado aos representantes da acusagao e da defesa, 
e déle caberd recurso, com efeito suspensivo, interposto no 
prazo de cinco dias, que subira imediatamente ao tribunal 
superior. 

Art. 591.°Se tiver sido admitida a prova das imputag¢oes, 
© processo ir com vista ao Ministéno Piblico, logo que 
transite em julgado o despacho a que se refere o artigo 
589.°, para no prazo de oito dias as contestar por artigos, 
oferecer logo o rol de testemunhas que nao poderao exceder 
a trés para cada facto, e requerer quaisquer outros meios 

de prova. Em seguida, sera notificada a parte acusadora 
pari o mesmo fim e em igual prazo. 

§ 1.9 Se acusarem conjuntamente o Ministério Publico 
© 4 parte acusadora e articularem factos diversos, cada 
um podera oferecer trés testemunhas a cada facto. 

Se os factos forem os mesmos, o Ministério Publico 
podera oferecer duas testemunhas ¢ a parte mais uma, se 
nao estiverem de acordo. 

Se diversas pessoas se tiverem constituido parte acusa- 
dora endo estiverem de acérdo, cada uma podera ofcrecer 
mais uma testemunha a cada facto. 

§ 2.° Se a acdo depender de acusagao de parte, sera 
primeiramente notificada a parte acusadora e, depois de 
oferecida a Sua contestacao, ira © processo com vista ao 

Ministério Piiblico. Neste caso, so a parte acusadora podera 
oferecer testemunhas. 

§ 3.° Uma cépia da contestagao e do rol de testemu- 
nhas sera entregue ao réu, no prazo de trés dias. 

Art. 592.° O juiz mandara, em seguida, proceder a 
quaisquer diligéncias que tenham sido reqneridas e, se 
nenhuma houver requerida, designara logo dia para o 
julgamento, que Se efectuard dentro dos quinze imediatos, 
salvo Sse: nao for possivel, por acumulagdo de servi¢co 

Art. 593.9 No julgamento e termos ulteriores obser- 
var-se hao as disposigdes do processo de polfcia correccional, 
em tudo o que nao for especiulmente regulado neste capi- 
tulo, qualquer que seja a pena aplicavel. 

§ linico, Ao julgamento assistiria sOmente as pessors 

chamadas a intervir mo processo,
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Art. 594." Se liver sido adwitida a prova da verdade 
dos factos imputacos, as testemunhas oferecidas pelo réu, 
para fazer esta’ prova, serao inquiridas antesdas oferecidas 
Para contestagao das imputacoes. 

CAPITULO I 

Do processo por infracgdes cometidas pelos juizes de direlto de 
1,.* instAncia e magistrados do Ministério Publico, junto déles, 
no exerciclo das suas funcdes ou por causa delas. 

Att. 595.° A participagao por qualquer crime praticado 
por um juiz de direito ou magistrado do Ministério Publico, 
junto déle, no exercicio das suas fungdes ou por causa 

delas, sera dirigida ao presidente da Relacdo, acompanhada 
de todos os documentos e com a indicacdo dos demais 
elementos de prova, 

Art. 596.° A participagdo a que se refere o artigo 
anterior sera distribuida, por sorteio, entre os juizes da 
Relagao, e aqucle a quem pertencer sera o competente 
para a istru¢ao do processo, devendo inquirir as testemu- 
nhas residentes na area da comarca da sede da Relacdo ou 
que lhe sejam apresentadas, presidir aos exames que na 
mesma se realizem e ordenar todas as diligéncias que julgar 
necesSdrias, cometendo as que devam efectuar-se fora da 
sede da Relagao ao juiz de direito que escolher, marcando- 
-Ihe prazo para as efectuar. 

Art. 597.° Finda a instrugao do processo ¢ ouvido o 
Ministério Publico, o juiz instrutor comunicara ao argiido 
os factos que lhe sdo imputados; mandando-o responder 
por escrito, em prazo que para ésse fim lhe assinard, nao 
excedente a quinze dias, 

§ unico. O argitido poderaé examinar o processo na 
secretaria da Relagao, durante o prazo que lhe fdr conce- 
dido, para responder as arghicées. 

Art. 598.9 Junta aos autos a resposta do argilido a 
que se refere 0 artigo anterior ou decorrido o prazo que 
para ésse fim tiver sido designado, iri o processo com 
vista ao Ministério Publico para os efeitos dos artigos 341.° 
e 349.° € seguintes e, para o mesmo fim, sera notificada a 
parte acusadora, hayendo-a. 

Art. 599.° Depois da promogao do Ministério Publico 
© requerimento da parte acusadora, seri o processo feito 
concluso av juiz instrutor, para ordenar quaisquer diligén- 
clas necessdrias e, em seguida, fazer o seu relatério no 
prazo de dez dias, findo o qual o presidente da Relagao 
designara dia para ser apreciada a acusagao, dentro dos 
quinzes dias seguintes 

Art. 600.9 No dia designado, em audiéncia secreta, 
relinidas as secgdes de que se comp6e o tribunal; sera pelo 
escrivao lidos osdepoimentos das testemunhas, as respostas 
do acusado, a promogao do Ministério Piblico e parte 
acusadora, havendo-a, o relatério do juiz instrutor eas 
mais pegas do processo que se julguem necessdrias, depois 
do que o tribunal se pronunciard sébre a procedéncia ou 
improcedéncia da acusag¢do. ; i 

Art. 601.9 Se a acusagao f6r julgada improcedente eo 
tribunal entender que o participante, senao foro Ministério 
Piblico, procedeu de ma fé, condend-lo hana quantia que 
fixar como indemnizagdo por perdas e danos e em multa 
de 500$ a 1.000$, ou comunicara o facto ao agente do 
Ministério Puiblico respectivo, para instaurar procedimento 
criminal por participagao ou dentincia caluniosa, se assim 0 

Art. 602.0 Se a acusacao fér julgada procedente, o 
acusado seré imediatamentt suspenso das suas fungdes e 
preso se o crime nao admitir caucao. oe cae 

§ tinico. O acusado sera notificado da suspensao e man- 
dado’ apresentar imediatamente ao juiz instrutor, se nao 

dever ser preso, et 
Art. 603.° O acusado, Sep as pre ores COI pee eCet 

perante 0 juiz instrutor sera por éste interrogado'¢ ser-lhe 
fia entregue a copia da acusacao do Ministério Publico e 
da parte, bem comodo acbrdao que a julgou procedente. 

Art. 604.° O acusado podera contestar a acusa¢ao no 

Art. 605.” O uctisado sera julgado pelo tribunal em sec- 
¢des retinidas, presidido pelo respectivo presiclente. 

§ tinico. Sea acusagao [6r julgada improcedente, 0 tri- 
bunal resolverd em harmonia com odisposto. no artigo Gor.° 

Art, 606," im tudo o que nao for especialmente pre- 
visto nesta secgao, se observarado, na parte aplicavel, as 
disposig¢ées que regulam o processo de querela, com inter- 
vericio do tribunal colectivo, » da decisao final cabera 

recurso, restrito @ matéria de direito, para o Supremo 

Tribunal de Justiga, que decidira em tribunal pleno. 

Art. 607.° Se o magistrado fOr arghido de uma contra- 
vegao ou transgressao, observar-se hao os artigos 595.9 a 

5Q8.° 2, em seguida a promogao do Ministério Piblico e 
da parte acusadora, sera o. processo feito concluso ao juiz 
instrutor que ordenara as diligéncias necessdrias. Concluidas 
estas diligéncias, 0 presidente da Relacdo designara, para 
o julgamento, um dia de sessao da respectiva secgcao, que 
decidira sem recurso. 

§ 1.° As testemunhas de fora da comarca da sede da 
Relagdo serio inquiridas por carta, se quem as tiver ofere- 
cido as nao apresentar. 

§ 2.° Na audiéncia de julgamento observar-se hao as 
disposigdes do processo de trasgressdes no que forem 
aplicaveis. 

Art. 608.0 As disposigGes dos artigos anteriores obser- 
var-se hao, ainda que o juiz de direito ou o magistrado 
do Ministério Publico tenham deixado de exercer 0s seus 
cargos @ data da instatirag¢ao do processo ou durante éle,.e 
aplicar:se hao também aos substitutos désses magistrados, 
quanto as mesmas infracgdes 

CAPITULO IV 

Do processo por Infracgdes cometidas pelos juizes de direlto 
de 1," instanela e magistrados do Ministério Piblico, 
junto déles, estranhas ao exerciclo das suas fungdes 

Art. §o9.9 Se um juiz de direito ou magistrado do Minis- 
tério Piblico, junto déle, forem acusados de qualquer 
infracgaoestranha ao exercicio das suas fun¢écs, proceder-se 

_ ha a instrugao do processo no juizo competente e depois 
de proferido o despacho de pronincia ou equivalente, serao 
os autos logo remetidos ao presidente da respectiva Relagao. 
Nos processos em que nao houver prondncia o juiz, em vez 
de designar dia para julgamento, declarara que a acusagao 
é de receber e remetera o processo ao presidente da Rela- 
Gao. : 

§ tinico. Se o processo t6r mandado:arquivar ou aguar- 
dar a produgaéo de melhor prova, s6 subiré se houver 
recurso. 

Art. 610.9 Logo que o presidente da Relagao receba o 
processo, nos termos do artigo anterior, procedera a sua 
distribuicdo, nos termos do artigo 5096.°, eo juiz a quem 
fér distribufdo podera ordenar que se realizem quaisquer 
dilig¢ncias que julgue necessdrias para o esclarecimento da 
verdade, encarregando delas o juiz que instrufu o processo 
na I." insténcia ou qualquer outro, quando devam efec- 
tuar-se fora da comarca dasede da Relacdo. : 

§ uinico, O acusado poderd ser ouvido, quando se jul- 
gue indispensdyel para esclarecimento da verdade: 

Art. 611.° Concluidas as diligéncias a que se refere o 
artigo anterior o juiz que instruir o processo, ouvido o 
Ministério Publico, fara o seu relat6rio no prazo de dez 
dias, findo o qual o presidente da Relagao designara dia, 
dos quinze seguintes, para ser apreciada a acusa¢do, obser- 
Nencoa o disposto nos artigos 6o0.° e seguintes, na parte 
aplicavel. cs 

§ tinico. O acusado s6 sera suspenso das suas fungdes se 
lhe for aplicdvel qualquer das penas indicadaS nos.artigos 
63.2 e 64.° déste Cédigo, 

Art. 612.° Se-o-magistrado So de-uma contra- 
vengdo ou transgressao, observar-se: ha o:disposto, nos 
artigos 609.9 e 610.°, mas, feita,a distribuiggo aque se 

refere éste ltimo artigo, serd'o processo feito. concluso ao 
juiz relator, seguindo-se-os demais termos: do-artigo,b      
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CAPITULO V 

Do processo por infraogdes cometidas pelos juizes das Relapdes ou po. : 
do Supremo Tribunal de Justipa, pelos magistrados do Ministério 

= Piiblico, Junto d8les, ou er a ienal categoria, , 

Art, 613.° A participagao por infracgdes cometidas. por 
jufzes da Relagao ou do Supremo Tribunal de Justiga, pelos 
magistrados do Ministério Ptiblico, junto déles, ou por 
outros de igual categoria, no exercicio das suas fungdes ou 
es causa delas, sera dirigida ao presidente do Supremo 

ibunal de Justiga. 
§ unico. O instrutor do processo sera o juiz do Supremo 

Tribunal de Justiga a quem fOr distribufda a participacao 

por sorteio, eao Tribunal, em sessdo plena, compete decidir 

sébre a admissibilidade e procedéncia da acusagao, obser- 
vando-se, na parte aplicavel, o disposto nos artigos 596.° e 

Art. 6r4.° Se a infracgao for estranha ao exercicio das 

funcdes dos magistrados arguidos, a instrugao sera feita no 

juizo competente e, proferido o despacho de prontincia ou 

equivalente, serdo os autos remetidos ao presidente do 

Supremo Tribunal de Justiga, que procedera 4 sua distri- 

buicdo, por sorteio, pelos juizes do mesmo Tribunal. O Tri- 

bunal decidira em sessdo plena sobre a admissibilidade e 
procedéncia da acusagao, Observando-se em,tudo o mais, 

na parte aplicdvel, o disposto no capitulo anterior. 

Art, 615.° Quando o Procuraddr Geral da Republica 

for o acusado, exercera as fungdes de Ministério Publico o 
magistrado que o Conselho Superior Judiciario nomear para 

éste fim. 
Art, 615.° Tratando-se de uma contraveng¢ao ou trans- 

gressao, observar-se ha, na parte aplicavel, o disposto no 

artigo 607.° ou 612.°, segundo os casos. 

CAPITULO VI 

Do processo da roforma de autos perdidos, eatraviados 
ou destruidos 

Art. 617.° Quando por qualquer causa se perder, desen- 

caminhar ou destruir qualquer processo, proceder-se ha a 

sua reforma no tribunal em que tiver corrido seus termos. 

§ tinico, Ainda que no processo tenha havido qualquer 

recurso, proceder-se ha a reforma no juizo da 1.* instancia. 

Art, 618.° Se existirem certidao auténtica do processo 

ou da sentenga, ou documento auténtico de onde constem 

alguns actos do processo ou a sentenga, serao considerados 

com o mesmo valor dos originais, 
§ inico. Se os documentos a que se refere este artigo 

estiverem arquivados em qualquer repartigao ptiblica de 

onde nado possam retirar-se, sera déles extraida uma copia 

auténtica pelo escrivao do processo de reforma. 
Art. 619.9 Se nao houver os documentos a que se refere 

o artigo anterior ou se nao forem bastantes para reconsti- 

tulgao de todo o processo, proceder-se ha a sua reforma, 

relinindo-se todas as provas que forem oferecidas pelo 

Ministério Ptiblico, réu e parte acusadora para se restabe- 

lecer o teor do processo. Para éste fim, poderao ofere- 

cer-se testemunhas e documentos. 
§ tinico. O Ministério Publico e o juiz poderao, para 

os efeitos déste artigo, requisitar os documentos e infor- 

magoes necessdrios de qualquer funcionariv ou repartigao 

publica. 
Art. 620.° O juiz poderd declarar encerrada a instrugao 

para a reforma do processo, logo que repute suficientes as 

provas produzidas. Em seguida, mandard dar vista dos 

autos por oito dias ao Ministério Publico. 
§ nico. Recebida a resposta do Ministério Puiblico, 

serao notificados a parte acusadora e o réu paia, dentro 

dos oito dias seguintes, dizeremo que se lhes oferega, 

sendo-lhes facultado 9 exame do processo no cartério, 

dentro déste prazo. 
Art, 621.° Terminado o prazo a que se refere o artigo 

anterior, serao os autos imediatamente conclusos ao juiz 

para, no prazo de oito dias, decidir se o processo se deve 

julgar ou nao reformado. Da decisio que proferir podera 

interpor-se recurso, que subird nos proprios autos. 

gt a 
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Art. 622.° Quando se julgar reformado um processo 

por decisao com transito em julgado, a reforma substi- 

tuird o original para todos Os efeitos. Se o eriginal apare- 
cer, prevalecera sObre a reforma, que se apensara. 

Art. 623.2 Se constar de documento auténtico o teor 
da sentenca de condenagao proferida em um processo que 

se perdeu, desencaminhou ou destrufu ou, pelo menos, se 

déle constar a pena que na referida sentenca se impés, 
proceder-se ha a sua execugao, como se fdsse 0 original, 
emquanto se nao fizer a reforma do processo. 

Art. 624.° Se alguém tiver culpa na perda, descami- 
nho ou destruicao do processo, pagard o imposto de justiga 
devido pela sua reforma, podendo, além disso, ser conde- 

nado em multa de 100$ a r.000$, imposta no proprio 

processo de reforma, se nao tiver cometido crime a que 
corresponda pena mais grave. 

TITULO VIII 

as execucoes 

CAPITULO I 

Disposigdes gerais 

Art. 625,° A execugéo das decisdes proferidas em 
processo penal correré nos préprios autos e no juizo de 

1. instAncia em que o processo tiver,corrido. 

§ 1.° Se o julgamento tiver sido feito em comarca 
diversa daquela em que © processo correu seus termos, 

nesta correra a execucao, logo que os autos para ela forem 

remetidos, depois de transitar em julgado a decisao nal, 

salvo os actos urgentes, que poderao praticar-se no juizo 

do julgamento. 
§ 2.0 Se acausa for julgada em 1 instancia pela 

Relagao ou pelo Supremo Tribunal de Justiga, a execugao 

correra na comarca do domicilio do executado, salvo se 

for juiz de direito em exercicio, porque neste caso se 
observaré o disposto no artigo 52.°. 

Art. 626.° Se, na execugdo de qualquer decisao profe- 

rida em processo penal se suscitar algum incidente, sera 

resolvido pélo juiz competente para a execucao. 
Art. 627.9 Compete ao Ministério Publico promover a 

execucao das penas, imposto de justiga, indemnizagao de 

perdas e danos e mais quantias devidas ao Estado. 

CAPITULO II 

Da execucdo das penas corporais 

Art. 628.° O cumprimento das penas somente come- 

gard depois de transitar em julgado a senten¢a ou acérdao 

condenatorio, salvo sea pena aplicada for a de prisao 

correccional, porque, neste caso, sera levada em conta a 

prisio preventiva, desde a primeira detengdo, seja quem 
{6r que a tenha ordenado, 

§ unico. Se o réu fér condenado em pena de prisao ou 

degrédo, dard logo entrada na prisdo, podendo todavia 

aguardar em liberdade a decisao do recurso, mediante 

caucdo, nos termos em que éste Cédigo a admite. 

Art. 629.9 Se o condenado em qualquer pena corpora] 

enlouquecer depois da condenacao, a pena s6 comegara a 

cumprir-se quando recobrar a integridade mental. 

§ 1.9 Se a loucura sobrevier durante o cumprimento 

da pena, sobrestar-se hd na execugao, até que o conde- 

nado recupere a sua integridade mental. 
§ 2.9 Nos casos previstos neste artigo e seu § 1.°, sera 

levado em conta na duragao da penao tempo que 0 

condenado passou no manicémio, depois do transito em 
julgado da sentenga que o condenon, salvo no caso de 

simulag¢ao de loucura. 
Art. 630.° Os réus condenados em pena de prisdo darao 

entrada na cadeia por mandado do Fes periivo juiz. 
§ tinico. Se o estabelecimento penal onde o réu tiver 

de cumprir a pena nao fora cadeia da comarca, enviar-se 

ha também ao director da cadeia uma copia da sentenga 
e os mais elementos que forem necessdrivs.
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Art. 632.9 Aas réus condenados em pena de destérro 
para lugar certo e detérminado, sera passada guia assinada 
pelo juiz da respectiva comarca, para se apresentarem ao 
agente do Ministério Puiblico da comarca, onde tiver de 
ser cumprida a pena, afim de éle fiscalizar 0 seu cumpri- 
mento, devendo essa guia ser também apresentada ao 

jMiz respectivo. O cumprimento da pena comegard a 
contar-se da data do visto pdsto na guia por ésses magis- 
wee ou pelo primeiro <éles, se o nado fér no mesmo 

a. 

§ unico. Na sentenga que condenar qualquer réu na 
pena a que se refere @ste artigo, devera sempre ser-lhe 
marcado um prazo razodivel para comparecer perante o 
juiz eo agente do Ministério Piblico da comarca para 
onde fér desterrado; se o réu nao comparecer no prazo 
marcado, sera preso onde se encontrar e conduzido sob 
prisdo ao lugar de destérro, instaurando-se-lhe também 
processo crime por desobediéncia na comarca désse lugar, 
onde aguardara sob custédia o julgamento. 

Art. 632° Se a pena de destérro nado for para lugar 
certo ¢ determinado, o réu devera declarar para onde vai 
residir, e Ser-lhe hao passadas guias e marcado prazo para 
se apresentar, nos termos do artigo anterior e seu para- 
gtafo. 

§ 1.° Se o réu mudar de residéncia para outra comarca? 
comunica-lo ha ao agente do Ministério Publico da comarca 
onde foi condenado e fard visar a guia pelo juiz e agente 
do Ministério Publico da comarca para onde mudar a 
residéncia. 

§ 2.°Se o réu nao cumprir o disposto neste artigo e 
§ 1.°, ndo the sera levado em contao tempo durante o 
qual estiver em falta e, se f6ér encontrado na comarca 
donde foi desterrado, serd logo presoe processado por 
desobediéncia nessa comarca. 

i Art, 633.° A pena podera ser suspensa nos termos da 

§ r.° Quando a pena fér suspensa, sera averbada no 
registo criminal com ‘esta declaracao. 

§ 2.0 Se a pena suspensa nao tiver de executar-se, o 
Ministério Ptiblico, findo o perfodo da suspensao, promo~- 
vera no processo que seja declarada sem efeito, para o 
que os autos Ihe serdo continuados com vista, indepen- 
dentemente de despacho. 

O registo criminal sera trancado, para o que se enviara 
a repartigao competente a dévida comunicagao, logo que 
transite em julgado o respectivo despacho. 

3.° Se o réu tiver de cumprif a pena suspensa, 0 
Ministério Piiblico assim o promoverd no respectivo 
processo, requerendo também que se envie para o registo 
criminal a competente nota para af ser averbada de defi- 
‘nitiva a condena¢io. , 

Art. 634.° A liberdade condicional podera ser conce~ 
dida e revogada nos termos prescritos na Iei penal. 

§ tinico. Deverd sempre constar do processo nota da 
concessao da liberdade condicional, da sua conversdo em 
definitiva ou da sua revogagao, para 0 que serdo enviadas 
ao ‘Ministério Publico as necesSarias informagdes pelo 
director do estabelecimento, onde o condenado se encon- 

trava quando foi libertado condicionalmente. 

Art, 635.° Os réus que estiverem sofrendo pena de 
priséo serao soltos, terminado o cumprimento da pena, 
‘por mandado do respectivo juiz, e, aos que estiverem 
cumprindo a pena de destérro ou degrédo, sera notificada 
a cessagao da pena por mandado do mesmo juiz. 

Para os efeitos déste artigo, sera feito o 
vista ao Ministério Piiblico com a antecedéncia necessaria, 
independentemente de despacho. 

Art. 636.9 O Ministério Publico promover4, no respec- 
tiyo processo, a aplicagio da amnistia aos réus cujas 
infracgdes tiverem sido amnistiadas, e a remessa das 

_ competentes notas para 0 registo criminal. 
- § tinico, Observar-se ha o disposto neste artigo, quando 

aos réus tenha sido perdoada ou comutada a pena. 

‘i 
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Art. 637.° Os directores dos estabelecimentos penais 

deverao comunicar ao Ministério Publico do tribunal, onde 

tenham corrido os respectiyos processos, o falecimento 

dos réus presos, a sua fuga, qualquer interrupgao que 

haja na execucgéo da pena e a soltura, Sendo juntas ao 
processo estas comunicagdes e fazendo o Ministério 

Publico as promogGes necessarias. 

CAPITULO III 

Da execugao por multa, imposto de Justioa 6 indemnizagao 
por perdas e danos 

Art. 638.° A execugao por multas, imposto de justiga 

e demais quantias a que se referem os artigos 156.° € 157.° 

correr4 nos proprios autos e¢ seguira os seus termos no 
jitlzo da condenagao. 

§ unico. Se a decisio a executar tiver sido proferida 
num tribunal superior, a execugao sera promovida logo 
que baixe o processo ou seja remetida a certiddo do 
respectivo acérdao. _ 

Art. 639.9 Se o réu, condenado em imposto de justica 
ou em multa, ndo pagar no prazo de dez dias, sera ésse 

eee ou a multa convertida em prisdo, nos termos da 
ei. 

§ 1.°O imposto de justica ndo poder ser pago sem 
que se paguem conjuntamente as demais quantias a que 
se refere o artigo anterior. 

§ 2.° QO prazoa que se refere éste artigo comegara a 
contar-se desde a publicagio da sentenga ou acérdao, 
quando o réu a ela tenha assistido ou quando nao deva 
ser notificado, e desde a notificagao, quando nao tenha 
comparecido e a lei a mande fazer. 

Se o processo tiver de ira conta para prévia liqui- 
dacado, 0 prazo comegara a contar-se depois de decorridos 
dois dias, dentro dos quais o contador fara a liquidacao. 

§ 3° A prisio em que for convertido o imposto de 
justiga nao poderd exceder cento e oitenta dias nos 
processos de querela, noventa nos processos correccionais 
e trinta nos de polfcia correccional, sumdrios e de trans- 
gressdes, e deverd ser cumprida, quando seja possivel, 
no estabelecimento penal onde tenha sido cumprida a 
pena de priséo imposta na sentenga. 

§ 4.9 No tempo de prisao a que se refere o pardgrafo 
anterior nao sera levada em conta a prisdo preventiva. 

§ 5.°O réu pode ser autorizado a pagar a multa, 0 
imposto de justica e quantias acrescidas com trabalho 
nos servico$ do Estado ou corpos administrativos, na 
forma determinada no respectivo regulamento. 

§ 6.° Quando o réu nao for conhecido em juizo, nao 
residir na comarca, ou for notoriamente havido como 

ocioso ou yadio, ou houver fundadas suspeitas de que 

pretende ausentar-se ou, por qualquer forma, esquivar-se 
ao pagamento, podera o juiz exigir que éle pague imedia- 
tamente a multa, o imposto de justica e quantias acres- 
cidas, ou preste caugdo idénea, sob pena de ficar, desde 
logo, detido e Ihe ser convertido o imposto de justiga ou 
a multa em prisdo, nos termos déste artigo. 

§ 7.9 Se, no caso do paragrafo anterior, o r‘u oferecer 
logo fiador idéneo, conhecido em juizo como tal, podera 
a fianca ser prestada imediatamente por um simples 
térmo, assinado pelo juiz e pelo fiador, 

§ 8° © réu poderd a todo o tempo pagar a parte da 
multa ou imposto de justica correspondente ao tempo de 
prisio ainda n&o cumprida, observando-se o disposto no 
§ 1.9 déste artigo. 

§ 9.° Se a multa ou imposto de justi¢a forem conver- 
tidos em priséo, nao podera prosseguir a execucgdo nem 
mesmo pelas quantias acrescidas a que se refere 0 
artigo 638.°, 

rt. 640.° Se o réu, a quem fr convertida a multa ou 
imposto de justi¢a em prisdo, tiver de cumprir outra pena 
de prisio ou de degrédo fora da comarca em que foi 
condenado, serA enviada ao juiz da comarca onde se 
encontra 0 respectivo estabelecimento prisional uma certi-, 
d&o_do_despacho_que efectuou a conversio, pata que o
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y nesta comarca 0 tempo de’ prisio em que the 
foi convertida a mul imposto de justiga. Igual certi- 
dao se enviara ao director do respectivo estabelecimento 
prisional. 
_ Art. 641° Se o réu, a quem for convertida em prisdo 
a multa ou imposto de justica, tiver de cumprir outra 
Res de prisio ou degrédo, nao deverd ser posto em 
liberdade, depois de cumprir estas duas penas, sem ter 
‘pago ou depositado aquela miulta ¢ imposto de justiga, 
oe cumprido as penas de prisio em que foram conver- 

Os. 
Art. 642.° A prisao, por falta de pagamento de multa 

ou imposto de justiga cessar4 logo que se apresente 
documento comprovatiyo do respectivo pagamento. 

§ 1.°Se o preso se encontrar fora da comarca onde 
correu 0 processo em que foi condenado, a multa, imposto 
de justica, e demais quantias a pagar serao depositados 
a ordem do juiz dessa comarca, para lhe dar o destino 
competente. 

§ 2.° Se, no caso do pardgrafo anterior, for necessario 
fazer qualquer liquidacao, seri efectuada pelo contador 
do jufzo da comarca onde o condenado se encontrara 
cumprir a pena. 

§ 3.° Logo que o réu exiba documento comprovativo 
do depésito, feito nos termos dos pardgrafos anteriores, o 
juiz da comarca onde o preso estiver cumprindo a pena 
de prisdo em que foi conyertida a multa oa imposto de 
justica, ordenurd que seja posto em liberdade e comuni- 
vara o facto ao juizo onde correu o processo- 

§ 4.° No caso do § 1.° déste artigo, se o pagamento da 
multa ou imposto de justiga se efectuar na comarca onde 
© processo corre, logo que esteja juntoaos autos documento 
comprovativo do pagamento, serd dada imediata ordem de 
soltura ao preso que esteja cumprindo a pena em que foi 
convertida essa multa ou imposto de justica, 

Art. 643.° Se a parte acusadora condenada em imposto 
de justiga nao pagar no prazo de dez dias, a contar da 
publicacao da respectiva senten¢a, contra ela se seguirao, 
nos proprios autos, os termos da execugao por custas em 
processo civil, nao sendo, porém, convertivel em prisdo 
a quantia exequenda, 

Art. 644.° A execugaéo por indemnizagao por perdas e 
danos, movida contra o réu ou parte acusadora, seguira os 
termos da execucgao por custas e indemnizacgao em processo 
civil no jufzo da condenagao € por apenso, salvo o disposto 
do § 3.9 do artigo 34. 

TITULO IX 

Dos recursos 

Art. 645.2 E permitido recorrer dos despachos, sen~- 
tencgas ou acérdios, proferidos por quaisquer juizes ou 
tribunais, em matéria penal, que nao forem expressamente 

exceptuaclos por lei. 
Art. 646.9 Nao haverd recurso: 

1,° Dos despachos de simples expediente ; 
29 Das decisées sObre policia da audiéneia ou de 

quaisquer outros actos judiciais, ainda que imponham 
qualquer pena, se nelas se nao excederem os limites pres- 
critos na lel; 

3.0 Das decisdes que ordenarem actos que dependam 
da livre résolugao do juiz ou do tribunal; 

4.° Das decisées sébre matéria de facto tomadas pelas 
Relagdes, pelos tribunais colectivos e pelo jiri, salvo o 
disposto no artigo 517.°; 

5.2 Da decisao do juiz que anular por iniqua a deli- 
beracao do juri; 

6.° Dos acordios das Relacies proferidos sobre recur- 
sos interpostos em processos de polfcia correccional, de 
transgressOvs ou ‘sumirios, salvo o disposto nos artigos 
669.9 e 670." : 

7° Dos acdrdios do Supreme Tribunal de Justica, 

salvo o disposto no artigo 608." ; 
8.0 Nos'casos especiais determinados na lei. 

a 
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Art. 647.9 Podem recorrer: 

1.9 O Ministério Piblico de quaisquer decisdes, ainda 
que o recurso seja interposto no exclusivo: interésse da 
defesa ; . ~ 

2.0 © rétt e a parte acusadora das decisdes contra 
éles proferidas, 

§ 1.° E obrigatério o recurso para o Ministério Publico 
nos casos dos artigos rro.°, § 1.9, 116%, 473.°, § unico, 

526:°, 670.°,.¢ nos demais prescritos na lei. 
§ 2.° 0 agente do Ministério Publico devera recorrer 

mesmo das decisdes com que se tenha conformado, se lhe 

ordenar 0 seu superior hierarquico.. ; 
§ 3.9 O réu_ nao poderd recorrer das decisdes que lhe 

sejam favoraveis. 
§ 4.° O réu nao pode recorrer da prontincia, sem estar 

preso ou caucionado, nem do despacho que julgar que- 

brada a caugao, sem ter dado entrada na cadeia. ; 

§ 5.9 A parte acusadora nao poderd recorrer das deci- 

sdes que tenham condenado o réu em pena igual ou 

superior Aquela que tiver pedido na sua querela, queixa 
ou requerimento, ou em perdas e danos em quantitativo 
nao inferior ao que houver pedido. 

§ 6.9 Aqueles que forem condenados em quaisquer 
penas, por infraccao das disposigdes déste Codigo, tém 
legitimidade para recorrer das decisdes que lhas impuse- 
rem, ainda que nao sejam partes principals na causa, 
salvo o disposto no n.° 2.° do artigo anterior. 

Art. 648° A rentincia ao recurso na audiéucia do jul- 
gamento, nos processos em que ¢€ permitida por éste 

Cédigo, inibe a acusagao e a defesa de recorrerem de 
qualquer despacho ou sentenga néles proferidos, 

§ 1.° Se houver recursos interpostos de decisbes ante- 
riores A rentincia, ficarao sem efeito Se ésses recursos ja 
tiverem subido, ficardo sem efeito e os processos baixarao, 
logo que seja conhecida a remiincia; se tiverem sido jul- 

gados, a decisao nao invalidara a sentenga final. 

§ 2.9 A declaracao feita por um dos representantes da 
acusacao ou da defesa de que nao prescinde de recurso, da 

a todos os outros o direito de recorrer, 

Art. 649.° Os recursos em processo penal serao inter- 
postos, processados e julgados como os agravos de peti- 
cao em matéria ciyel, salyas as disposigdes em contrario 

déste Codigo. 
§ tinico. Os recursos das sentengas ou de quaisquer 

outras decisées proferidas em atidiéncia poderao ser inter- 
postos por simples declaragau na acta. 

Art. 650.° Nos recursos interpostos da senten¢a final 
em 4.9 instAncia, o juiz, quando responder sGbre o recurso, 
poderd esclarecer os fundamentos da sua deciséo, mas nao 
podera alterd-la, devendo deyolver a apreciagao do recurso 

_ao tribunal compztente, 
$ unico. Se a decisao tiver sido proferida por tiibunal 

colectivo, ao juiz da comarca onde se efectnou o julga- 
mento compete deferir aos termos do recurso e esclarecer 
os fundamentis da decisao. 

Art. 651.° O prazo para a interposi¢do de qualquer 
recurso ¢ do cinco dias, a contar daquele em que foi 
publicado o despacho, sentenga ou ac6rdao, salvo se 0 
recorrente nao tiver assistido a publicagdo e a lei orde- 
nar que seja notificado. porque, neste caso, o prazo come- 
cara a correr desde a notificacao, salvo o disposto nos 
artizos 330.9 e 372.°, quanto ao recurso interposto do des- 
pacho de proniincia ou equivalente. 

§ tinico. No processo sumario, o recurso da sentenca 

final s6. pode interpor-se em seguida a sua leitura, nos 

termos do artigo 561,°. 
Art, 652.9 Seo juiz on otribunal obstarem 4 interposi- 

cdo de qualquer recurso, o interessado podera requerer por 
escrito ao presidente do tribunal para onde pretenda 
récorrer, no prazo de cinco dias, que o mande admitir, 
nio podendo para tal fim valer-se de qualquer outro meto, 

& 1.9 No ‘caso previsto neste artigo, o presidente a 

quem for dirigido o requerimento podeni, se assim o 
entender, ouvir o juiz ou tribunal recorrido. 
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§ 2.° Se o presidente ordenar a admissao do recurso, 
remeterd ao juiz recorrido o requerimento com o compe- 
tente despacho, O juiz recorrido mandara imediatamente 
notificar o recorrente de que the foi admitido o recurso, 
€ 08 prazos, que por lei comegam a contar-se da sua inter- 
posigao, comegarao a correr desde a data em que a noti- 
ficagdo se fizer. 

Art. 653° Em processo de querela ou correccional, os 
recursos interpostos das decisdes anteriores ao despacho 
de proniincia ou nao prontincia apenas subirdo ao tribunal 
superior com o que se interpuser déste despacha, e os recur- 
sos das decisGes posteriores, proferidas antes da sentenca 
ou acordio final, sémente subirao com o recurso que se 
interpuser desta decisdo, salvas as excepgdes expressamente 
estabelecidas neste Codigo. 

Art. 65,.° Em processo de policia correccional, os recur- 
sos das decisdes anteriores ao despacho que designar dia 
para julgamento, apenas subirao ao tribunal superior com 
O que se interpuser déste despacho e, se éste ultimo 
recurso nao subir logo, nos termos do § winico do artigo 
397-°, apenas poderao subir'com o recurso da decisao final. 

§ tinico. Aos recursos interpostos neste processo das 
decisdes posteriores ao despacho que designar dia para 
julgamento e anteriores A sentenga final ¢ aplicdvel o 
disposto na segunda parte do artigo anterior. 

Art. 655.° Subirao logo'ao tribunal superior os recursos 
que se interpuserem: 

r.° De decisdes que ponham térmo 4 causa; 
2.° Do despacho de prontincia ou nado pronunciae do 

que designar dia para julgamento no processo de policia 
cotreccional, salvo o disposto no § unico do artigo 397. 

3.° Dos despachos a_que se referem os artigos 350.° e 
S5n.%; 

4.° De despachos que nao admitam qualquer pessoa 
como parte acusadora ou que neguem no Ministério 
Puiblico legitimidade para promover a accdo penal: 

5-° De decisSes que imponham qualquer pena por 
infraccao das disposigées déste Cédigo. salvo o disposto 
no n.° 2.° do artigo 646.°; 

6.° Dos despachos que ordenem ou mantenham a pri- 
saa dos argiidos; 

7.° Dos despachos que nao admitam a prestacao de 
caugao, dos que fixarem o Seu quantitativo edos que jul- 
garem nao idénea a oferecida, ou quebrada a que se 
prestou; 

8.° Da decisao que ordene a prisdo de qualquer pessoa 
por desobediéncia aos mandados de justica; 

9.° Do despacho que nao admitir instru¢ao contradi- 
t6ria ; : ‘ 

10.0 Do despacho que indeferir o pedido de exame 
médico-forense do arghido suspeito de alienacao mental, 
e do que ordene o seu internamento no manicOmio ou a 

ssagao désse internamento ; 
11.9 Do despacho que indeferir o pedido de julga- 

mento de réus presos, decorrido o. prazo prescrito no 
artigo 581.°; 

12.° Das decisfes finais sébre excepgdes; 
13.° Do despacho em que 0 juiz nao reconhega o impe- 

dimento contra éle deduzido ; 
r4.° Do despacho a que se refere o artigo'590.° 
15.° Das decisdes posteriores a sentenga ou acérdao final. 

Art, 656.° Se um recurso devidamente interposto nao 
r logo ao tribunal superior, sera instruido, minutado 

‘com o recurso de que dependa a sua devolugao 

  

    tribunal. - ‘ 
Art. 657.° Nos processos de transgress6es e sumérios, 

nenhum recurso de decisdes anteriores 4 sentenga final, 
ouao despacho que nao designar dia para o julgamento, 

subir4-ao tribunal superior sendo com 0 que se interpuser 
daquela sentenga om despacho, nos termos do artigo 555.° 

e § tinico e § 2.° do artigo 56r.° | 

* et 658.9 Tem efeito suspensivo do proceso : 

£9 Os recursos interpostos das sentencas ou acordaos 

finais condenatérios, sem prejuizo do disposto nos artigos 
™ * 
295.9, 300.9 € seguintes ; 
— 
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2.° O recurso do despacho de promincia ; 
3.0 0 recurso do despacho que designar dia para o 

julgamento em processo de policia correccional, quando 
subir logo ao tribunal superior ; 

4.° O recurso dos despachos a que se referem os artt- 
fos 350.° e 351.9; 

5-° O recurso do despacho a que se refere o artigo 

590.°. 

§ Unico, O recurso do desSpacho de prontincia nao 
impede que se mantenha a prisdéo dos argiidos ou a 
caugao prestada. 

Art. 659.° Suspendem os efeitos da decisdo recorrida: 

r.° Os recursos interpostos das decisdes que imponham 
qualquer pena por infracgao das disposigdes déste Codigo, 
se 0 recorrente, quando a pena for multa, depositar o seu 
valor e, quando f6r prisao, prestar a caugao pelo valor 
que o juiz arbitrar ; 

2.° O recurso do despacho que julgar quebrada a cau- 
cao, quanto ao levantamento de depdésito, se por esta 
forma tiver sido prestada, 

§ tinico. Se a caugado tiver sido prestada por meio de 
hipoteca ou fianga, o recurso a que se refere 0 n.° 2,° 
déste artigo s6 teri efeito suspensivo, se o valor da cau- 
gao for depositado a ordem do juiz. : 

Art. 660,° Os recursos nao mencionados nos artigos 658.9 

e 659.° tém efeito meramente devoluto, sem prejuizo do 
disposto no § nico do artigo 300.° e no artigo 30T.°. 

Art. 661.° Subiraéo nos préprios autos Os recllrsos que 
suSpenderem o andamento dos processos, nos termos do 
artigo 658.° e os que forem interpostos de quaisquer deci- 
sde5 Que ponham térmo a causa. 

§ tinico. Se a decisdo recorrida tiver sido proferida em 
processo apenso, sera éste remetido ao tribunal superior, 
podendo juntar-se quaisquer certiddes extrafdas do pro- 
cesso principal e ficando no tribunal recorrido certidao 
de qnaisquer pecas que se tornem necessarias. 

Art 662.° Se tiverem sido pronunciados diversos réus, 
© recurso interposto do despacho de prontincia subira, 
quando terminar o prazoem que pode recorrer o ultimo 
dos réus presos ou caucionados, 00s termos do artigo 372.9. 

§ r.° Se tiverem® decorrido mais de trinta dias depois 
da prisao de alguns dos réus, sem terem sido presos ou 
eaucionados os outros, o recurso da prontincia dos que 
estiverem presos subira logo nos préprios autos, ficando 
porém em 1." instancia o traslado das pegas do processo 
que o Ministério Ptiblico indicar, além do despacho de 
prontncia, para servirem de base ao interrogatério dos 
indiciados que ainda nado tenham sido presos nem tenham 
prestado caucao. 

§ 2.° Se, no caso do pardgrafo anterior, os réus que 
nao tenham sido presos nem prestado caugao Vierem a 
recorrer da promuncia, quando presos ou caucionados, 
seréo apensados ao processo principal os respectivos tras- 
lados, se chegarem a Relacdo antes do julgamento do 
recurso que tiver subido nos préprios autos, e serao, em 

todo o caso, julgados pelos mesmos juizes. are 
§ 3.° O disposto neste artigo e seus pardgrafos€ igual- 

mente aplicdvel em processo de policia correccional, 
quando houver réus presos. ‘ 

Art 663.° Se responderem diversos téus e férinterposto 
recurso da decisdo final, ainda que s6 relativamente a 

alyuns déles, o tribunal de recurso conhecera da causa 
em relacdo a todos. 

§ 1.° Os néo recorrentes nao serdo, em caso.algum, 
condenados em imposto de justi¢a. 

§ 2.° O mesmo se observard nos recursos interpostos 
do despacho de prontincia, nao prontincia ou equivalentes, 

§ 3.° Se houver diversos recursos do mesmo despacho 
de promincia c nao forem todos julgados conjuntamente, 
nos termos do § 2.° do artigo anterior, o tribunal que 
conhecer dos recursos posteriores julgd-los ha livremente, 
uaisquer que sejam as decisdes anteriores. Se, por 

decistes forem inconcilidveis, o Ministério | ublico, a 

      

  



acusadora e qualquer dos réus poderfo recorrer para 0 
Supremo Tribunal de Justica, que decidiré em tribunal 
leno, independentemente de vistos, e quanto a todos 
os A ‘ 

- © prazo para a interposicao déste recurso comecard 
a contar-se da baixa do ac6rddo 
ae e © Supremo Tribunal julgara de facto e de 

Art. 664.° Os recursos, antes de irem aos juizes que 
tém de os julgar. irao com vista ao Ministério Publico, se 
a nao tiver tido antes. 

_ Art. 665.9 As Relagdes conheceréo de facto e de 
direito, nas causas que julguem em 1.* instancia e nos 
recursos interpostos das decisdes proferidas pelos jufzes 
de 1." instancia, e conhecerag-s6 de direito, nos recursos 
interpostos das decisdes finais dos tribunais colectivos e 
das proferidas nos processos em que intervenha o jiiri, salvo 
© disposto no artigo 517.° ‘ 

Art, 666.° O Supremo Tribunal de Justica conhecerd 
da matéria de facto e de direito, nas causas que julgue 
em tinicainstancia e ainda no caso do § 3.° do artigo (63.9. 
Em todos os outros casos, conhecera apenas da matéria 
de direito. 

Art. 667.0 Quando um tribunal dé provimento ao 
recurso interposto de um despacho de prontincia ou equi- 
valente ou de uma sentenga ou acérdao final, podera 
alterar a incriminagao, nos termos dos artigos 447.° e 448.°, 

Art. 668.° Se o Supremo Tribunal de Justica proferir 
um acordao que esteja em oposigdo com outro do mesmo 
Tribunal sébre a mesma matéria de direito, podera o 
Ministério Publico, o réuou a parte acusadora recorrer 
para 0 tribunal pleno. 

§ unico. O recurso a que se refere éste artigo sera 
interposto, processado e julgado como o recurso idéntico 
em matéria clyel, a sua decisio terd os mesmos efeitos, 
e a alteragao da jurisprudéncia fixada pelo tribunal pleno 
so podera fazer-se pela mesma forma. 

Art. 669.° Se qualquer Relacdo proferir um ac6érdao 
que esteja em oposicdo com outro dessa ou de diversa 
Relagdo s6bre a mesma matéria de direito e déle nao 
poder interpor-se recurso ordindrio para o Supremo 
Tribunal de Justica, devera o Procurador da Repiiblica 
junto de qualquer delas, oficiosamente ou a requerimento 
da acusagao ou da defesa, reorrer extraordinariamente 
para o Supremo Tribunal de Justica, a-fim-de se fixar a 
jurisprudéncia. 

§ winico. O Supremo Tribunal de Justica decidira o 
recurso em tribunal pleno, observando-se, na parte apli- 
cavel, o disposto no artigo anterior e seu § nico. 

Art. 670.° O Ministério Publico recorrerd obrigatoria- 
mente de tédas as decisdeS proferidas contra a jurispru- 
déncia fixada pelo Supremo Tribunal de Justica em 
tribunal pleno, sendo sempre admissfvel éste recurso. 

Art. 671.2 Quando o Supremo Tribunal de Justica 
em recurso de decisdo final, mandar repetir o julgamento, 
podera ordenar que @le se realize em determinada 
comarca, diversa daquela onde primeiro teve lugar, se 
ocorrerem circunstincias que tornem necessdria esti 
medida. 

§ 1.6 O Supremo Tribunal de Justica poderd tomar 
deliberagao idéntica a déste artigo, quando lhe fdr soli- 
citada pelo juiz de direito da comarca onde pender qual- 
quer processo, pelo Ministério Piblico, pela parte acusa- 
dora ou pelo réu e se justifique a sua necessidade. Se 
ja tiver sido designado dia para wv julgamento sé podera 
ser adiado para se aguardara decisio do Supremo Tri- 
bunal, quando a medida a que se refere éste paragrafo 
for pedida pelo juiz ou pelo Ministério Publico, Se forem 
outros os requerimentos, naéo se suspenderd o andamento 
do processo, 

§ 2.° A petigdo a que se refere o paragrafo anterior 
sera dirigida ao presidente do Supremo Tribunal de Jus- 
tiga, seguindo se os demais termos do artigo 484." @ seus 
paragrafos. 

ue decidir o ultimo: 

a_ 
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Art. 672.° Proferido acérdao final sébre recurso inter- 
posto para um tribunal! superior, baixard o processo ao 
juizo onde 0 acérd4o deva cuinprir-se, no prazo de vinte 
dias, a contar do transito em julgado. independentemente 
de despacho ou promogao. 

-§ unico, O funciondrio de justiga que der causa a 
demora da baixa do processo incorrera na multa de roo$ 
a 1.000$, que lhe serd aplicada pelo presidente do 
respectivo Tribunal, oficiosamente ou a requerimento do. 
Ministério Pdblico ou de qualquer interessado. 

TITULO X 

Da reviséo das sentengas e despachos 

Art. 673.° Uma senten¢ga com transito em julgado sé 
poderd ser revista : 

1.° Se os factos nela invocados como fundamento 
para a condenacao de um réu forem inconciliaveis com os 
que constem de outra sentenga ¢ da oposicao entre éles, 
possam resultar graves duvidas sébre a justi¢a da conde- 
nagao ; : 

2.0 Se uma sentenga passada em julgado considerar 
falsos quaisquer depoimentos, declaragdes de peritos ou 
documentos que possam ter determinado a decisdo abso- 
lutéria ou condenatémia ; 

3.9 Se resultar de uma sentenga com transito em jul- 
gado que a decisio absolutéria ou condenatoria foi 
proferida por peita, sub6érno, corrupcdo ou prevaricagao 
dos jufzes ou jurados ; 

4.° Se, no caso de condenacao, se descobrirem novos 
factos ou elementos de prova que, de per si ou combi- 
nados com os factos ou proyas apreciados no processo, 
constituam graves presuncdes da inocéncia do acusado ; 

5.° Quando, por exame médico-forense feito em qual- 
quer réu que esteja cumprindo pena e, por quaisquer 
outras diligéncias necessdrias, se mostrar que a sua falta 
de integridade mental poderia ter determinado a irrespon- 
sabilidade pela infraccdo por que foi condenado. 

Art, 674.° A revisao pode pedir-se, ainda que a acgao 
penal se tenha extinguido ou a pena esteja prescrita ou 
cumprida, 

Art. 675.° A revisao da sentenga sera sempre requerida 
pelo Ministério Puiblico, quando para isso houver funda- 
mento. e também o podera ser pelo reu condenado e, 
quando éste tiver falecido, pelos seus ascendentes, descen 
dentes, cdnjuges. irmaos ou herdeiros. A parte acusadora 
s6 podera requerer a revisio de decisGes absolutorias. 

Art. 676.9 O requerimento a pedir a reVisdo sera 
apresentado no tribunal onde se preferiu a sentenca que 
deve ser revista deverd logo indicar a prova oferecida e 
ser acompanhado dos documentos que se queiram jyntar. 

Art. 677.° Se a revisado fér pedida com o fundamento 
nos n.°§ 7.9, 2.0 e 3.9 do artigo 673,.°, o requerimento tem 
de ser acompanhado da certidao da sentenca em que se 
funda a revisdo ¢ do seu transito em julgado, sem o que 
nao sera recebido. 

§ tinico. Nos casos a que se refere este artigo, 56 podera 
produzir-se prova documental. 

Art. 678.° Se o fundamento da revisdo fér o do n.° 4.° 
do artigo 673.9 e se tiverem oferecido testemunhas ou 
requerido exames ou quaisquer outras diligéncias, o juiz 
preguntara as testemunhas, reduzindo a-escrito os seus 
depoimentos, ¢ mandara proceder As demais diligéncias, 
se as julgar indispensaveis para a descoburta da verdade, 

§ 1° Orequerente s6 podera indicar novas testemunhas 
quando justifique que ignorava a sua existéncia so tempo 
da decisio, ou que estiveram impossihilitadas de depor, e 
nao podera exceder o nimero das que lhe era licito 
apresentar na andiéiucia de julgamente. 

§ 2.° O juiz poder, oficiosamente ou a requerimento 
do Ministério Publico, da parte acusadora ou do réu que 
nao tenham solicitado a revisio, proceder a quaisquer 
outras fdiligéncias® que julgar mdispensdvels para escla- 
recimento dafcausa.
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Art. 679.° Se a revisao for requerida com fundamento 
no n.° 5° do artigo 673.°, podera o juiz ordenar os exames 
médico-forenses e demais diligéncias que julgue neces- 
sarias, antes de fazer seguir o pedido de revisao, 

Art, 680.9 A revisio sera processada por apenso aos 
autos onde se proferiu a decisdo que deve ser revista. 

Art. 681.9 O juiz que receba o requerimento da revisao 
Femeteri o processo em que ela se pedir, no prazo de 
cinco dias, ao presidente do Supremo Tribunal de Justisa, 
com a sua informacio, 

§ unico. Quando se tenha de proceder a quaisquer 
diligéncias, nos termos dos artigos anteriores, 0 prazo.a 
que se refere éste artigo comegara a contar-se desde que 
tenham terminado. 

Art. 682.9 Recebido o processo no Supremo Tribunal 
de Justicga, ira com vista ao Ministério Publico e depois 
a todos os juizes, pelo prazo de dois dias, convocando-se 
em seguida o tribunal pleno, para decidir sObre a revisdo. 

§ 1.° Se o tribunal entender que € indispensdvel, nos 
casos dos n.°* 4.9 e 5.° do artigo 673.°, proceder a qual- 
quer diligéneia para esclarecimento da verdade, poderd 
ordena-la, oficiosamynte ou a requerimento do Ministério 
Publico. 

§ 2.° Se houver de se proceder a qualquer diligéncia, 
nos termos do paragrafo anterior, sera remetido de novo 
O processo ao Supremo Tribunal de Justica, depois de 
cumprida, e conyocado imediatamente o tribunal pleno 
para deliberar, sem necessidade de novos vistos. 

§ 3.° O acérdio do Supremo Tribunal de Just*ca que 
conceda ou Negue a revisdo sera sempre fundamentado. 

Art. 683.° Se fdr autorizada a revisio, o Supremo 
Tribunal de Justica mandari baixar os autos ao juizo 
da causa em que se proferiu a decisao que deve ser revista, 
ou determinara que se proveda 4 reyisdo em juizo diverso, 
sé assim 0 julgar conveniente. 

§ unico. Se a revisio for ordenada por qualquer dos 
fundamentos des n.°* 1.9 e 3.° do artigo 673.9; 0 Supremo 
Tribunal de Justiga determinara sempre que s? proceda 
a revisaéo em juizo diverso daquele em que se pronunciou 
a decisao a rever. 

Art. 684.° Se {6r autorizada a revisio de sentenca 
condenatéria e o réu estiver a cumprir qualquer pena 
de prisdo ou degrédo, o Supremo Tribunal de Justi¢a 
determinara se éle deve 9u nado passar imediatamente ao 
regime de prisao preventiva, podendo, quando haja graves 
presungdes da sua inocéncia, autorizar que éle seja posto 
em liberdade mediante caugao. ; 

§ tinico. Quando o réu ainda nao tenha cumprido a 
pena em que foi condenado e lhe tiver sido concedida a 
Tevisao, nao se executara a senten¢a condenatéria, mas, 
se a pena imposta fora de prisdo ou degrédo, o Supremo 
Tribunal de Justiga determinara se éle deve aguardar o 
novo julgamento sob custédia, ou se é admissfvel caugado; 
se tiver sido condenado a qualquer outra pena, o Supremo 
Tribunal de Justica resolyera se a caucgdo pode ou nado ser 
dispensada, 

Art. 685.° Se a revisio fér autorizada, com funda- 
mento no n.° 1.° do artigo 673.°, por haver sentengas 
penais inconciliiveis que tenham comdenado réus diversos 
pelos mesmos factos, 0 Supremo Tribunal de Justica as 
anulard, ordenando que se proceda a novo julgamento 
conjunto de todos os acusados, em um juizo diverso 
daqueles que os condenaram. : 

§ tinico. Para os efeitos do disposto neste artigo apensar- 
-se hao os respectivos processes, seguindo-se os ulteriores 
termos da revisio em qualquer déles. 

Art. 686.9 Se o Supremo Tribunal de Justica negar a 
reviséo pedida pelo réu ou parte acusadora, condenara o 
requerente no respectivo imposto de justiga e, se entender 
que houve m4 fé, na multa de 100$ a 1.000$. 

Art. 687.° Se fér autorizada revisao, o juiz, logo que 
paixe o processo que deve ser revisto, mandara dar vista 
ao Ministério Publico para, nu p.azo de trésdias, declarar 
se tem diligéncia a requerer e geal, Para o mesmo 

_ fim serd notificada a parte acusadora, havendo-a, eo réu, 

§ 1.9 Se o juiz entender que as diligéncias requeridas 
pelo Ministério Ptiblico, parte acusadora ou réu sao 
desnecessirias para a descoberta da verdade, assim o 
dec'araraé em despacho fundamentado, indeferindo o 
pedido. 

§ 2.° Pindo o prazo a que se refere éste artigo, o juiz 
ordenara, no prazo de dois dias, as diligéncias requeridas 
e as demais que julgue absolutamente necessdrias ao 
esclarecimento da causa. 

Art. 688.9 Efectuadas as diligéncias a que se refere © 
artigo anterior ou decorrido o prazo para se requererem 
e ordenarem, sera designado dia para o jalgamento, 
observando-se em todo os demais termos do respectivo 
processo. 

§ nico, Se a revisao fér autorizada com o fundamento 
do n® 2.° do artigo 673.°, nao poderdo depor as teste- 
munhas condenadas pelo crime de prejiirio, nem intervir 
como peritos os que tenham sido condenados por falsas 
declaragdes no processo revisto. 

Art. 6809.° Se a decisao final revista tiver sido conde- 
natoéria € a sentenca ou acérdao proferidos no jufzo de 
TeVisio julgarem a acusagdo improcedente, sera aquela 
decisio anulada, trancado o respectivo registo criminal 
e restituido 9 réu ao seu estado de direito anterior a 
condena¢gao, logo que a sentenga ou acérd@o passe em 
julgado, 

§ 1.° Asentenga que absolver o réu no juizo de revisdo 
sera afixada por certidao A porta do tribunal da comarca 
da ultima residéncia do réu e 4 porta do tribunal onde 
tenha sido proferida a condenagdo, sendo, além disso, 
publicada em trés niimeros consecutivos de um jornal da 
sede da comarca déste ultimo tribunal on da localidade 
mals préxima, se naquela nao houver jornais. 

§ 2.° A publicagao a que se refere o paragrafo anterior 
sera paga pela parte acusadora e, nado a havendo, pelo 
cofre do juizo que tiver proferido a condenagao. 

Art. 690.° Na sentenga ou acérdao de revisao que tiver 
absolvido ¢ réu condenado pela senten¢a revista, ser-Ihe 
ha arbitrada uma justa indemnizagdo pelos prejufzos 
muteriais € morais que houver sofrido, podendo, quanto 
aos danos materiais, deixar-se a liquidacdo para execugdo 
da sentenga ¢ lixundo-se, desde logo, a indemnizagao pelos 
danos morais. 

§ 1.° Se houver parte acusadora, serd paga por ela 
a indemnizagao e, se a nao houver, ou fér insolvente, sera 
paga pelo Estado. 

§ 2.° Seo réu tiver pago qualquer muita ou imposto 
de justiga, ser-lhe hao restituidos € exigidos a parte 
acusadora, quando a honver. 

Art. 691.° Sea decisan final revista tiver sido conde- 
nat6ria e a proferida no juiZo de revisdo julgar a acusagao 
procedente condenara o réu na pena que Ihe couber, no 
respectivo Imposto de justica e demais quantias e, quando 
se aVerigue ter procedido de ma fé, na multa de reo$ a 
T.000$. 

Art. 692.° Se a decisdo final revista tiver absolvido o 
réu e a de revisdo decidir que a acusacdo procede, 
condenaré © réu na respectiva pena e imposto de justica 
e demais quantias, arbitrando a respectiva indenmizacao 
de perdas e danos, nos termos dos artigos 34. € 450.°, 
n.2 5,9. 

§ 1.° Se o réu tiver recebido indemnizacao de perdas 
uv danos da parte acusadora, sera condenado a restitui-la 
e, se fér insolvente, restitui-la ha o Estado. 

§ 2.0 A parte acusadora receberd o imposto de justica 
que houver pago. 

Art. 693.° Se a decisao final revista tiver absolvido o 
réu e a proferida no juizo de revisdo julgar que a acusa- 
fio improcede, condenard a parte acusadora, se a houver, 
no respectivo imposto de justica e demais quantias, 
indemnizagdo de perdas e danos ao réu e multa de xoo$ 
a 1,000$, se houver procedido de ma fé. ' 

Art. 694.° E. permitida a revisio do. com 
trinsito em julgado que tenha mandado arquivar © (pro- 
cesso ou declarado que o argiido nao foi agente da



  

infracgdo, por algum dos fundamentos dos n.% 2.° e 3.° 
do eo 673.°,. devendo observar-se o disposto nos 
artigos 676,°, 677.°, 680.° a 683.9 e 686.9 a 689.9. 

| Art. 695.9 Se, no caso do artigo anterior, o Supremo 
Tribunal de Justiga ordenar a revisao, d logo 
sem efeito o despacho a que o mesmo artigo se refere e 
prosseguirdo a instrugado do processo ¢ os demais termos, 
como se ésse despacho ndo tivesse sido proferido, 

Art. 696.° Sempre que a revisdo t6r negada ou mantida 
a decisdo revista, ndo poderd haver segunda revisdo, se 
nao a requerer o Procurador Geral da Republica. 

Art. 697,° Se o juizo onde se fez a revisio for diverso 
daquele que proferiu a decisdo revista, sera.o processo 
Temetido a éste Ultimo juizo, depois de transitar em 
julgado a senténga ou acérdao de revisdo. 
. § Unico. Se a reyvisio se fizer em mais do que um 
processo, nos termos do artigo 685.°, juntar-se hao aos 
procesSos apensos certiddes da decisado final e, depois de 
desapensados, serao remetidos ao respectivo juizo. 

Art. 698.° Se na'mesma Relacdo penderem recursos 
de duas ou mais sentencas inconcilidveis, nos termos do 
n° 1° do artigo 673.9, o Procurador da Republica, 
oficiosamente ou a requerimento do réu, requerera, antes 
de julgados os recursos, que os respectivos processos se 
Teiinam, € a respectiva Relagao, se julgar que as senrengas 
nao podem conciliar-se, as anulara, remetendo os conde- 
nados para juizo diverso daquele em que foram proferidas 
as condenagdes, 

§ x.° Se houver recursos de sentencas inconcilidveis 
em Relagoes diversas, podera o Procurador da Republica 
junto de qualquer delas requerer ao Supremo Tribunal de 
Justiga que a éste Tribunal subam imediatamente os 
respectivos processos, juntando logo ao requerimento as 
certidGes comprovativas. 

§ 2.° No caso do paragrafo anterior, o presidente do 
Supremo Tribunal de Justica ordenara logo que se suste 
o andamento dos recursos, avocard Os processos ao 
Supremo Tribunal de Justiga, que, aps a distribuigao e 
independentemente de vistos, se retinira em tribunal pleno, 
para decidir, Se o Tribunal julgar que as sentengas sao 
inconcilidveis, as anulard ¢ mandard proceder a novo 

julgamento em juizo diverso daquele em yue foram 
proferidas as condenagoes. 

Art. 699.° Sz quaisquer testemunhas ou peritos, cujos 
depoimentos ou decjaragdes possam ter determinado a 
condenagao de um réu, forem pronunciados por crime de 
perjuirio ou falsas declaracdes, poder o Procurador Geral 
da Kepublica, oficiosamente ou a pedido do réu, requerer 
ao presidente do Supremo Tribunal de Justiga que se 
Suspenda a execugdo da sentenga condenatéria, até ser 
decidido © processo intentado contra as testemunhas ou 
peritos, juntando logo os documentos comprovativos. 

§ 1.° O requerimento do réu sera apresentado ao magis- 
trado do Ministério Publico da comarca onde foram 
pronunciadas as testemunhas e, com a informacao déle, 
sera enviado ao Procurador Geral da Republica, para os 
efeitos déste artigo. 

O Supremo Tribunal de Justiga, distribuido o feito e 
independentemente de vistos, deliberara em tribunal pleno 
Se a execugdo de sentenca deve ou nao suspender-se v se 
deve ou nao ser admitida caugao ao réu. 

§ 2.° Se as testemunhas pronunciadas forem condenadas 
a final, seguir-se ha o disposto nos artigos 676.° e seguintes. 

§ 3.° Omesmo se observara quando tiver sido pronun- 
ciado qualquer dosjuizes ou jurados por peita, subérno, 
corrupyao ou prevaricagao, se o réeu por @les julgado 
houver sido condenado. 

Art. 700.9 Se o réu, a favor de quem fér pedida a 
revisd0, estiver preso, todos os actos judiciais que devam 

praticar-se por éste motivo preferirao a qualquer outro 
servico. 

Pagos do Govérno da Repiiblica, 15 de Fevereiro de 
1929.—O Ministro da Justica e dos Cultos, Wérto de 
Figueiredo, 

gear ES a Ct 2. aa 
. i SS i ry hee 

o a 
a foe 

BOLETIM OFICIAL DA COLONIA DE ANGOLA’ . 

Cédige de Processo Penal 
LIVRO I 

Da acedo e competinela 

Titulo I.—Das acces emergentes do crime. 
Capitulo 1.—Da acco penal. 

Seccao I.—Disposiyées gerais.- 
Secgdo Il.—Do Ministério Pablico e da parte acusadora. 
Seccdo II I.—Do réu e¢ seu cefensor. 

Capitulo I1.—Da acgao civil. 

Titulo IT:—Da competéncia. 

LIVRO II 

Do processo 

Titulo I—Disposiées gerais. 
Capitulo 1.—Das formas do processo. 
Capitulo Il.—Dos actos judiciais. ; 
Capitulo 111.—Das nulidades e da ilegitimidade. 

Secgdo I.—Das nulidades. 
Seegdo If.—Da ilegitimidade, 

saline es incidentes, 
eceag 1I.—Dos impedimentos e suspeicdes. 

Seccao IIl.—Da falsidade. = 
Secgao 111.—Da alienacgdo mental do rén. 

Capituio V.—Das excepcdes, : 
Seccio 1.—Disposi¢6es gerais. 
Secgao II1.—Da incompeténcia. 
Secgao I1].—Da litispendéncia. 
Secg¢do 1V.—Do caso julzado, 
Sec¢do V.—Da prescricdo. 

Capitulo VI,—Do imposto de justiga e multas. 

Titulo I1.—Da instrucio. 
Capitulo, 1.—DisposicGes gerais. 
Capitulo I1.—Da noticia da infraceao. 
Capitulo. 111.—Do corpo de delito 

seccao 1.—Disposicées gerais. 
Seccaio IL.- Dos exames, 
Secgao I1l—Das buscas e apreensdes. 
Secgio IV.—Da prova testemunhal ¢ por declaragces. 
Secg¢do V.— Dos documentos, 

Capitulo IV.—Da prisio. 
Capitulo V.—Das preguntas. 
Capitulo VI.—Da caugae e do térmo de identi Jade. 
Capitulo VII—Da instrugao con traditéria . 
Capitulo VIL— Do engerramento la instrugao. 

Titulo I1].—Da acusagiio ¢ defesa, 
Capitulo L.—Duisposicées gerais, 
Cupitulo If, acus.gao ¢ defesa no processo de querela 

secci0 [.—Da querela. 
Seccao = I. .— Da proaiinecin. 
Sicedo Ill.—Da contestagad. 

Capitulo [[11.—Da acusagao ¢ defesa no processo correccional. 
Capitulo IV.—Da acusugau © defesa no processo de policia 

Curreccional. 

Titulo [V.—Do julgamento. 
Capitulo I —Disposi¢6es preliminares, 
Capitulo [L—Da audiénem de juleamento, 

Secgio I,—Disposicdus gerais, 
Seopio Il—Do julgamento dos processos de querela. 

Sub-secgay 1,—Do julgamento com tribunal colectivo. 
Divi-ao I,—Actos preliminares. 
Divisio 11.—Da sudiéucia. 

Sub-secodo 11.—Do julvamento com a intervencdo 
do jiirt. 

Secodo [1].—Do julvamento em processo correccional, 
Scegdo 1V.—Do julzamento em processo de politia 

correccional, 
V.—Da acusayao ¢ julgamento no processo de trans- 

uressOcs, 

Titulo VI,—Da acusagdo e¢ julgamento em processo sumério. 
Titulo Vil.—Dos processos especiats. 

Capitulo 1.—Dos processo de ausentes, 
Capitulo 1i.—Do processo por difamagio, calinia e injirta, 
Capitulo 11f.—Do processo por infracgdes cometidas pelcs, 

jutzes de direito de 1,8 instancia ¢ magis- 
trados do Ministéric Publico, junto dad es/ no 
exercicio das suas funcdes ou porcalisa delas. 

Capitulo 1V.—Do pracesso por infraccdes Cometidas pelos 
jii2es de direito de 1.8 inst&ncia ¢ mugistra- 
dos do Mintstério Piblico, junto déles, estra- 
nas av exercicie das sua Luligors, 

V¥.—Do processo por infracedes cometidas pelos 
julzés dias Kelagses ou do Supremo Tnbunal 
dé Justiga, petos mugistrados do Ministerio 
Poblico, junto déles, ou ontros de Igual 
cateporii. 
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Capitulo VI.—Do processo da reforma de autos pordidos, 
extraviados ou destrufdos. 

Titulo VILT.—Das execugses. 
Capitulo I.—Disposicdes gerais. 
Capitulo I1.—Da execugdo das péenas corporais. 
Capitulo IT.—Da execugio por multa, imposto de justiga € 

indemnizagado por perdas ¢ danos. 

Titulo IX.—Dos recursos, 

Titulo X.—Da revisio das sentengas e despachos 

Hacos do Govérno da Reptiblica, 15 de Fevereiro de 
1929 —0 Ministro da Justica e dos Cultos, Marie de 
Figueiredo. 

(Diario do Govirno, 1." série, n° 37, de 1929). 

Ministério das Colonias 

Direccdo Geral dos Servigos Centrais 

  

Reparticado Autonoma de Justica e Cultos 

Deereto n.° 19:271 

Foi o Govérno autorizado pelo Decréto n.° 16489, de 
r5 de Fevereiro d= r929, que aproyou o Cédigo de Processo 
Ponal, a aplicar o mesmo As colonias, ouvidas as estagoes 
competentes e fazendolheas modificagdes que as circuns- 
tancias especiais das mesmas colénias determinarem. 

Ouvidas as referidas estacdes, foi claborado um projecto 
sobre o qual se pronunciaram o Conselho Superior Judi- 
cidrio das Colénias e o Conselho Superior das Coloénias, 
resultando do parecer destas entidades o presente decreto, 
o qual, entre as alteracdes impostas pelo meio colonial, 
manda que subsistam as norms de direito e processo penal 
contidas no estatuto privativo dos indigenas e outros 
diplomas a éles respeitantes, de facil aplicagao e execugao 
e mais consentaneos com o estadio de civilizagao das 
populagdes indigenas, cujos usos e costumes ha que ter 
em conta. 

Nos termos da alfnea 4) do n.° x da VII! das Bases 
Organicas da Administragao Colonial, aprovadas pelo 
Decreto n.° 15:241, de 24 de Marco de 128. 

Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro das 
Col6nias, 0 Seguinte : 

Artigo z.° O Cédigo de Processo Penal, aprovado pelo 
Decreto n.° 16:489, de 15 de Fevereiro de 1929, & decla- 
tado em vigor ras colénias e nelas comecara a ter exe- 
cuca, com as modifivagées constantes do presente decreto, 
no diarde Juiho de 1931, independentemente de publicagdo 
nos respectivos Boletins Oficiats. 

§ tinico. O dia desizgnado neste.artigo para a execucao 
do Cédigo nas colénias é reputado também para todos os 
efeitos.o da sua publicacao. 

Art, 2.° Tém competéncia penal nas colénias o Supre- 
mo Tribunal de Justica e os tribanais e autoridades a que 
é atribuida pela Organizagao Judiciaria e mais diplomas 
agora nelas em vigor. 

§ t.° A competéncia penal dos juizes municipais e dos 
juizes instrutores éa estabelecida na Organizacao Judicia- 
ria das Colénias e mais disposi¢des ld em vigor. 

§ 2.° A competéncia dos juizes populares é a estabele- 
cida no Cédigo de Processo Penal para os juizes de paz e 
nos 7.9 3.° & 5.° do artigo 81° da Organizacado aprovada 

pelo Decreto n.° 14453, de Zo de Outubro de 1927. 
§ 3.9 Subsistem as disposigdes de organizacao judicia- 

ria vigentes nas colénias em tudo o que nio for expressa- 
mente alterado por éste decreto. 

_ Art. 3.9 Sad mantidas as alcadas estabelecidas no 
Decreto n.° 17:880, de 15 de Janeiro de 1930. 

  

Art. 4.° Concorrendo o jniz de direito e qualquer juiz 

inferior a levantar corpo de cota preleriee sempre aquele; 
elito por crimes que ndo 

admitam caucao presidira sempre que seja poss{vel o juiz 
‘¢ ao leyantamento e corpos de 

de direito. 

DE ee 

Art. 5.° A competéncia disciplinar atribuida no Cédigo 
de Processo Penal 4 Ordem dos Advogados sera exercida 
pelos juizes nos préprios processos. 

Art. 6° Para conhiecer das infraccdes contra a seguranga, 
a autoridade eo bom nome do Govérno de uma colénia 
ou dos superiores Orgios ou instituigdes da sua adminis- 

tragdo, quando cometidas em pals estrangeiro ¢ a elas seja 
aplicivel a lei penal vigente no colénia, é competente o 
juizo criminal da capital dessa coldnia. 

Art, 7.° Para julgamento das infracgdvs a que se refere 
0 artigo 51.° do Cédigo de Processo Penal 6 competente o 
juiz de direito da comarca em que foram cometidas, salvo 

no Estado da India, em que Sera competente o juiz de 

direito da comarca mais proxima. 

Art. 8° O disposto no artigo 54.° do Cédigo de Pro- 

cesso Penal ¢ aplicavel aos processos em que forem argui- 
dos, ofendidos ou parte acusadora jufzes municipais, instru- 

tores ou populares, por factos alheios, ou nao, is suas fun- 
codes. 

Art. 9.° Subsiste para os delegados do Procurador da 
Repiiblica a competéncia declarada no final do n.° 1.° do 
artigo 73.9 do Decreto n.° 14:593, de 19 de Novembro de 

1u27; é¢ mantida para os agentes do Ministério Publico a 

obrigacao constante do § unico do artigo rr,° do Decreto 

n.? r4:453, de 20 de Outubro de 1927; ¢ é-lhes sempre 
facultads, independentemeite de ordem do s2u superior 
hierarquico, o recurso de decisdes com que antes sc tenham 
conformasjo. 

Art. to.9 Subsiste o determinado nas Cartas Organicas 

em Vigor quanto 4 competéncia para acgoes criminais con- 

tra Altos Comissdrios, Governadores ou Encarregados do 

Govérno de colénias. 
§ 1.9 O mesmo se aplica as acgdes criminais que, tendo 

sido instauradas anteriormente, hajam de ser julgadas 

durante o exercicio de fungdes désses magistrados. 

§ 2.° Por infracgdes cometidas ou julgadas durante o 

exercicio de funcdes os Governadores de distrito respondem 
perante o tribunal competente da capital da colénia ; ¢ 0 

mesmo se aplica ao Goyernador do Territérioda Companhia 

de Mocambique emqnanto esta tiver prerrogativas de 
administragao publica. 

§ 3,9 Dentro das colénias respectivas, 0s magistrados 

designados no corpo déste artigo nao podem, emquanto se 

cons-rvarem no exercicio dos seus cargos, ser nomeados 

peritos ou intérpretes, e gozam da prerrogativa do artigo 

219.2 do Cédigo de Processo Penal. O mesmo se aplica, 

dentro do seu distrito ou territério, aos Governadores 

mencionados no § 2.°. 
§ 4.° Nem contra aqueles magistrados nem contra estes 

Governadores, emquanto tins e outros conservarem OS Seus 

empregos, podem ser passados mandados de captura sem 

autorizacao do Ministro ou do Governador da colonia, respec- 

tivamente. 

Art. r1.° As formas do processo penal comum sido: 

t.° O processo’ de querela; 
2.9 © processo de policia correccional ; 
3.° O processo de transgressées ; 

4.° O processo sumério. 

§ 1.9 Todas as infracgdes que tiverem de ser julgadas 

em processo de querela sé-lo hao sem interven¢ao de jura- 

dos, julgando do'facto e do direito os juizes em ambas as 

instancias. i f 
~ §2.° O processo de policia correccional sera _o compe- 

tente para julgar os crimes enumerados nos artigos 64.° e 

65.° do Cédigo de Processo Penal, mas, relativamente aos 
do artigo 64.°, 0 prazo normal da instrugdo sera de dois 

meses, 08 presos em flagrante delito ficaréo sujeitos ao dis- 

posto no artigo 296.9, nao podera usar-se do processo suma- 

tio de acusagao e julgamento e serdo observadas as normas 

dos artigos 563.° e 575.° e seus paragrafos, aplicando-se as 

do artigo 564.° sempre que o réu nao seja encontrado para 

a notificagao, nem se apresente depois voluntaniamente 
para recebé-la.


