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“SUMARIO 
- Assembleia do Povo 

Lel n.° 18-A/921 

Da prisio preventiva em instrug&o preparatéria. —Re- 
voga a Lei n.° 4-D/80, de 25 de Junho e a Lei n° 3/ 
/81, de 14 de Agosto, artigo 2.°, com a redaceiia que 

_ lhe foi dada pela. Lei n° 1/84, de-24 de Janeiro, 

Ministério da Justica _. 
Z e Secretaria de Estado da Habitagao 

Despacho conjunto ‘n.? 37-B/92: 

. Gonfisca -o prédio em nomé de. Maria Helena Marques. 
Alcobia ¢ marido Alfredo da Silva Alcobia. 

Despacha confunto n.” 37-C/92: 

Confisca um prédio urbané ena nome de- Carlos Melreles 
1 Guimarges. mo, ' 

Secretaria de Estado da Energia 8 Aguas 
Despacho n. 37-D/92:- 

Cria uma Unidade de Coordenagio de Projectos, abtevia- , 
_ damente designada UCP. ... 

-ASSEM BiEIA Do. Povo 

Lel ne 18-A/92 
‘de 17 de. Julho 

A Lei n.° ° 4.D/80, de 25 de Junho, veio pela primeira: 

Vez Tegulamentar, de forma auténoma, a matéria 

respeitante a ‘prisfio preventiva em instrugao -prepa-- 

_ tatéria, isto é, desde a detengdo até A introdugdo em \ 
juizo da‘ caysa_ criminal, face ao desconhecimento~e. . 
desrespeito. a que eram votadas ‘as disposigées corres- 
pondentes do Codigo de Processo- Penal, cuja total | 

revisio se mostrava,. como se mostra ainda hoje, in- 

vidvel. 

Leis. de conjuntura modificaram alguns aspectos 

_ dessa Lei, como a Lei n.° 3/81, de 14 de Agosto, ¢ a 

Lei n.° 1/84, de’ 24 de Janeiro, que alterou aquela ulti- 

ma. na parte respeitante & prisiio: preventiva. 

A experiéneia veio, no decurso’ dos anog de vigéncia ; : 

da Lei.n.°-4-D/80, mostrar a necessidade da sua revisid 

-perante, por. <um lado, a conciliago das necessidades. 

de defesa da sociedade com o respeito ¢ protecgdo da 

liberdade ‘dos. cidadéios, garantida constitucionalmente 
e, por outro lado, o estidio de desenvolvimento ¢ 

aperfeicoamento dos organismos de prevengdo ¢ re- 

pressio da criminalidade, bem como as capacidades 

dos .servigos. penitencidrios.. 

Finalmente, e para além de razdes de ordem técnica, 

_tomou-se em consideragio a nova organizagio judi. 
cidria aprovada pela Lei n.° 18/88, de 31 de Dezembro: ”
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_ & fim de facilitar a consulta, apreenstio e siplicagiio 

_ da lei, esta & publicada como um corpo unico, em vez 

de ‘se introduzirem: alteragdes & lei vigente, que & total- . 

~ mente posta de parte, 

‘Nestes termos, ao abrigo da alfnea b) do artigo 51, ° 

da Lei Constitucional e no uso da faculdade que me é 

conferida pela alinea g) do artigo 47.°. da ‘mesma Lei, 

a Assembleia do Povo aprova e eu assino ¢ fago publi- — 

car & seguinte: 

. LEI DA PRISAO PREVENTIVA - 
' EM INSTRUCAO PREPARATORIA 

CAPITULO. 1 

‘Disposigées gerais) 
: -ARTIGO 1° 

(Nogto. de Pristo Preventiva em Instrusiio Preparatért) 

. A prisdo.preventiva em instrugio preparatéria é a 

privagdéo da liberdade de um arguido, ordenada ou 

efectuada para o colocar a disposigio ‘da entidade 

competente durante a-fase de investigacdo criminal e 

instrugdo processual, até a notiffcactio da acusagdo ‘ou . 

ao pedido de instrugdo- ‘contraditéria pelo | Ministério 

Publico. 
‘ARTIGO 2° 

Requisttos ‘da Prisfio Preventiva ei Instrugtio Preparatéria) 

‘1. Prévéntivame nite, a pristio’ de qualquer pessoa sd é: 

. autorizada ‘nas circunstancias seguintes: 

a) em flagrante . delito, ‘quando & infraceao come- - 

_ tida corresponder qualquer pena: de prisdo;. . 

b) fora de flagrante delito, quando houver. forte 
suspeita da Pratica da infracgio pela pessoa 
a prender e. se ‘verificaremi os requisites do 
artigo. 10.° da presente lei; a 

3) pelo nao _cumprimento, das obrigagdes a que 
fica sujeita a liberdade proyiséria. 

2 $6 ha suspeita da pratica da infracgdo quando se 
encontrar provada a existéncia desta e se verifiquem 

_. indfcios suficientes para a sua. imputag%o.ao arguido, 
sendo sempre ilegal’ a captura | deste,, se nada. obter 

- égses jndicios. 
ARTIGO 3° - 4 

@Ma Incomunicabilidade. dos Detidos) 

1. Os detidos nao poderdo comunicar com pessoa 

alguma antes do priméiro interrogatdrio. O Minis- 

tério ‘Publico poderd ordenar, em decisdo fundamen- - 

tada, que o arguido continue incomunicdvel depois 

de interrogado, contando que a incomunicabilidade 

nio | “exceda cinco dias. 

2,-Depois- de terminada a ‘incornunicabilidade ¢ 
 enquanto.durar a instrugdo prepatatéria,’.o Ministério 

Piiblico pode proibir a comunicagdo.do arguido com 

certas “pessoas ou condiciond-las, se. tal s¢ mostrar 

bal eat = DIARIO DA REPUBLICA 

indispensdvel, para evitar. tentativas de perturbagto 
da instrugio do processo, o 

3. Nos crimes’ contra a seguranga do Estado, a 

_incomunicabilidade poder-se-4 manter, médiarite auto- 

rizagao do Ministério Publico, até ao décimo dia a 

contar’ da data da detencdo, sempre que ag  necessidades 

processuais, o. -ustifiquem. en 

ARTIGO 4°). 
(Do Inierrogatério) 

Ly Se néo deverem ser julgados em processo sumario, 

 O8 arguidos presos serdo interrogados imediatamente 

quando _ apresentados ao Magistrado do Ministério 

Piiblico competente com’ o processo respectivo ou 
indicacdo * do crime cometi ido e das provas que funda- aa en es r Ae Sete 

mentaram a captura. 

‘2. O interrogatério serd feito exclusivamente pelo 
Magistrado do. Ministério Publico competente com a. 

presenga do. funciondrio ‘da Procuradoria-Geral da 

- Republica que escreverd o auto ¢ dum defensor nomeado 

ao arguido, se este n&o apresehtar advogado consti- 
‘tuido, bem como das pessoas cuja presenga seja im- 

posta por razSes de seguranga. 

3. 0 advogado ou: defensor’ oficioso nio poderd . 
interferir de qualquer modo durante © interrogatério | 

e se o fizer sera substituido’ por outro ou’ por uma teste- 

munha que deverd declarar, na acta, conjuntamente 
com o funciondrio da, Procuradotia-Geral da Repi- 
blica, ter assigtido a0: > interpgatbri wo 

CAPITULO I | 
Da Prisiic em Flagrante Delite 

ARTIGO. 5°, 

(Nostio de Elagrante ‘Delito) 

1. B. flagranre -delito todo o facto punivel. que se 
~ estd cometendo ou que se acabou de cometer. » 

(2. Reputa-se’ também como flagrante delito 0 ‘caso _ 
em que o infractor é; logo a seguir a pratica da infrac- 

g4o, “perseguido’ por qualquer pessoa ou encontrado 

a seguir 4 pratica de infracgdo com objectos ou sinais 

que mostrem claramente que a cometeu ou nela parti- 
 cipow J 

3. Nos crimes permarientes so ha flagrante delits 

* enquarito se mantiverem sinais que “mostrem ‘clara- 

mente que o crime’esté a ser cometido ¢'o agente esti 

nele a participar. - 

‘ ARTIGO™ 6" 

Mos Caos de Pristio « quem pode ate 

A, Quando a infraccao corresponder pena. de on 

as autoridades ou ‘agentes de autoridades devem, e 

qualquer cidadao » pode prender os” infractores em 

flagrante delito.
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2. Se ao facto punivel. nfo corresponder pena de. 
prisio, © infractor,sé poderd ser detido. por qualquer 
autoridade ou agente da autoridade, quands nao 
fizer prova da sua identidade,. quando’ se tratar de 
arguidos em liberdade proviséria ou de. condenados 
em liberdade condicional que tenham infringido as 
obrigagdes a que estejam sujeitos. 

 ARtIGd 7° 
_ (Onde e quando se realiza a pristio) 

Para’ a efectivacao da: pris’o dos infractores em 
flagrante. delito e quando 4 infracc#o corresponder_ . 
pena de prisio, € permitida a entrada de dia ou de’ 
noite tanto na.casa ou lugar onde o facto se estd come: 
tendo ou acabou de cometer, ainda que nado seja aces- 

‘ sivel ao publico, on afan 
aw como naquele em que: 6 infractor 

$e acolheu, independentemente de qualquer. formali- 
dade, 

. ARTIGO 8.* 

(Casos em que nfo. deve ser efectuada a Pristio) 

1. A prisio em flagrante delito nfo deve ser efec- 
" tuada, quando haja fundadas raz6es. para crer que o- 
facto foi cometido pelo arguido em circunstdncias | 

que dirimam a sua responsabilidade criminal. Se-o 

-processo houver de prosseguir por: nao existir ainda 

prova bastante para arquivd-lo, o detido poderd -ser 
mantido em -liberdade, ' mediante simples termo de 
identidade, se a infracgio admitir caucgio, ou mediante 
caugao, se a lei a. nao admitir. . 

2. Quando o -exercicio da accdo penal depender de 

- acusagdo particular ou de participagdo de certas pes- 

_ encontrado mais préximo do local, 

soas a prisio em flagrante delito sé pode ter lugar 
quando oO titular do direito de ‘acusacin ou de narti- ea AI eee ere ME Ee Nee Cee Ae pe ee 

' cipacdo em juizo declare & autoridade ow agente de 

autoridade que pretende exercer aquele direito. 

3. A prisio em’ flagrante delito também nao se 
efectuard se ocorrer qualquer dos casos previstos no 
artigo: 22.° da presente lei, - 

ARTIGO 9° 

a Entrega ‘doa Detidos) 

LA entrega dos detidos em flagrante delito 20° 

Magistrado do Ministério Publico competente deve — 

ser feita no proprio dia em que foi efectuada a prisdo, 

ou no mais curto espago de tempo possivel dentro do 

prazo maximo de 5 dias, quando a prisdo -tiver sido 

efectuada em local que ndo permitam fazer. a a apresen- 
tagdo nesse ia. 

2. Se a prisdo tiver sido efectuada por qualquer 
cidad#o, + deyem os detidos ser entregues imediata- 

mente 4 autoridade ou agente de autotidade que for 

& -apresentagio do. Ministério Puiblico, nos termos 
estabelecidos no niimero anterior: 

ordenada ou 

procedendo-se . 

36 O). 

3. Contra. os que infringirem as disposigées ante- 
. Tiores ‘sérd. instaurado imediatamente, independen- 
temente de queixa do ofendido o respectivo processo 
criminal, por infracgéo ao n.° 4 do artigo 291.° ou. 
do. artigo 330.° do Codigo Penal. 

CAPITULO “111 
Da Prisip fora de Flagrante’ Delito 

SECCAO | 

REGRAS GERAIS 

_ “ARTIGO 10° 
Dos Requisitos da Prisiio’ 

‘L. Fora . de flagrante delito & -pristio sé po ode ser 

efectuada directamente por. qualquer 
das. entidades mericionadas no artigo 12.° desta lei, 
nos seguintes CASOS: 

_ a) quando concorram cumulativamente as se- 
guintes. condicdes: 

-L° Ser'o crime doloso € punivel com pena de 

prisdo superior a im ano. ~ 

2° Inconveniéncia de liberdade. proviséria, 
- 

8) ser inadmissivel a’ liberdade proviséria; - - 

c)-se 0 arguido em liberdade proviséria, se colo- © 
| cat’ nas situagdes Previstas no artigo. Ul. °. 

2. # inadmissivel. a “liberdade proviséria, devendo a 
efectuar-se sempre a captura:. 

a) nos: crimes punfveis com pena superior A pena: 
, de priséo maior de 2 a'8 anos ou-com qual- - 

quer outra. pena privativa de liberdade cujo — 
maximo ‘seja superior a 8 anos; — 

b) nos crimes puniveis. com pena de prisao supe- ° 
' ° #ior a 1 ario, cometidos por. reincidentes, 

.vadios ou equiparados; 

¢) nos crimes militares, puniveis , com pena de 
prisio superior a 2 anos, 

-3. Sera incénveniente a liberdade provissria: 

- a quando haja comprovado receio de fuga: : 

) quando - haja comprovado perigo de pertur- 
bagfo do processo, mantendo-se ° arguido . 

. em liberdade; oe 

- ote as tae eed ok 
Tad, ~ cm razio da natureza ¢€ circutistan- 

cias do crime ou da personalidade do delin- 

quente, haja receio fundado de perturbagio 

da ordem publica ou da continuacio - de 

' actividades criminosas. 3
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| , ARTIGO 11° - 
@risio do Arguido em Liberdade Proviséria) 

1, Serd preso o arguido em liberdade provisérie, 
mediante caugdo que: 

a) cometer ‘qualquer’ crime “doloso ‘punivel com 
pena de prisdo superior a um ano; 

6) continuar a actividade criminosa ‘pela qual é 
arguida; 

c) faltar a qualquer das seguintes obrigagdes: 

1,° Declarar a mudanca da sua residéncia. 

2.° Comparecer junto do Magistrado ou da 
entidade 
iei o exigir, cu quando seja devidamente 
hotificado por ordem escrita do Magistrado . 
ou entidade instrutora competente. 

. 3.° N&o . perturbar a instrugio do processo, | 
procurando ilicitamente impedir a’ averi- 

guagao da verdade. 

2, oO “arguido em liberdade proviséria mediante 
termo de identidade deverd prestar caugio se faltar as 
Obrigagdes que lhe .incumbem e, -se infringir de novo: 

—.essas obrigagdes, poderd ser preso. 

ARTIGO 12° | 
- (Competéncia para efectuar. ou ordenar a prisio) . 

1..Podem efectuar directamente ou ordenar a pti- 
sio fora de flagrante delito as seguintes entidades: 

- a) os Magistrados do Ministério. Publico; 

6) o -Chefe da Direcg%o Nacional da Policia de 
“Investigacao Criminal; 

“e) 0 Chefe da Direecio Nacional da Policia de 
-. Instrugio Processual; 

do Chefe da Direccfio Nacional da Policia de’ 
Inspeccio e. ‘Investigagio das Actividades. 

Econémicas; 

. @) 08 Chefes das Direccdes Provinciais de Poli- 
. cia de Investigac%o Criminal; 

f) os Chefes das Direcodes ‘Provinciais da Poll 
"gia de Instrugao Processual; 

g) os Chefes das Direcedes Provinciais da Poli 
cia de Inspeceao e Investigagao das Activi- 
dades Econémicas. 

2, Em caso , de auséncia ou “impedimento das énti- 
dades referidas nas alineas _b) a g) do nimero anterior, 
assinara o mandado de captura qualquer dos Magis- ° 
trados do Ministério Publico. que. funcionem 1 na respec 
tiva area de jurisdicdo. 

instrutora competente, quando a ~ 
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“ARTIGO 15.2. 
Dos casos. om que niio deve ser efectuada A pristio) 

A prisio fora de flagrante delito nio deve ser efec- 
tuada nem ordenada sémpre que se verifique o circnns-. 
tancialismo referido no artigo 8, ° da presente lei, © 

. 7 ARTIGO 14° 
@a apresentaca dos detidos) 

1, Os detidos serio apresentados a0. ‘Magistrado 
do Ministério Publico competente no proprio dia da | 

—captura, ou no mais curto espago: de tempo possivel, ° 
. sempre que a prisdo tenha sido efectuada em local 
que nao permita fazer a apresentagdo nesse dia. A 

2..0 Ministério Piblico: poderd autorizar qué: a 
apresentagdo se faga até ao quinto dia a contar da. 
data da prisao, Sempre que a autoridade que a efectuar 
O requeira e sejam consideradas justificadas as tazées 
invocadas, ‘quando a prisio tiver sido efectuada em: 
local onde n&io. haja Magistradé do Ministério Pi. 
blico, 6 

3. Contra os que infringitem 0 disposto neste ‘artis 
go sera. instaurado imediatamente, pelo Magistfado: - 
do Ministério Publico competente, o respectiyo pros: 

, cesso criminal, por infracgo: ao n.° 4 do artigo 2. ®. 
do Cédigo Penal. 

SECCAO Il 
- DOS MANDADOS DE CAPTURA 

"ARTIC. 152 
(Requisitos dos Mandados de Captura) 

* Os ‘mandados de captura ser#o sempre passados em 
_triplicado, sendo um. exemplar obrigatoriamente. en- 
tregue a pessoa a prender e. deverfio conter: . 

eA identidade da entidade . que ordena a 
. prisdo. 

2.° A: identificagdo’ -da pessoa que: hd-de se 
presa, mencionando o seu nome é¢, se. possi- 

vel, a residéncia e mais. caracteristicas que 
“possam identificd-lo ¢ facilitar'a captura, 

3.° A indicacio do facto ) que motivou a prisko 
¢_ das disposigées do. artigo 10.° desta Je 

_justificam a captura, 

4, ° A declaracio de que é admissivel- a liber- 
dade proviséria ou que.esta é inconveniente. 

5.° A ordem, quando tenha sido dada, para o- 
_ baptor entrar durante o dia, em casa. de 

terceiros onde a pessoa. & capturar, esteja . 

acolhida, a ve 

6° A identidade do funivionério que compre « o 
. Mandado, 

7° A datapa assinatura da entidade ave onde: 
na a prisio. rors!
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| ARTIGO 16° | 
(Da exequibtiidade dos mandades de eaptura) 

- Os. mandados de captura silo exequiveis em todo 0° 
territério nacional .e de cumprimento imediato € obri- 
gatdrio. ; 

. ARTIGO 17.° 

_ Quem. cumpre os mandados de captura) o 

1. oO Ministério Piblico ou quem ordena, a captura 
faré cumprir os mandados pelos oficiais de diligéncias 
do tribunal ou solicitar4 o seu cumprimento as auto- 

- tidades policiais ou anilitares no caso de arguidos 
militares,. devendo para esse efeito ser -passados exem- 
plares do mandado em numeto conveniente, podendo 
também as autoridades copid-los em noyos _exem: 

. plares devidamente autenticados. 
2, Em: ago, de urgéncia’ é admitida a requisiggo de 

_ eiptura por telegrama ou mensagem telegrafica, con- 
firmado. por mandado expedido no mesmo ‘dia. 

3. Quem efectuar a captura passaré no mandado - 
que tiver de ser junto ao processo certiddo da captura, 
mencionando o dia, hora e local.em que se efectuon 
¢ a entrega do duplicado ao detido: 
4.'Quando fifo: tenha sido possivel efectuar a cap. - , 

tura, a pessoa encarregada de cumptir_o mandado 
‘certificaré nela a razio porque nao o cumpriu, devol- 
‘vendo-o ao Ministérig Publico ou a quem ordenou 
"a: captura, para ser junto ‘ao Processo; 

5. Sera punido disciplinarmente.. ‘on com eB pena de 
priséio prevista no artigo’ 242.° do Cédigo Penal, con- 
forme haja culpa ou dolo, a pessoa que certificar fal- 
samente a impossibilidade de cumprimento do man- 

' dado. - 
ARTIGO 18.2 

(a: Requisiciio da Forca, Publica) 

: 1. Toda a pessoa encarregada de cumprir qualquer ; 
mandado de captura ou.de remogao de ‘preso se fara 
acompanhar, sendo necessdrio, da forga policial ou 
‘militar no caso de arguido militar, para evitar a -resis- 
téncia da pessoa a deter ou a sua evasdo. , 

. 2, Todos os agentes encarregados. da manutencao 
da ordem publica so obrigados, em prejuizo. do ‘ser- 
vigo que desempenhain a auxiliar a pessoa incumbida 
de realizar qualquer pristo, quando peca a sua inter- 

~ 

vengao e exiba o respectivo mandado de captura, 
3. Os 

mandado de captura informardo o arguido dos direitos 
que © assistem e da forma como os pode exercer. 

“™ -  SECCAO I | 
_ DAS CIRCUNSTANCIAS DA PRISAO 

ARTIGO 19." 

(Da prisio durante o. dia) 

1, De dia, é sempre permitida a entrada em casa 
do: arguido ou em qualquer lugar que ihe pertenga 
ou esteja. na sua Posse, para o prender. 

agentes . encarregades do cumprimento do 

a . oe 326 ay 
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2A entrada em casa alheia, seja ou nao habitada, 
ou suas dependéncias fechadas, somente sera permi- 

tida com autorizagio dos moradores da casa ou seus: 
dongs, ' ou quando o mandado de captura expressa- 
mente _o ordenar, nos ‘termos do n. ° 4 do artigo 15,°, 

BA pessoa encarregada de’ cumprir o mendado de 
captura € que Precisar de entrar em qualquer casa ou 
suas dependéncias dechadas para esse efeito, devers 
,mostrar, o mandado sempre que lhe seja pedida e se a 

- entrada the for negada, ordenando-a o mandado, 
poderd usar de forga para a efectivar, passando nesse 
caso certidio da ocorréncia. 

ARTIGO 20,° 
“(Wa frlsto durante 2 noite) 

1, De. noite, a entrada para. efeito de prisio em casa _ 
habitada ou .suas ‘dependéncias fechadas, sé sera per- 
mitida consentindo os moradores 6, se o consentimento 
for negado, a pessoa que deve efectuar a captura to- 
mata as precaugdes necessdrias para evitar a fuga. da 
pessoa a prender. 

2, Em casos excepcionais, é admitida a entrada em 
casa: habitada ‘ou suas dependéncias fechadas, durante 
a noite, independentemente do ‘consentimento. dos 
moradores, desde que a pessoa encarregada de efectuar 
@ captura stja portadora e exiba autorizacto para o 
efeito emitida pelo Ministério .Publico, 

3. AL enttada, durante a noite, nao poderd set negada 
‘mas casas ¢ lugares sujeitos por lei a fiscalizagdo espe-. 
cial da Policia. Z \ 

GO 2i” 

(Conceito de noite) 

_ ARTI 

’ Para efeitos da’ presente lei, é considerado noite o 
perfodo compreendido entre as 19 e as 5 horas. 

- ARTIGO 22° 7 

os impedimentos da prisio) 

1A pessoa, contra quem for passado o mandado ; 
de captura sé poderd. deixar de ser t detida. nos seguintes 
casos: ; 

: @) por doenca que ponha em risco a sua ‘vida; 
b) no dia em que tenha falecido o cénjuge ou 

qualquer - ascendente, descendente ow afin 
nos mesnios graus © nos trés dias imediatos; 

c€) se estivet tratando o cénjuge ou qualquer 
ascendente, descendente ou afim nos mes- 
mos graus e o Ministério Publico entender 
que a assisténtia’ prestada ¢ indispens&vel ao 
doente, nao podendo, porém, adiar-se a Prisdo 

. por mais de um més; oo 7 
d) um més antes do parto e durante o periodo 

de puerpério, até 30 dias.
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2. As situag6es referidas nas alineas a), c) e d) ser8o 

comprovadas por atestado médico, podendo a entidade 

competente para ordenar-a prisio determinar os exa- 

mes. que sé mostrarem necessdrios para s¢ certificar 

' da sua-real existéncia ¢ duragdo ¢ ordenar a transfe- 

réncia do detido para um hospital, onde fique sob 

custédia, nos casos em que é inadmissivel ou inconve- 

htiente a liberdade proviséria, nos termos dos n.”' 2 @ 3: 

‘do artigo 10.°, 

3. Serio tomadas as _precaugdes necessarias. para 

_ evitar. a. fuga da pessoa ‘a deter podendo-se mandar 

guardar a casa ‘onde’ ela se encontrar _Snquanto hiio- 

se efectuar a priséo, 

“4 - -.. CAPITULO-IV. | 

_ Do Regime da Prisio 
ARTIGO.23.° 

(Do internamento dos presos) 

$6 é permitido 0 internamento de qualquer pessoa. 

em estabelecimento de detencio mediante mandado. 

de captura ou mandado de condugio datado ¢ assinado. 

pela entidade competente, o qual constar4 a identi- 

ficagao do detido ¢ 4 indicagao dos motivos da. Prisio. 

ARTIGO aA, ° 

(Do tratamiento dos. piesos) 

s proibido insultar, maltratar ou: por “ qualquet 

forma exercer violéncia contra 0s presos ¢ $6 no caso 

de resisténcia. a prisdo,. fuga ou tentativa de fuga sera. 

licito usar da forga ou de meios indispensaveis para 

vencer essa resistencia ‘ou para. efectuar- ou inanter a 

_. pristo. ; 

chpigun Vv. 
‘ Dos Prazos de Prisiio Preventiya. 

° _ ARTIGO 25. 

(Dos Prazos: Inicials) - 

1, Desde a captura até A notificacdo ao arguido da 

acusagio ou até ao pedido de instrugdo contraditéria 

_ pelo Ministério Piiblico, os prazos de prisio preven- 

‘ tiva nado podem. exceder:. . 

@) trinta dias por crimes dolosos a que caibam 

 -penas de pristio até 2 anos; 

a )) quarenta e cinco dias por crimes a que caibam 

penas de prisdio maior; 

9 noventa.. dias por crimes contra a ‘seguranga 

do Estado. 
~ 

2. Para "efeitos de cumprimento do disposto no 

nintero anterior, 0 processo gerd concluso ao Minis- 

tério Publico quatro dias antes de terminar o prazo 

_previsto na alinea a), e seis dias, quanto ao prazo 

previsto nas alineas 5) ¢ ¢).. 

--DIARIO. DA-REPUBLICA 

ARTIGO Be 

‘we soltura: dos detidos: @ da prorrogaciio. dos prazos). 

1. Decorridos os prazos indicados no artigo anteriot- 

-e sem prejuizo.do.disposto em telagdo aos prazos 

de prisdo preventiva em instrugéo | contraditéria, nos. 

casos em que ela tenha lugar, ¢ obrigatério a liber- 

tacio do arguido; que sera - -colocado .em ' liberdade 

proviséria mediante caugio, sujeito a ‘algumas. das 

. seguintes obrigagSes: 

a) no se ausentar do Pafs sem ‘prévia autotiza 

¢fo do Ministério Pilblico; — 

b) nfo. se ausentar de determinada povoagdo ou: 

grea da sua residéncia, a nado ser para locais: 

de trabalho ou outros expressamente detig- 

 nadas; 
- 

i) residir fora do munilpio ou comuna onde 

‘cometeu o crime ou onde residem. os ofen 

didos, ou cdnjuges, ascendentes ou descen- 

dentes deles; : 

d) nio exercer ‘certas - actividades que - estejam’ 

relacionadas com’o crime cometido e que 

_ fagam _ recear ‘a ‘Perpetracia de novas’ infrac- 

gdes; - 

2 nao frequentar certos meios ou locais, ou. fifo - 

conviver. com determinadas pessoas; ” a 

f) sujeitar-se" A vigilancia de determinadas’ “auto: 

“ridades oui servigos puiblicos,: ‘N08 tetitios 

que forem estabelecidos; = mo 

. 'g) exercer.um mister -ou profissio, em local déter: 

_minado, quando nfio se ocupar em: servigd 

certo; ~ Bo 

A) qualquer outra “obtigagao a que. pdssa "ser 

subordinada a liberdade proviséria, — 

2, Se for inadmisstvel: a liberdade © proviséria, - 0 

Ministério Publico poderd prorrogar, por despacho 

fundamentado, os referidos :prazos por ‘mais quarenta: 

e cinco dias e. excepcionalmente, em caso de grande 

-complexidade do processo, poderd ainda voltar a 

prorrogar o prazo de pristo preventiva por: ‘mais qna- 

renta e ‘cinco dias. - " 

3. Nos crimes. cujo julgamento compita a Comara 

‘ou a qualquer Sala dos crimes contra a seguranca. do 

‘Estado ou aos Tribunais, Militares, se o-Ministério 

Piiblico ou o Tribunal, antes de formular a acusagdo 

ou o despacho de’ pronincia, entender. que ha neces« - 

sidade de se proceder a novas diligéncias de prova, 

a prisdo preventiva poderd ainda ser. -prorrogada por 

mais trinta e: cinco dias: PE no - 

4, Decorridos os prazos previstos nos n° 2 6.3, © 

observar-se-4 ° - disposto nd. nl do presente artigo. 

5. Contra os que infringirem a | observincia dos 

prazos ‘de prise Preventive, ser instauragdo procedi-
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mento ‘disciplinar, ‘sem prejuizo, no caso de reiteracto, 
da pena prevista no n.°.1 do artigo 31.° da Lei n.° 16/78. 

SO -_ ARTIGO 27° 
(Da Suspensio da Prisio Preventiva) 

_A prisiié preventiva suspende-se: / ~ 

1, Por-doenga fisica ou mental que imponha o inter-. 
namento hospitalar do arguido, devidamente compro- 
vada por exame médico, salvo se se tratar.de interna- 
mento em hospital-prisio, ou o arguido fique de’ tal 
forma guardado como se estivesse num estabeleci- 
mento prisional. en 

2., No presumido. ditimo més de gravidez, compro- 
"Vado Por exame médico, ¢ durante os 30-dias a seguir 
ao part. = - 

3 Em caso de fuga do ‘arguido e ‘enquanto durar | 
a evasdo 

CAPITULO VI 
Das Imunidades 

. ARTIGO 28°) ~ 
(eputados da ‘Assembleta do Povo) 

_ 1. Os Deputados da Assembleia do Povo nfo podem 
ser presos sem culpa formada, excepto em flagrante 
delito. por crime. doloso puatvel com pena maior, 
devendo neste caso a prisdo ser. imediatamente comu- 
hicada a0 Presidente da Assembleia do Povo, através) 
do Procurador-Geral da Republica. . 

"2, Os Deputados das. Assembleias Populares Pro- 
vinciais nao podem ser presos. sem ‘culpa formada 

, excepto em flagrante delito por crime doloso punivel, 
“com ‘pena maior, devendo neste caso 2 prisdo ser ime- 
diatamente ‘comunicada ao Presidente da’ Assembieia 
Popular. respectiva, através. do Procurador. Provincial. 

~ ARTIGO'2a° 8 , 

Os Magistrados Judiciais @ do Ministério Piblico nfo 
nomeados pelo Presidente da Republica nao. podem. 

_ Ser presos sem culpa formada,, excepto em flagrante 
delito por crime doloso punivel com pena maior, de- 
vendo neste caso o preso-ser apresentado de imediato 
a9 Procurador-Geral da Republica ‘para interroga- 
torio, ‘validago-da prisio e comunicas%o ao Juiz Pre-_ 
sidente do Tribunal Popular Supremo, quando se. 
trate de Magistrado Judicial. 

* -  ARTIGO 30° 
(Dirigentes do Estado) 

~  O-1 Ministro, Ministros, Secret4rios de Estado e 
Vice-Ministros. ¢- entidades equiparadas, os Governa- 

. pus». oo 

Fe ty 
dores Provinciais, 9 Governador e Vice-Governadores 
do Banco. Nacional de Angola, bem como: os Magis- 
trados Judiciais e do Ministério Publico constitucional- -, 
mente de nomeag&o prosidencial,. sé poderiio ser pre- 
sos depois de culpa ‘formada, quando a infracgfo for 
punivel com pena maior... . 

. “ oe : 

"  ARTIGO 31° 
_ (Viee-Governadores Provinciats) | 

Os " Vice-Governadores Provinciais ndo podem. ser 
presos sem culpa formada, excepto em flagrante delito — 

por crime doloso punivel com pena maior, devendo . 
neste caso a prisdo ser comunicada. imediatamente . 
40 Governador Provincial respectivo, através do Pro- 
curador Provincial da Republica. ¢ 

ARTIGO 32°) - 
(Oficiais Generals) 

. Os Oficiais. Generais das’ Forgas. “Armadas: Ango- 
ianas’ 1ido podem’ ser presos. sem culpa formada, excep- - 

, to em flagrante delito por crime doloso punivel corn 
pena de prisdo maior ou qualquer outra pena privativa 
de ‘liberdade superior ‘a dois anos, devendo neste caso 
© detido ser entregue imediatamente. ‘ao Procurador- - 
“Geral da Republica para interrogatério € solicitagao 
de autorizacéo para manutengo da pristo 20 Presi- 
dente da Repiiblica, na sua qualidade de Comandan- 
tevem-Chefe das Forcas Armadas, 

CAPITULO VID 
Disposigées transitérias e Finals 

ARTIGO 332 : 
. N (Revogagiio) 

££ revogada a Lei n.° 4-D/80, de 25 de Junho'e a 
Lei n.° 3/81, de 14 de Agosto, aftigo 2.°, com a redaccfio 

_ que Ihe foi dada pela Lei n.° 1/84, de 24 de Janeiro. 

“psrie0 ae 
. (Habeas Corpus) - 

Lei especial: regulara o instituto do «Habeas’ Cor- 

— ARTIGO 35° 
_ A presente: lei entra imediatamente em vigor e abran--. 
Be OS casos pendentes.. . 

+ Vista e aprovada pela. Assembleia do Povo. 
id 

“ Publique-se. 

Luanda, a0s 8 de Outubro.de 1991, 
“O- Presidente da ‘Reptiblica, José covarpo: pos ‘SANTOS, ne es


