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VIII 

Resumo 

  

 Discutida e aceite que está a admissão das declarações de co-arguidos como meio 

de prova legal ao abrigo do art. 125.º do CPP, importa agora dissertar sobre os problemas 

inerentes à sua valoração, ao abrigo do princípio da livre apreciação da prova. 

   

 Nesta dissertação pretende explorar-se, dos vários meios de prova, as declarações 

do co-arguido. Mais concretamente pretende explorar-se se é possível e admissível que o 

tribunal se socorra das declarações dos co-arguidos para fundamentar uma condenação 

quando desacompanhada de outra prova que a corrobore ou se terá que haver corroboração 

para se lhe atribuir alguma credibilidade. 

 

 Numa primeira parte, debruçamo-nos sobre aspectos mais gerais mas que são 

fundamentais para uma boa compreensão da questão fulcral aqui discutida. Começamos 

por falar dos princípios estruturantes do Processo Penal em matéria de prova dado estes 

serem os pilares fundamentais para análise do material probatório, ao longo do processo, 

definindo e caracterizando, indubitavelmente, um Estado de Direito Democrático. 

Referindo-nos, de seguida, ao Estatuto do Arguido e dissertando acerca do arguido 

arrependido. 

 

 Numa segunda parte, expomos sobre as declarações de co-arguido. Embora não 

exista nenhuma disposição normativa atinente às declarações dos co-arguidos, entendemos 

que deve ser feita uma interpretação extensiva das mesmas. Estas declarações, ou mais 

concretamente o seu conhecimento, deparam-se com uma série de impedimentos. Desde 

logo, encontra-se vedado ao co-arguido depor como testemunha contra outro co-arguido no 

mesmo processo ou em processo conexo.  

 

 Por fim, debruçamo-nos sobre o problema da valoração ou da força probatória das 

declarações dos co-arguidos. Tendo em conta o carácter privilegiado destas declarações, 

merecem ser valoradas com algumas reservas. Assim, entendemos que as declarações dos 

co-arguidos, nunca ignorado o conteúdo e alcance do princípio da livre apreciação da 

prova, devem ser sempre corroboradas. 

 



IX 

Abstract 

 

Once that that admissibility of the co-defendent statements has been discussed and 

it is standed as a legal proof under de article 125º of Criminal Code, it matters now to think 

and discuss about it, under the principle of the free assessment of evidence.  

In the present paper work, we intend to explore, among the several forms of proof, 

the co-defendant statements. More specifically, we intend to decide, if it’s possible and 

admissible that de Court uses this statements to sustain a punishment when there is no 

other proof that support it or, if there must be a corroboration to sustain such punishment . 

In a first moment, we will look to some more general aspects which are 

fundamental to comprehend the main question that is being discussed in the paper. We will 

start by wondering about the strutting principles of Criminal Law, in what comes to proof, 

since this are the key pillars to analyse the evidence, during the entire legal process, and 

since this are characteristics of a Democratic Rule of Law. After this, we will study the 

defendant status, specially in what comes to the regretful defendant.  

In a second moment, we will then expose about the co-defendant statements. 

Although there is no ruling provision about these statements, we think that an extended 

interpretation might be done. These statements, or at least the knowledge of it, have a lot of 

impediments.  At first, the co-defendant cannot state as a witness against the other 

defendant in the same court case or in any other case associated to that one. 

At last, we will dedicate to the problem of the value or the probative force of the 

co-defendant statements. Having in mind that this are privileged statements, they must be 

valued with some reserve. As so, we claim that the co-defendant statements must be 

always corroborated, in spite of the principle of the free assessment of evidence.   
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Introdução 

 

Discutir o problema da valoração dos meios de prova em processo penal é uma das 

operações mais complexas do processo judicial. No entanto, na presente tese procuraremos 

dar algum contributo para uma melhor compreensão do fenómeno probatório. Sendo que, 

dentro do universo do direito probatório, onde os temas para escrever uma tese são 

múltiplos, decidimos optar pela questão da valoração do conhecimento probatório do co-

arguido.           

 A realidade hoje é diversa da que existia à data da feitura do nosso Código de 

Processo Penal, a realidade vivida nos tribunais mostra-nos que os processos, por vezes, 

são revestidos de muita complexidade devido à multiplicidade de crimes e à multiplicidade 

de arguidos.           

 Se não se levantam quaisquer dúvidas quanto à admissão das declarações de co-

arguidos como meio de prova legal ao abrigo do art. 125.º do CPP, a realidade já não é 

assim tão límpida quanto à valoração dessas mesmas declarações, ao abrigo do princípio da 

livre apreciação da prova. Iremos, assim, centrar-nos, essencialmente, nesta questão. Sendo 

declarações privilegiadas, em virtude da sua actuação e contacto com os demais arguidos, 

terão que ser valoradas com uma série de reservas, revelando-se, não raras as vezes um 

meio não puro. O arguido, ao contrário do que sucede com a testemunha, não se encontra 

obrigado a prestar juramento, nem tão-pouco a prestar declarações sobre os factos, em 

virtude do princípio da não auto-incriminação. O co-arguido pode prestar declarações 

falsas, distorcendo a verdade, por múltiplas razões: por uma questão de amizade ou para se 

vingar do outro co-arguido, para ser declarado inocente, por exemplo 

  Serão suficientes as declarações do co-arguido para sustentarem uma condenação? 

Ou apenas quando corroboradas por outros elementos probatórios? Entendemos que as 

declarações do co-arguido devem ser sempre corroboradas por outros elementos 

probatórios, sendo o critério da corroboração um critério essencial de avaliação das 

declarações do co-arguido. Não existindo corroboração das declarações dos co-arguidos 

estas não poderão ser tomadas como provas válidas. 

Iremos dividir o nosso objecto de estudo em sete capítulos. Todos eles versarão 

sobre questões diferentes, no entanto completar-se-ão mutuamente para levar a bom porto 

a questão discutida.          

 Procuraremos referenciar os diversos entendimentos que se perfilham actualmente, 
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quer a nível doutrinal, quer a nível jurisprudencial, no que tange a esta valoração. 

 Daremos também bastante importância à análise do art. 345.º, nº4, do CPP, aditado 

pela Lei 48/2007, de 29 de Agosto, que vem estabelecer a proibição da valoração das 

declarações do co-arguido em relação a outro co-arguido sempre que aquele se remeter ao 

silêncio no momento em que for questionado sobre os factos que estão relacionados com o 

crime que lhe é imputado, sendo que, para tal, atenderemos aos fundamentos que estiveram 

na origem deste aditamento ao artigo 345.º do CPP. 

Por fim, faremos uma apreciação crítica de uma decisão recente proferida por um 

Tribunal de primeira instância em que se decide pela condenação de ambos os arguidos 

com fundamento nas declarações de um co-arguido. 
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Capítulo I – Princípios subjacentes ao Processo Penal em matéria de prova 

  

Direito processual penal é o conjunto de normas jurídicas que orientam a aplicação 

da lei penal aos casos concretos, sendo que, numa perspectiva jurídico-processual, 

podemos dizer que este é também um dos seus fins. Além deste, podemos apontar a 

realização da justiça como outra das suas finalidades, sendo que esta visa a descoberta da 

verdade material e o restabelecimento da paz jurídica, entre o arguido e a vítima e na 

comunidade jurídica. Acrescente-se que esta finalidade de realização da justiça não é 

absoluta, como é sabido. Por vezes, razões mais fortes de segurança se impõem e levam ao 

sacrifício daquela finalidade. 

 

Estando nós perante um tema relativo à prova importa, antes de mais, definir prova. 

De acordo com o art. 341.º do CC as provas têm por função a demostração da realidade 

dos factos. Se é certo que esta é uma finalidade da prova, é também certo que jamais será a 

única. 

Estamos face a um dos termos mais equívocos da terminologia jurídica, sendo certo 

que apenas vamos cuidar dele na perspectiva processual.  

O termo prova é utilizado em três situações distintas e com significados distintos 

em cada uma das três situações. É, assim, utilizado como actividade probatória, querendo 

significar, o acto ou complexo de actos que tendem a formar a convicção da entidade 

decisora sobre a existência ou inexistência de uma determinada situação factual (Silva, 

2008:113); como resultado, estando em causa a convicção da entidade decisora formada 

no processo sobre a existência ou não de uma dada situação de facto (Silva, 2008:114); e, 

por último, como meio, traduzindo-se no instrumento probatório para formar aquela 

convicção (Silva, 2008:114). 

 

É importante começar por fazer uma referência aos princípios fundamentais 

relativos à prova, desde logo, porque vincamos os valores fundamentais que estruturam o 

nosso sistema probatório penal. É também de grande relevo o estudo dos princípios 

fundamentais no âmbito da integração de lacunas, uma vez que, de acordo com o art. 4.º do 

CPP, apesar de a integração de lacunas em processo penal se fazer, num primeiro 

momento, por aplicação analógica das disposições do código e pela aplicação subsidiária 
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das normas do processo civil, na falta destas aplicam-se os princípios gerais do processo 

penal. 

Assim, em matéria de prova encontramos, em nosso entender, os seguintes 

princípios fundamentais: o princípio da presunção da inocência, tendo este como corolários 

o princípio in dubio pro reo e os direitos ao silêncio e à não auto-incriminação; o princípio 

da livre convicção do julgador; e o princípio da investigação ou da verdade material. 

 

1 – O Princípio da Presunção de Inocência 

 

A consagração deste princípio revela-se indubitavelmente no art 32.º, nº2 da CRP, 

onde se determina: Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da 

sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as 

garantias de defesa. Esta disposição normativa não tem antecedentes, quer ao nível do 

Direito Constitucional, nem tão-pouco ao nível do Direito Processual Penal, até 1976, ano 

em que o texto originário da Constituição entrou em vigor. Até então, este princípio 

encontrava-se identificado, muitas vezes confundido até, com o princípio in dubio pro 

reo
1
. 

A presunção de inocência é uma importantíssima regra sobre a apreciação da prova, 

identificando-se com o princípio in dubio pro reo, no sentido de que um non liquet na 

questão da prova tem de ser sempre valorado a favor do arguido (Medeiros, 2010: 724-

725). Assim, significa este princípio que se não for feita prova plena da culpabilidade do 

arguido este tem o direito de ser absolvido. Nas palavras de Germano Marques da Silva, A 

dúvida sobre a responsabilidade é a razão de ser do processo (Silva, 2013: 93). É, assim, a 

dúvida que origina o processo, sendo que se visa chegar ao fim com certeza. No entanto, 

não raras as vezes e apesar de todo o esforço conjunto das entidades judiciárias e policiais, 

não se consegue atingir tal certeza, pelo que se terá que optar pela absolvição do acusado, 

                                                 

 

 

 

1
 O princípio da presunção de inocência surge articulado com o tradicional princípio in dubio pro 

reo. Além de ser uma garantia subjectiva, o princípio é também uma imposição dirigida ao juiz no sentido de 

este se pronunciar de forma favorável ao reo, quando não tiver certeza sobre os factos decisivos para a 

solução da causa. (Canotilho & Moreira, 2007)   
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dado não se ter conseguido obter prova suficiente para lhe imputar responsabilidade pela 

prática do crime. Outro entendimento não seria possível dado o necessário respeito ao 

imperativo da dignidade da pessoa humana e dos fins do direito penal
2
. 

  

 1.1 – O Princípio In Dubio Pro Reo  

 

Um dos primeiros aspectos a reter em relação ao princípio in dubio pro reo, 

consubstancia-se na ideia de que produzidos todos os meios de prova e o tribunal ficar com 

uma dúvida razoável acerca dos factos de que o arguido é acusado, o tribunal deve 

absolvê-lo. O tribunal
3
 não pode ficar com um non liquet

4
, não podendo assim abster-se de 

julgar com base nos factos que é confrontado. 

O princípio do in dubio pro reo é reconhecido pela Constituição, nomeadamente no 

nº2 do art. 32.º, como sucede com o princípio da presunção de inocência, no qual se 

determina: todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de 

condenação. Por seu turno, no CPP, muito embora não seja feita uma referência directa ao 

princípio em causa, ele encontra-se presente em diversas disposições normativas, das 

quais, a título exemplificativo, destacamos os arts. 61.º e 261.º. 

                                                 

 

 

 

2
 Ac. nº 578/98, de 14/10/98 do TC, processo nº - 835/98 – Existe um dever ético e jurídico que leva 

a excluir a possibilidade de empregar certos meios na investigação criminal, a verdade material não pode 

conseguir-se a qualquer preço: há limites decorrentes do dever de respeito pela integridade moral e física 

das pessoas; há limites impostos pela inviolabilidade da vida privada, do domicílio, da correspondência e 

das telecomunicações, que só nas condições previstas nas leis podem ser transpostos. 

Ac. nº 212/93, do TC, processo nº 458/91 – A busca da verdade material é por demais importante, 

mas tem que ser alcançada com total respeito das garantias de defesa do arguido. 
3
 O Estado de dúvida da entidade decisória, porém, só é razoável depois de oficiosamente 

diligenciar no sentido de o ultrapassar. (Pimenta, 1989: 214) 
4
 A dúvida sobra a responsabilidade é a razão de ser do processo. O processo nasce porque uma 

dúvida está na sua base e uma certeza deveria ser o seu fim. Dados, porém, os limites do conhecimento 

humano, sucede frequentemente que a dúvida inicial permanece a dúvida final, malgrado todo o esforço para 

a superar. Em tal situação, o princípio político-jurídico da presunção de inocência imporá a absolvição do 

acusado já que a condenação significaria a consagração de um ónus de prova a seu cargo, baseado na prévia 

admissão da sua responsabilidade, ou seja, o princípio contrário ao da presunção de inocência. (Silva, 2011: 

84)  
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Sendo este um princípio que a letra nos diz na dúvida a favor do réu, um simples 

raciocínio lógico é suficiente para o compreender. Não tendo prova que permita uma 

acusação fundada não se poderá aplicar qualquer sanção ao arguido. 

O princípio do in dubio pro reo é oriundo do princípio da culpa e, em 

última instância, do princípio do Estado de Direito (art. 2.° da CRP). Não se confundindo 

com o princípio da presunção da inocência, complementa-o
5
. Numa das suas vertentes, o 

princípio da presunção da inocência rege o processo de formação da convicção, 

estabelecendo regras para a valoração da prova. Ao invés, o princípio 

do in dubio pro reo dispõe que, finda a valoração da prova, a dúvida insanável sobre os 

factos deve favorecer o arguido. Isto é, o princípio do in dubio pro reo só intervém depois 

de concluída a tarefa da valoração da prova e quando o resultado da valoração da prova 

não é conclusivo. Na falta de uma convicção para além da dúvida razoável sobre os factos 

este princípio não é um princípio de direito probatório, mas sim uma regra de decisão 

(Albuquerque, 2008: 51-52).  

 

 1.2 - Direito ao silêncio e à não auto-incriminação 

 

Segundo Germano Marques da Silva, este direito é corolário do princípio da 

presunção da inocência porque se o arguido se presume inocente tem também de presumir-

se que possa não saber nada de relevante sobre os factos que constituem o objecto do 

processo (Silva, 2013: 94).  

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em sentença proferida a 17 de 

Dezembro de 1996, no caso Sauders vs. Reino Unido, sustenta que o direito à não auto-

incriminação se refere, em primeira linha, ao respeito pela vontade do arguido em não 

prestar declarações, ao direito ao silêncio.      

 O direito ao silêncio, como direito que é não pode prejudicar o arguido, não 

podendo dele ser retiradas quaisquer consequências probatórias da matéria da acusação.  

                                                 

 

 

 

5
 Discordamos, assim, de Henrique Eiras que afirma que o princípio in dubio pro reo é conhecido 

como princípio da presunção de inocência. (Eiras, 2010: 64) 
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Se é certo que do direito ao silêncio não podem resultar consequências desfavoráveis para 

o  arguido, certo é também que não pode do seu exercício retirar-se benefícios.  

O direito ao silêncio (art. 61.º, nº1, al. d) do CPP) é um dos argumentos utilizados 

pela Doutora Teresa Beleza, a par da não admissão da prestação de declarações sob 

juramento (art. 140.º, nº3 do CPP), como justificador da dúvida relativamente à veracidade 

do depoimento de um co-arguido quando incriminatório de outro co-arguido. 

 

2 - Princípio da livre convicção do julgador 

 

Significa este princípio que a convicção do julgador sobre os factos submetidos a 

julgamento é formada com base no juízo que se fundamenta no mérito objectivamente 

concreto desse caso, na sua individualidade histórica, tal como ele foi exposto e adquirido 

representativamente no processo (pelas alegações, respostas e meios de prova utilizados, 

etc.). 

De acordo com o art. 127.º do CPP, que consagra o princípio da livre apreciação da 

prova, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da 

entidade competente, sendo que esta liberdade não é ilimitada, devendo ser tomada uma 

decisão racional e não arbitrária, livre de quaisquer subjectivismos, tendo que ser sempre 

motivada e fundamentada a forma como foi adquirida certa convicção, impondo-se ao 

julgador o dever de dar a conhecer o seu suporte racional, o que resulta do art. 374.°, nº 2 

do Código de Processo Penal.        

 A actividade de valoração da prova está, assim, vinculada à busca da verdade, 

sendo limitada pelas regras da experiência comum e por algumas restrições legais. Tal 

princípio concede ao julgador uma margem de discricionariedade na formação do seu juízo 

de valoração, mas que deverá ser capaz de fundamentar de modo lógico e racional. 

 A apreciação livre da prova não pode ser confundida com a apreciação arbitrária da 

prova, nem com a mera dúvida gerada no espírito do julgador pelos diversos meios de 

prova, esta apreciação tem como valorativos a obediência a critérios da experiência comum 

e da lógica do homem médio. Trata-se da liberdade de decidir segundo o bom senso e a 

experiência da vida, temperados pela capacidade crítica de distanciamento e ponderação, 

trata-se de uma liberdade para a objectividade. 

De acordo com Figueiredo Dias a liberdade de apreciação da prova é uma 

liberdade de acordo com um dever - o dever de perseguir a verdade material - de tal sorte 
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que a apreciação há-de ser, em concreto, recondutível a critérios objectivos e, portanto, 

em geral susceptível de motivação e controlo (Dias, 2004: 202).    

 Não se pode, porém, confundir a livre convicção com a íntima convicção do 

julgador, impondo-lhe a lei que extraia das provas um convencimento lógico e motivado, 

avaliadas as provas com sentido da responsabilidade e bom senso. 

O art. 127.° do Código de Processo Penal indica-nos um limite à discricionariedade 

do julgador: as regras da experiência comum e da lógica do homem médio suposto pela 

ordem jurídica.  

 

3 – O Princípio da Verdade Material ou da Investigação   

  

O processo penal português tem uma natureza essencialmente acusatória, não 

obstante a existência de alguns afloramentos do princípio do inquisitório
6
. 

É corrente encontrar vários textos em que se faz referência à descoberta da verdade 

no processo penal
7
. Mais ainda: na enunciação dos princípios inerentes a este, a descoberta 

da verdade material, é um deles. Não obstante, existe alguma doutrina, como seja Germano 

Marques da Silva, que não aceita a divisão do conceito da verdade em dois institutos, como 

se fossem completamente distintos: verdade material e verdade formal.  

O ideal de verdade ao nível da ciência jurídico-penal é isso mesmo, um ideal, 

impossível de se cumprir na prática. Tal derriva, (…) das condições contextuais que 

acompanham e estruturam o desenvolvimento concretizador do direito penal ou seja, que 

se expressam no âmbito do direito processual penal. (Monteiro, 2009: 330-331) 

O princípio da investigação exige que o tribunal se empenhe no 

apuramento da verdade material, não atendendo apenas aos meios de prova relevantes que 

os sujeitos processuais (principalmente, o Ministério Público e o arguido) lhe proponham, 

mas também, independentemente dessa contribuição, ordenando, oficiosamente, a 

                                                 

 

 

 

6
 A estrutura acusatória aproxima o processo penal do processo civil, tende a ver o processo penal 

como um processo de partes, entre duas partes que têm pretensões opostas, como é próprio do processo civil. 

Mas em todo o caso, ainda que a estrutura fundamental seja esta, não é claramente um processo acusatório 

puro, como em princípio é o processo anglo-americano. 
7
 A Justiça desdobra-se em várias dimensões. Até porque a Justiça é valor, é princípio, é fim e é 

virtude. (Cunha, 2006: 714) 
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produção de todas as provas cujo conhecimento se lhe afigure essencial ou necessário à 

descoberta da verdade e, portanto, que o habilitem a proferir uma sentença justa. Não há 

lugar para um juiz passivo, impávido e sereno, a assistir ao duelo judiciário entre a 

acusação e a defesa, que esgrimem as suas armas. (Pimenta, 1989: 142) Contudo, esse 

poder autónomo de investigação depara-se com um limite: o objecto do processo. Desta 

feita, o juiz só poderá investigar dentro do âmbito do objecto do processo, que é fixado 

pelas partes (acusação e defesa) (Dias, Reimp. 2004: 192). 

(…) o princípio da investigação pretende-se traduzir antes o poder-dever que ao 

tribunal incumbe de esclarecer e instruir autonomamente, mesmo para além das 

contribuições da acusação e da defesa, o «facto» sujeito a julgamento, criando aquele 

mesmo as bases necessárias à sua decisão. (Dias, Reimp. 2004: 148) 

É importante sublinhar que esta verdade material apenas pode ser atingida por 

meios processualmente admissíveis e, assim sendo, por vezes é necessário sacrificar a 

verdade em prol do cumprimento da referida exigência, ou seja, por vezes compromete-se 

a eficácia do processo na busca da verdade dado não se poder recorrer a meios 

processualmente inadmissíveis, como seja os meios proibidos de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Capítulo II – O estatuto do arguido 

 

O arguido é a pessoa que estará numa situação mais privilegiada para dar 

importantes esclarecimentos sobre a matéria da notitia criminis e da acusação, não obstante 

ser, ou não, culpado. Daí a sua audiência ser considerada pela lei como um meio 

extraordinariamente importante para a obtenção da verdade material, estando previsto, por 

várias vezes na lei, no decurso do processo penal, a tomada das suas declarações. 

O Código de Processo Penal de 1929 definia arguido no art. 251.º nos seguintes 

termos: É arguido aquele sobre quem recai forte suspeita de ter perpetrado uma infracção, 

cuja existência esteja suficientemente comprovada. Hoje não temos nenhum preceito que 

defina directamente o conceito de arguido. No entanto, atendendo ao disposto do art. 57.º a 

59.º do CPP e à definição de suspeito, prevista no art. 1.º, nº1, al.e) do CPP, podemos 

definir, actualmente, arguido como a pessoa que é formalmente constituída como sujeito 

processual e relativamente a quem corre processo como eventual responsável pelo crime 

que constitui objecto do processo (Silva, 2013: 298-299). Entendemos ser errada a 

definição que comummente é utilizada pela maioria da doutrina e que nos define arguido 

como aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida instrução num processo 

penal porque o facto de termos acusação ou requerimento para a abertura da instrução não 

significa que tenhamos indícios de responsabilidade do acusado, basta pesarmos que 

podemos ter um requerimento de abertura de instrução pelo assistente quando o MP tenha 

arquivado o inquérito (art. 287.º, nº1, al.b) do CPP), sem que tenha havido constituição de 

arguido. A constituição do arguido permite que o suspeito beneficie de direitos processuais 

autónomos, legalmente definidos e de ser informado dos direitos que lhe assistem.  

Hoje a lei prevê os casos de constituição de arguido (art. 58.º do CPP), o que não 

sucedia ao abrigo do código anterior, dado que essa constituição operava ope legis. Hoje é 

necessário uma comunicação oral ou por escrito para a sua constituição, comunicação essa 

que é feita ao visado, de que a partir desse momento deve considerar-se arguido num 

processo penal
8
, sendo que antes essa constituição era automática, como já referimos.  

                                                 

 

 

 

8
 Art. 58.º, nº2 do CPP 
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Conclua-se referindo que a lei sanciona com inadmissibilidade a prova constituída 

pelas declarações prestadas pela pessoa que deveria ter sido constituída como arguido, nos 

termos do art. 58.º, nº5 do CPP, não podendo essas declarações ser utilizadas no processo. 

 

1 - Constituição de arguido 

O processo penal surge de um facto jurídico, humano e voluntário, com relevância 

para a ordem jurídica. Esse facto, cometido por um determinado agente, certo ou incerto
9
, 

dá início a uma investigação e, consequentemente, à primeira fase processual: o inquérito. 

Se durante essa fase houver pessoa (ou pessoas) determinada em relação à qual recaía 

fundada suspeita de ter cometido um crime, fará todo o sentido atribuir-lhe a qualidade de 

arguido. 

A competência para a constituição de arguido pertence a quem seja competente no 

momento em que a constituição se efectue, ou seja, tanto podemos estar face a uma 

constituição operada pela autoridade judiciária como pelos órgãos de polícia criminal. Esta 

constituição é feita através de comunicação, oral ou escrita, de que a partir desse momento 

o visado deve considerar-se arguido no processo e dos seus direitos e deveres processuais 

(explicando-se em que consistem, caso seja necessário), por parte da autoridade que 

procedeu à mesma. A lei processual penal supõe que à constituição de arguido se liga o 

reconhecimento do estatuto de sujeito processual (arts. 58.º, nºs 2 e 3, 60.º e 61.º, todos do 

Código de Processo Penal), por contraposição ao de mero participante processual. Assim, o 

art. 59.º, nº2 do CPP, atribui ao suspeito o direito de ser constituído arguido, a seu pedido, 

sempre que estiverem a ser efectuadas diligências que o afectem pessoalmente, visando-se 

com isto evitar um encurtamento ilegítimo dos direitos processuais que devem ser dados 

materialmente a quem vê dirigir-se contra si um processo penal.  

                                                 

 

 

 

9
 Sabemos que por vezes não é possível apurar o autor de um determinado crime, podendo ser 

instaurado processo contra incertos. Assim, como nos ensina inteligentemente Figueiredo Dias, não devemos 

ligar esta ideia de «constituição de arguido» ao momento inicial do processo, pois o simples conhecimento 

(notícia) de uma infração obriga o MP a desenvolver toda uma actividade processual de investigação que, 

seja embora dirigida contra «desconhecidos» e não chegue mesmo a dirigir-se «contra pessoa 

determinada», constitui instrução preparatória e, por isso, faz já parte do processo penal. 
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Os arts. 58.º, nº 1 e 59.º, nº 1, ambos do CPP, em cumprimento da exigência 

estabelecida na Lei de autorização legislativa para o CPP de 87
10

, preveem casos de 

constituição obrigatória de arguido, em momento anterior à dedução da acusação ou do 

requerimento para abertura de instrução: 

a) correndo inquérito contra pessoa determinada, esta prestar declarações perante 

qualquer autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal; 

b)  tiver de ser aplicada medida de coacção ou de garantia patrimonial;  

c) se um suspeito for detido, nos termos e para os efeitos dos arts. 254.º a 261.º do 

Código de Processo Penal; 

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

lhe for comunicado; 

e)  durante inquirição feita a pessoa que não é arguido, surgir fundada suspeita de 

crime por ela cometido. 

 

 A situação prevista na 2ª parte da al. d), do nº1 do referido art. 58.º
11

, do CPP, dá 

origem a algumas dúvidas. Senão vejamos: do auto de notícia, levantado pela autoridade 

judiciária, órgão de polícia criminal ou por entidade policial que presencie o crime, 

pressupõe conhecimento directo da situação ocorrida. Assim, não parece lógico que a 

autoridade judiciária dê notícia manifestamente infundada de um crime que presenciou, 

não se entendendo, portanto, a formulação da referida norma. Na prespectiva de Paulo 

Pinto de Albuquerque, confundiu-se auto de notícia (art. 243.º do CPP) com notícia de um 

crime dada por qualquer pessoa às autoridades, isto é, com denúncia. Mas como sabemos a 

denúncia feita por qualquer pessoa não dá lugar de per si à constituição de arguido. 

 Mas, a reforma do CPP conduziu também a importantes inovações, resultando da 

conjugação do artigo supra referido com o art. 272.º do CPP que o MP ou órgão de polícia 

não têm de constituir arguido e interrogar como tal a pessoa determinada contra quem 

                                                 

 

 

 

10
 Lei nº 43/86, de 26 de Setembro que no seu art. 2º, nº2, al. 8) impõe a definição rigorosa do momento e do 

modo de obtenção do estatuto do arguido. 
11

  For levantado auto de notícia que dê uma pessoa como agente de um crime e aquele lhe for 

comunicado, salvo se a notícia for manifestamente infundada 
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corre inquérito, se não houver suspeita fundada da prática de crime. Verificamos, também, 

que quando a constituição de arguido é realizada por órgão de polícia criminal é 

comunicada ao juiz no prazo de 10 dias, com vista à respectiva confirmação. E, além de 

tudo isso, se forem omissas ou violadas as formalidades legais relativas à constituição de 

arguido, as declarações prestadas não poderão ser utilizadas como prova (Albuquerque, 

2011: 181, nota 2). 

 

 Refira-se, ainda, que Paulo Pinto de Albuquerque entende que, além destas 

situações, há ainda lugar a constituição de arguido nos casos de promoção do arquivamento 

em caso de dispensa de pena (art. 280.º do CPP), suspensão provisória do processo (art. 

281.º do CPP) e processo sumaríssimo (art. 392.º do CPP) (Albuquerque, 2008: 181-185). 

A aquisição do estatuto de sujeito processual
12

traduz-se na aquisição, e respectivo 

reconhecimento, de um rol de direitos e deveres processuais, que permitem ao seu titular, 

em certos aspectos, conduzir o desenvolvimento do processo
13

.  

Já em 1974, uma das figuras principais na elaboração do CPP de 1987, ditava nesse 

mesmo sentido: Afirmar-se pois, como agora se afirma, que arguido é sujeito e não 

objecto do processo significa, em geral, ter de se assegurar àquele uma posição jurídica 

que lhe permita uma participação constitutiva na declaração do direito ao caso concreto, 

através da concessão de autónomos direitos processuais, legalmente definidos (…). Não 

quer isto dizer que o arguido não possa, em termos demarcados pela lei por forma estrita 

e expressa, ser objecto de medidas coactivas e constituir, ele próprio, um meio de prova. 

Quer dizer, sim, que as medidas coactivas e probatórias que sobre ele se exerçam não 

poderão nunca dirigir-se à extorsão de declarações ou de qualquer forma de auto-

incriminação, e que pelo contrário, todos os actos processuais do arguido deverão ser 

expressão da sua livre personalidade. (Dias, Reimp. 2004: 429-430) 

 

 Acrescente-se, ainda, que, nos termos do art. 58.º, nº5 do CPP, caso a constituição 

de arguido tivesse todos os requisitos para ocorrer mas não tenha ocorrido, como já 

                                                 

 

 

 

12
 (Dias, 1989: 3-34)  
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frisamos atrás, as declarações prestadas pela pessoa visada são inadmissíveis como prova, 

sendo esta a sanção pela ilegalidade cometida pela não constituição de arguido dentro do 

tempo exigível. É, assim, visível a importância da constituição do arguido realizada em 

tempo útil, como bem realça José Braz (Braz, 2010: 105). 

 

No que respeita às pessoas colectivas enquanto arguidas é relevante referir-se que 

estas podem ser constituídas arguidas, sendo que os direitos e deveres dos arguidos são lhe 

atribuídos com as necessárias adaptações em virtude da sua natureza. No entanto, este 

regime processual das pessoas colectivas, quando estejamos perante um conflito de 

interesses no apuramento da sua responsabilidade criminal ou contra-ordenacional e a dos 

seus representantes, espelha bastante incompletude, pelo que se podem gerar dificuldades 

acrescidas. Sendo o representante da pessoa colectiva que forma e expressa a vontade da 

sua representada, entendemos que o seu representante legal é quem a lei, os estatutos ou o 

pacto social atribuírem esse poder no momento da prática do acto processual em causa e 

caso este órgão de representação seja de composição plural, e nada esteja estipulado sobre 

a quem pertence o poder, todos os membros do órgão têm competência. 

 

2 - O suspeito ainda não constituído arguido 

 

De facto o momento da constituição de arguido reveste-se de elevada importância, 

como temos vindo a referir, desde logo, pelos direitos e deveres que o estatuto daquele 

integra. Sendo visível essa mesma importância quando atendemos, por exemplo, à sanção 

para as situações em que sejam prestadas declarações por pessoa em relação à qual se 

verifiquem os pressupostos para a constituição de arguido sem que essa constituição tenha 

ocorrido
14

. 

Como é sabido, e já foi referido, o suspeito, nos termos do art. 59.º, nº2 do CPP, 

sempre que estiver a ser alvo de diligências para comprovação da imputação que o afecte 

pessoalmente, pode requerer a sua constituição como arguido. 

                                                                                                                                                    

 

 

 

13
 Art. 60.º do CPP 



26 

O suspeito está sujeito aos deveres das testemunhas quando presta declarações 

ainda antes da sua constituição como arguido, como seja o dever de falar com verdade, sob 

pena de incorrer no crime de falsas declarações. Deve assim o suspeito requerer a sua 

constituição como arguido, sob pena de estar vinculado ao dever de dizer a verdade, no 

entanto, a maioria dos suspeitos/testemunhas ignoram esta realidade, pelo que se estará 

aqui perante uma situação que subverte o espírito da lei, uma vez que esta ao impor uma 

maior exigência para a constituição como arguido é com o intuito de beneficiar os visados 

e não em prol da eficácia da investigação.        

 O direito processual penal francês regula a situação processual do suspeito ainda 

não constituído arguido, considerando-o como testemunha assistida (témoin assisté) e ao 

qual dedica toda uma sub-secção (do art. 113.º, nº1 ao 113.º, nº8) e integrando no seu 

estatuto direitos análogos aos atribuídos ao arguido, o que entendemos ser a solução mais 

correcta e de acordo com a qual a lei portuguesa deve ser interpretada nesta matéria. 

 Tal como sucede, nos termos do art. 58.º, nº5 do CPP, com as declarações prestadas 

por quem deveria ter sido constituída arguido e não foi, deve também verificar-se para as 

declarações prestadas pela testemunha suspeita que venha, posteriormente, a ser 

constituída como arguido no processo em que foram prestadas as declarações. 

 

3 - Capacidade judiciária do arguido 

 

Sendo o arguido um sujeito processual, titular de direitos e deveres processuais, é 

relevante que tenha personalidade judiciária (art. 11.º do CPC). Podem, assim, ser arguidos 

as pessoas físicas maiores de 16 anos e as pessoas jurídicas (relativamente a certos crimes), 

uma vez que ambas são susceptíveis de imputação criminal. 

Não se pode, no entanto, confundir a qualidade de arguido, enquanto sujeito 

processual, com a responsabilidade penal, uma vez que a pessoa que tenha susceptibilidade 

para ser constituída arguida, pode não a ter para a imputação do crime que é objecto do 

processo. 

                                                                                                                                                    

 

 

 

14
 Essas declarações são inadmissíveis como prova – art. 58.º, nº5 do CPP 
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A susceptibilidade de ser arguido não é suficiente, sendo necessário que também 

tenha capacidade judiciária
15

, isto é, que tenha susceptibilidade de estar, por si só, em 

juízo. 

Quanto às pessoas meramente jurídicas, que como já vimos podem ser arguidas no 

processo, a sua capacidade judiciária tem que ser juridicamente organizada. 

 

4 - Direitos do arguido 

 

O art. 60.º do CPP, determina que a partir do momento em que uma pessoa é 

formalmente constituída arguida, o CPP, imbuído de um espírito garantista (Santos, 2003: 

155), assegura-lhe uma série de direitos (e deveres), que incorporam a sua defesa, previstos 

no art. 61.º. 

Os direitos e deveres deste sujeito processual estão então previstos no art. 61.º do 

CPP e também consagrados na CRP, justificando a expressão de que o Processo Penal é 

Direito Constitucional aplicado (Pereira, 2009: 250). 

A lei enumera os direitos e deveres do arguido de forma exemplificativa
16

, uma vez 

que o arguido é titular de outros direitos e está adstrito a outros deveres em virtude da 

posição que ocupa.  

De acordo com Paulo Pinto de Albuquerque (Albuquerque, 2008: 187-194), todos 

os sujeitos processuais estão adstritos ao dever de colaboração com as autoridades 

judiciárias para a realização da justiça e, por seu turno, gozam de direitos que podem opor 

a essas mesmas autoridades
17

. 

O art. 61.º, nº1 do CPP enumera-nos, como já referimos, exemplificativamente, os 

direitos do arguido, como seja:  

                                                 

 

 

 

15
 Art. 15.º do CPC 

16
 Art. 61.º do CPP 

17
 Exemplos: direito ao respeito pela integridade física e moral – arts. 25.º e 32.º, nº 8, da CRP 
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- o direito de presença
18

, sempre que se efectue uma diligência processual que lhe 

diga directamente respeito o arguido tem direito a estar presente, mesmo que esteja detido, 

preso ou obrigado a permanecer na habitação
19

. 

- o direito de audiência
20

, não consiste este direito apenas em o arguido se poder 

pronunciar sobre os factos que lhe são imputados, tendo também o direito de ser ouvido, 

sempre que a decisão que o tribunal venha a tomar o possa afectar pessoalmente (Costa, 

1986: 263), ou seja, o arguido deve ser tratado como uma pessoa que tem uma versão dos 

factos a transmitir ao tribunal, sendo este não só um direito como também um dever 

jurídico e moral da autoridade judiciária de o escutar. 

-o direito de informação
21

, é este um direito presente em todas as fases do processo 

e que impõe que o arguido seja informado dos factos que lhe são imputados antes de 

prestar declarações perante qualquer entidade, nos termos do arts. 61.º, nº1, al. c) e 141.º, 

nº4, ambos do CPP. 

- o direito ao silêncio
22

, de acordo com este direito o arguido pode não responder a 

perguntas feitas sobre os factos que lhe são imputados e sobre o conteúdo das declarações 

que acerca deles prestar. Nunca o seu silêncio o poderá prejudicar
23

, presumindo-se 

inocente, nos termos do art. 32.º, nº2 da CRP. Acrescente-se, ainda, que caso o arguido 

falte à verdade não sofre qualquer tipo de sanção, pois, como nos refere Jorge de 

Figueiredo Dias, não se trata de um direito de mentir, mas simplesmente de não punição da 

mentira (Dias, 2004: 450). 

- o direito a um defensor
24

, estamos perante um direito que é constitucionalmente 

garantido nos termos do art. 32.º, nº3 da CRP e que nos refere que o arguido tem direito a 

                                                 

 

 

 

18
 Art. 61.º, nº1, al.a) do CPP 

19
 Salvo as excepções previstas na lei – arts. 325.º, nºs 4, 5 e 6, 334.º, nº1, e 352.º, todos do CPP 

20
 Art. 61.º, nº1, al. b) do CPP 

21
 Art. 61.º, nº1, al.c) do CPP 

22
 Art. 61.º, nº1, al.d) do CPP 

23
 (…) o que está fundamentalmente em jogo é garantir que qualquer contributo do arguido, que 

resulte em desfavor da sua posição, seja uma afirmação esclarecida e livre de auto-responsabilidade. 

(Andrade, 1992: 121) 
24

 Art. 61.º, nº1, als.e) e f) do CPP 
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ser assistido por defensor em todos os actos processuais em que participe
25

. Estamos, 

assim, face a uma relevante garantia de defesa do arguido. Acrescente-se, ainda, que o 

arguido, de acordo com o art. 6.º, 3º, al.c) da Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

e com o art. 14.º, nº3, al. d) do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tem o 

direito de defender-se a si próprio.  

- o direito de intervenção
26

, no âmbito deste direito o arguido tem a faculdade de 

intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo diligências que 

entenda serem necessárias
27

. Apesar da referência feita no art. 61.º, nº1, al.g) do CPP ser só 

relativamente à fase de inquérito e da instrução, o arguido também tem o direito de intervir 

nas restantes fases processuais, desde logo na fase de audiência.  

- o direito de informação sobre os seus direitos
28

, como facilmente se infere, no 

âmbito deste faculdade, o arguido tem o direito de ser informado dos direitos que lhe 

assistem em virtude da sua própria qualidade de arguido. 

- o direito de recurso
29

, tem também o arguido o direito de recorrer das decisões que 

o afectem de forma negativa. 

Sendo que, todos estes direitos convergem num só direito: o direito de defesa. 

Essencial, na tomada de declarações ao arguido, é o respeito pelo sua própria 

pessoa, nos termos do art. 140.º, nº1 do CPP, sendo inconcebível comportamentos que 

ponham em causa a sua liberdade de movimentos e de expressão, qualquer ameaça ou 

coacção, com vista a obter declarações que o arguido não está disposto a proferir 

(Santos&Leal-Henriques&Santos, 2010: 207). 

 

5 - Deveres do arguido 

 

                                                 

 

 

 

25
 Quando o arguido esteja detido ou preso é obrigatória a assistência de defensor (arts. 64.º, nº1, 

al.a) e 144.º, nº3, ambos do CPP) 
26

 Art. 61.º, nº1, al.g) do CPP 
27

 Exemplo: Nos termos do art. 287.º, nº1, al.b) do CPP, quando acusado tem o direito de requerer a 

abertura de instrução. 
28

 Art. 61.º, nº1, al.h) do CPP 
29

 Art. 61.º, nº1, al.i) do CPP 
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Os deveres a que o arguido se encontra adstrito, desde o momento em que adquire 

tal posição, encontram-se estabelecidos no art. 61.º, nº3 do CPP. São eles: 

- Dever de comparência
30

, sempre que a lei
31

 o impuser, e desde que tenha sido 

devidamente convocado, o arguido tem o dever de comparecer perante o juiz, o MP ou os 

órgãos de polícia criminal. A lei é inequívoca, ao assinalar que o direito de presença se 

limita aos actos processuais que directamente digam respeito ao arguido. (Santos&Leal-

Henriques&Santos, 2011: 118)   

- Dever de responder com verdade sobre a sua identidade
3233

, caso o arguido não 

responda ou responda com falsidade poderá incorrer em responsabilidade penal
34

. Não 

tem, no entanto, o dever de responder sobre os factos que lhe são imputados e, se 

responder, faltando à verdade, não incorre em responsabilidade. Porém, tais declarações 

poderão ser utilizadas como prova contra si, desde que obtidas após a constituição de 

arguido e com respeito pelas formalidades expressas nos arts. 58.º e 59.º (Magistrados do 

Ministério Público, 2009: 377). 

- Dever de prestar termo de identidade e residência
35

 logo que assuma a qualidade 

de arguido, estamos perante uma medida de coação, nos termos do art. 196.º do CPP, em 

que a sujeição do arguido à mesma impõe-lhe os deveres enumerados no nº3 do referido 

artigo.  

- Dever de sujeitar-se a diligências de prova e a medidas de coação e garantia 

patrimonial
36

, o arguido tem o dever de se sujeitar às diligências de prova que não forem 

proibidas por lei, nos termos do art. 125.º do CPP e o dever de se sujeitar às medidas de 

coação e garantia patrimonial previstas na lei, nos termos do art. 191.º do CPP. 

 

                                                 

 

 

 

30
 Art. 61.º, nº3, al.a) do CPP 

31
 Art. 111.º, nº1, al.a) do CPP 

32
 Art. 61.º, nº3, al.b) do CPP 

33
 O arguido temo dever de responder com verdade às questões sobre a sua identidade e sobre os 

seus antecedentes criminais (arts. 140.º, nº3 e 141.º, nº3, ambos do CPP)  
34

 Por desobediência ou por falsas declarações – art. 141.º, nº3 do CPP e arts. 348.º e 348.º-A do CP 
35

 Art. 61.º, nº3, al.c) do CPP 
36

 Art. 61.º, nº3, al. d) do CPP 
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Relativamente ao arguido pessoa colectiva, tal como sucede em relação aos 

direitos, também em matéria de deveres não há nenhuma especificidade, apenas se destaca 

o facto de estes deverem ser cumpridos pelo seu representante legal. 

 

6 - O direito à constituição de arguido  

 

O arguido pode intervir de forma activa no processo dentro do âmbito dos seus 

direitos. Sendo que, com a sua constituição passa a estar garantido da sua possibilidade de 

se defender, estando também sujeito a deveres, como já referimos, como seja ao de 

prestação do termo de identidade e residência e as consequentes limitações decorrentes do 

mesmo. A antiga ideia de que quem era arguido era submetido a inúmeros deveres e a 

consequente associação de presunção de culpa são realidades que, ainda hoje 

(essencialmente esta última), levam muitas pessoas a não se sentirem bem quando 

constituídas arguidas, embora hoje, se exija indícios de fundada suspeita da prática do 

crime para se constituir alguém como arguido. 

A constituição de arguido é um dever, verificados os respectivos pressupostos, para 

defesa do próprio arguido e é um direito deste para poder gozar dos direitos inerentes à 

qualidade de sujeito processual (Silva, 2013: 318). 

 

7 - A garantia constitucional da presunção de inocência do arguido 

 

O arguido é um sujeito processual que goza de uma especial tutela por imperativo 

constitucional denominada presunção de inocência, prevista no art. 32.º, nº2 da CRP.           

Assim, estabelece o referido preceito constitucional que todo o arguido se presume 

inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação. Também a nível 

Europeu
37

 e Internacional
38

 encontramos preceitos semelhantes que determinam que 

                                                 

 

 

 

37
 Art. 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

38
 Art. 14.º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; Art. 11.º da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem. 
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qualquer pessoa acusada
39

 de uma infracção presume-se inocente enquanto a sua 

culpabilidade não tiver sido legalmente provada
40

. 

A presunção de inocência assume importância prática no nosso processo penal 

tanto como tratamento do arguido no decurso do processo, como de princípio de prova, 

sendo que a este propósito já desenvolvemos em capítulo próprio. 

O princípio da presunção de inocência é um princípio geral do processo penal, 

como já referimos e desenvolvemos anteriormente, não se limitando à questão da 

apreciação da prova, devendo estar presente no apuramento da necessidade de qualquer 

medida de coação, nomeadamente a prisão preventiva. A prevenção geral, subjacente de 

modo expresso ou tácito em decisões que impõem medidas de coacção, contraria o referido 

princípio da presunção de inocência.  

Com base neste princípio toda a condenação terá que ser antecedida pela recolha de 

prova necessária para formar uma convicção acerca da responsabilidade do arguido. Não é, 

assim, ao arguido que cumpre demonstrar a sua inocência e perante a dúvida será 

absolvido e considerado inocente. 

Exige, este princípio, que o arguido seja respeitado como qualquer cidadão o deve 

ser, ou seja, como o trato normal entre nós é o de Senhor, também o arguido deve ser 

tratado por Senhor e pelo nome próprio.  

Nas palavras de Germano Marques da Silva, e com as quais estamos absolutamente 

de acordo, o arguido deve ser tratado como possível inocente, que pode ser e 

frequentemente é, não obstante existirem nos autos indícios que permitem um juízo de 

fundada suspeita sobre a sua responsabilidade (Silva, 2013: 320) 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

39
 De acordo com a CEDH estamos face a uma acusação penal quando estejamos perante uma 

notificação oficial, proveniente de autoridade competente e referente à prática de uma infracção penal. 
40

 Art. 6.º, nº2 da CEDH 
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Capítulo III – O arguido arrependido  

 

Estamos face a um arguido arrependido quando alguém aceita incriminar os seus 

parceiros do crime para tentar obter vantagens processuais, isenções ou atenuações (Leite, 

2011: 381), por desrespeito ao princípio de lealdade e ética (Silva, 1994: 30-31), violando 

o dever de não denunciar os colegas às autoridades, uma vez terminada a associação. A 

imagem social do arguido arrependido é bastante negativa, como é visível, desde logo, por 

algumas expressões utilizadas na doutrina quando se referem às declarações dos 

arrependidos, como seja bufo (Silva, 1994: 27-34), e a utilização de títulos bastante 

insinuantes, como seja Tão amigos que nós éramos
41

. 

Entendemos que a existência de laços de companheirismo e amizade entre agentes 

do crime é escassa no seio destes grupos que praticam crimes em comparticipação ou sob a 

forma de associação criminosa
42

. 

Estando nós perante um Estado de Direito Democrático, onde é devido respeito e 

protecção aos direitos fundamentais, e tendo em consideração o princípio geral da 

liberdade e as exigências de necessidade e proporcionalidade previstas no art. 18.º, da 

CRP, não é legítimo impor-se um dever geral de denúncia. No entanto, entendemos, tal 

qual Inês Ferreira Leite, que também não será ilegítima a denúncia feita por quem já 

participou mas, arrependeu-se, entretanto, da prática do crime. 

Por outro lado, na maioria das vezes, aquela versão idílica da comparticipação 

criminosa, que acima se desenhou, não terá qualquer correspondência com a realidade. 

Assim é, aliás, nas actuais formas de criminalidade organizada, que assumem muitas vezes 

uma estrutura quase empresarial, assente na construção de relações de subordinação e 

hierarquia quando não, também, em relações resultantes de ambientes internos de 

intimidação generalizada. Bem se vê, portanto, que sendo assim delineadas as actuais 

formas de comparticipação ou associação criminosa - como acontece nas situações das 

                                                 

 

 

 

41
 (Beleza, 1998: 39-60) 

42
 No fundo, a pré-concepção determinante aqui é a de que os "companheiros do crime" são bons 

amigos que se juntam para, de modo coordenado, darem concretização aos seus intuitos criminosos. Assim 

se compreende que a posterior incriminação implicasse sempre um aproveitamento, por parte do Estado, de 

uma quebra da ética inerente às relações de amizade e companheirismos. (Leite, 2011: 382) 
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"máfias", de associações de exploração de pessoas, tráfico de armas ou estupefacientes, 

criminalidade económica altamente organizada ou mesmo, em alguns casos de terrorismo 

- urge repensar e requalificar, pelo menos, socialmente, a figura do arguido 

"arrependido" ou "colaborador" com a justiça. (Leite, 2011: 383)  

 

A figura do arguido arrependido ou colaborador e a sua relação com a justiça foi se 

alterando com a evolução e o passar dos anos. 

Será que o recurso à colaboração processual de arguidos arrependidos é apenas um 

desvio ao princípio da lealdade processual
43

? Não será antes o recurso a um meio enganoso 

de obtenção da prova, nos termos do art. 126.º, nº2, al. a), do CPP? 

Germano Maques da Silva entende que o recurso à figura do arrependido, a 

infiltrados e a informadores coloca em causa o princípio da lealdade processual. (Silva, 

1994: 31) 

De acordo com a Recomendação do Conselho da Europa
44

 sobre a protecção de 

testemunhas e colaboradores da justice, arrependido é todo aquele que, sendo arguido num 

processo penal, ou já o tendo sido num momento anterior, colabore com a justiça 

fornecendo uma confissão dos factos e/ou outros elementos probatórios relevantes para a 

determinação da sua responsabilidade penal e, caso haja, de outros comparticipantes ou 

associados no crime.  

                                                 

 

 

 

43
 O princípio da lealdade processual, enquanto comando imposto ao Estado nas suas relações com 

o cidadão, é mero reflexo do genérico princípio da lealdade, decorrência do princípio do Estado de Direito 

Democrático, constante do artigo2.º da Constituição, quando confrontado com o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, presente no artigo 1.º da Lei Fundamental. Nesta medida, porque num Estado de Direito 

Democrático assente no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais de 

cidadãos dignos na sua pessoa, o cidadão não pode ser instrumentalizado, atingido no núcleo central da sua 

dignidade, mesmo quando se trate de obter justiça, a figura coerciva do Estado deve actuar de modo leal, 

estando vedadas as auto-incriminações inconscientes, forçadas ou conseguidas por modos “enganosos”. 

(Leite, 2011: nota de rodapé nº6) 
44

 Ver Recomendação do Conselho da Europa sobre a protecção de testemunhas e colaboradores da 

justice (Recommendation Rec(2005)9 ol' the Committee of Ministers to member states on the protection of 

witnesses and collaborators of justice, Adopted by the Commi!lee of Ministers on 20 April 2005), na qual se 

define como colaborador da justiça: any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking 

pari in a criminal association or other criminal organization of any kind, or in offences of organized crime, 

but wlw agrees to coopera te with critninal justice authorities, particularly by giving testimony abortl a 

criminal association or organization, or about any offence connected with organized crime or other serious 

crimes. 
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A lei portuguesa faz apenas uma referência genérica à figura do arrependido no 

Código Penal
45

, a propósito da determinação da medida concreta da pena, assente no 

comportamento posterior do arguido, encontrando-se também previstas isenções ou 

atenuações da pena concedidas como contrapartida pelo fornecimento de informações 

probatórias de relevo em relação a certos tipos de crime. 

 No entanto, não podemos negar que o arguido arrependido é uma figura útil na 

criminalidade organizada. Encontram-se já previstas isenções ou atenuações da pena 

aplicáveis nestas situações, na lei de combate ao terrorismo
46

 e na lei do combate ao 

branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo
47

, com todos os crimes 

precedentes (de onde vem os rendimentos ilícitos – art. 368.º-A
48

, do CP).  

                                                 

 

 

 

45
 Artigos 71.º e 72.º, ambos do Código Penal. 

46
 Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto 

47
  Lei n.º 25/2008, de 05 de Junho 

48
  Artigo 368.º-A - Branqueamento 

1 - Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens os bens provenientes 

da prática, sob qualquer forma de comparticipação, dos factos ilícitos típicos de lenocínio, abuso sexual de 

crianças ou de menores dependentes, extorsão, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico 

de armas, tráfico de órgãos ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal, tráfico de 

influência, corrupção e demais infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de 

Setembro, e dos factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a seis meses 

ou de duração máxima superior a cinco anos, assim como os bens que com eles se obtenham.  

2 - Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência 

de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, directa ou indirectamente, com o fim de dissimular a sua 

origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante dessas infracções seja criminalmente perseguido ou 

submetido a uma reacção criminal, é punido com pena de prisão de dois a doze anos.  

3 - Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos.  

4 - A punição pelos crimes previstos nos n.os 2 e 3 tem lugar ainda que os factos que integram a 

infracção subjacente tenham sido praticados fora do território nacional, ou ainda que se ignore o local da 

prática do facto ou a identidade dos seus autores.  

5 - O facto não é punível quando o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos típicos de onde 

provêm as vantagens depender de queixa e a queixa não tenha sido tempestivamente apresentada.  

6 - A pena prevista nos n.os 2 e 3 é agravada de um terço se o agente praticar as condutas de forma 

habitual.  

7 - Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto ilícito típico de 

cuja prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro, até ao início da audiência de julgamento 

em 1.ª instância, a pena é especialmente atenuada.  

8 - Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser especialmente atenuada 

se a reparação for parcial.  
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A lei do combate ao terrorismo estabelece no seu art. 4.º, nº6, que  A pena pode ser 

especialmente atenuada ou não ter lugar a punição se o agente abandonar 

voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo 

por ela provocado, impedir que o resultado que a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar 

concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura de 

outros responsáveis, e no art. 5.º-A, nº3, relativo ao financiamento ao terrorismo, 

estabelece que, A pena é especialmente atenuada ou não tem lugar a punição, se o agente 

voluntariamente abandonar a sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente 

o perigo por ele provocado ou auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para 

a identificação ou a captura de outros responsáveis. 

A lei do combate ao branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, 

na mesma lógica de ideias, estabelece no art. 55.º-A, nº3 que, Na determinação da sanção 

aplicável tem-se ainda em conta: d) A existência de atos do agente destinados a, por sua 

iniciativa, reparar os danos ou obviar aos perigos causados pela infração; e e) O nível de 

colaboração do arguido com a autoridade administrativa competente. 

No entanto, o nosso Processo Penal não o favorece muito, não há grandes 

motivações para se ser arrependido em Portugal, devido à estrutura do processo que é 

diferente da dos EUA, por exemplo. De um ponto de vista estritamente processual, 

contudo, a confissão dos factos não implica nenhum benefício directo na determinação da 

medida da pena, mas apenas a renúncia à produção de prova e a redução da taxa de 

justiça. 

Em contrapartida, havendo confissão dos factos, pode o julgamento ser fortemente 

comprimido, uma vez que a confissão, quando integral e sem reservas, implica a renúncia 

à produção de prova e a passagem mediata à fase de alegações orais
49

. 

Claro que este regime tem uma aplicação muito limitada, uma vez que apenas 

valerá para crimes puníveis com pena de prisão inferior ou igual a 5 anos e, havendo co-

                                                                                                                                                    

 

 

 

9 - A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha das 

provas decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis pela prática dos factos ilícitos típicos 

de onde provêm as vantagens.  

10 - A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior ao limite máximo da 

pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens. 
49

 Art. 344.º, nº2, do CPP 
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arguidos, a confissão for feita, de modo coerente, por todos os arguidos. Mais, o tribunal 

pode sempre colocar em causa o carácter livre e sincero da confissão
50

. (Leite, 2011: 390-

391) 

  Uma das vantagens deste tipo de arguido é a possibilidade de ocultação da 

identidade prevista no art. 16.º
51

 da Lei de Protecção de Testemunhas. 

  

Na lei portuguesa encontramos duas figuras distintas, o arguido enquanto 

colaborador na obtenção de meios de prova contra comparticipantes ou outros agentes do 

crime, este arrepende-se da prática do facto ou desiste da continuação da actividade 

criminosa, optando por colaborar na administração da justiça, através de uma actividade de 

recolha de meios de prova ou fornecendo informações relevantes que possam constituir, 

em si, um meio de prova e o arguido arrependido, que desiste da prática do crime ou 

arrepende-se do mesmo, procurando evitar um dano ou ressarcindo o dano causado. Sendo 

que, quando ocorre uma verdadeira desistência, nos termos dos artigos 24.º e 25.º, ambos 

do CP, o agente beneficia de dispensa de pena caso tenha impedido o resultado ou se tenha 

esforçado seriamente para o impedir. Acrescente-se, ainda, que o arguido arrependido, que 

confessa o facto e procura a reparação do dano, irá beneficiar de vantagens na 

determinação da medida da pena, de acordo com os artigos do 71.º, nº 2, al. e) e 72.º, nº2, 

al.c), ambos do CP e de uma redução da taxa de justiça, nos termos do art. 344.º, nº 2, al.c), 

do CPP. 

                                                 

 

 

 

50
 Art. 344.º, nºs 3 e 4, do CPP 

51
 Artigo 16.º - Pressupostos 

A não revelação da identidade da testemunha pode ter lugar durante alguma ou em todas as fases 

do processo se estiverem reunidas cumulativamente as seguintes condições:  

a) O depoimento ou as declarações disserem respeito a crimes de tráfico de pessoas, de associação 

criminosa, de terrorismo, de terrorismo internacional ou de organizações terroristas ou, desde que puníveis 

com pena de prisão de máximo igual ou superior a oito anos, a crimes contra a vida, contra a integridade 

física, contra a liberdade das pessoas, contra a liberdade ou autodeterminação sexual, de corrupção, de 

burla qualificada, de administração danosa que cause prejuízo superior a 10 000 unidades de conta, ou 

cometidos por quem fizer parte de associação criminosa no âmbito da finalidade ou actividade desta;  

b) A testemunha, seus familiares, a pessoa que com ela viva em condições análogas às dos cônjuges 

ou outras pessoas que lhes sejam próximas correrem um grave perigo de atentado contra a vida, a 

integridade física, a liberdade ou bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado;  

c) Não ser fundadamente posta em dúvida a credibilidade da testemunha;  
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A diferença está, assim, no tipo de intervenção do agente do crime e na forma como 

é manifestado o arrependimento, sendo que a figura do arguido colaborador só terá 

importância nas situações de comparticipação criminosa e criminalidade organizada. 

O arrependido não se confunde com a testemunha porque aquele ao invés desta 

praticou factos passíveis de preencher um ilícito típico e esta é uma figura isenta de 

qualquer responsabilidade penal. No entanto, o arrependido excepcionalmente pode ser 

considerado testemunha, como acontece com a aplicação de medidas de protecção, no 

âmbito da Lei n.º 93/99, de 14 de Julho, relativa à Protecção de Testemunhas em Processo 

Penal. 

 

Não podemos, no entanto, confundir os agentes encobertos com os arguidos 

arrependidos. Entre nós a possibilidade de recurso a agentes encobertos encontra-se 

regulada na Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto, que estabelece o Regime Jurídico das Acções 

Encobertas para fins de Prevenção e Investigação Criminal (RJAE), sendo que, nos termos do art. 

1.º, nº2, da referida Lei se determina que as acções encobertas serão aquelas que forem 

desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por terceiro actuando sob o controlo da 

Polícia Judiciária, com ocultação da sua qualidade e identidade.      

 Ao invés do que sucede no direito espanhol, (Leite, 2011: nota de rodapé nº14) em 

que a lei limita o desenvolvimento destas acções aos funcionários, entre nós, ao 

estabelecer-se que as acções encobertas podem ser desenvolvidas (…) por terceiro, fica a 

dúvida sobre se esse terceiro pode ser arguido ou um dos agentes do crime. Apesar da lei 

não ser clara a responder-nos a esta questão, estamos em querer que podemos afirmar que 

o agente encoberto nunca será um arguido já que aquele irá actuar sob o controlo da 

Polícia Judiciária. 

Estando o agente, em matéria das acções encobertas, isento de responsabilidade, só 

excepcionalmente aquele assumirá a qualidade de arguido. 

Só em último recurso se deve recorrer a agentes do crime no âmbito de acções 

encobertas, uma vez que a sua utilidade será reduzida. Tal como refere expressamente Inês 

Ferreira Leite, a assumpção por parte de um agente do crime - instigador, co-autor ou 

                                                                                                                                                    

 

 

 

d) O depoimento ou as declarações constituírem um contributo probatório de relevo. 
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cúmplice - da qualidade de "agente encoberto" não será idónea a afastar a constituição 

posterior deste como arguido, sempre que as condutas anteriores à actuação "sob o 

controlo da Polícia Judiciária" tenham revestido a execução de uma qualquer forma de 

comparticipação punível no acto ilícito. 

 Isto porque o sistema processual português assenta em critérios de legalidade - 

desde logo, legalidade na promoção da acção penal, imposta pelo artigo 262.º , n.º 2, do 

Código de Processo Penal - o que implica que, havendo notícia fundada da prática de um 

crime, não exista margem de apreciação, por parte dos órgãos de polícia criminal ou do 

Ministério Público, respectivamente, quanto à comunicação da notícia do crime ou à 

abertura do inquérito. (Leite, 2011: 387-388) 

De acordo com o art. 58.º, nº1 do CPP, não há margem de discricionariedade 

quanto à constituição do agente do crime como arguido. Deste modo, se estivermos face a 

um agente do crime, o recurso à figura do agente encoberto não afasta nem a constituição 

como arguido, nem a abertura de inquérito. Assim sendo, as declarações do agente 

encoberto terão as mesmas limitações que as declarações de co-arguido, ficando sujeitas às 

mesmas limitações de produção e valoração. Sendo que, além das limitações de valoração 

decorrentes de se tratar de um declarante suja identidade não é revelada em julgamento, se 

for o caso, constantes do artigo 19.º n.º 2 da Lei n.º 93/99 de 14 de Julho – Lei de 

Protecção de Testemunhas – está também sujeito às limitações decorrentes de se tratar de 

um declarante que é, simultaneamente, co-arguido. Estamos face a limitações difíceis de 

contornar já que o art. 133.º, nº1 do CPP, de forma clara, estabelece o âmbito da proibição 

de cumulação da qualidade de arguido e da qualidade de testemunha, sendo indiferente se 

se trata de um mesmo processo ou de processos conexos. 

Se o nº1 é claro, o nº2 do art. 133.º do CPP, já suscita dúvidas, já que parece 

permitir que um co-arguido possa, quando expressamente consinta, depor como 

testemunha contra outro arguido, em outro processo sobre o mesmo crime ou crime 

conexo, caso tenha havido separação de processos. O co-arguido, enquanto mantiver essa 

qualidade, não pode ser obrigado a depor, mesmo que estejamos face a um processo 

separado, quanto a factos relacionados com a sua própria responsabilidade penal, em 

respeito da proibição de auto-incriminação, pois não havendo condenação transitada em 
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julgado, não existe a garantia de que tais declaração não possam vir a ser reproduzidas em 

audiência de julgamento
52

 e, mesmo tendo havido condenação transitada em julgado, que 

tais declarações não possam ainda vir a produzir efeitos incriminatórios para o arguido
53

,
54

. 

   

Se lhe for reconhecido o direito a não responder as suas declarações não poderão 

ser valoradas como prova. Apenas terá utilidade quando seja o único meio de obter outros 

meios de prova que não se reduzam às declarações de co-arguido e que só sejam obtidos 

com uma actuação (qualificada como crime) que o agente do crime levará a cabo, pelo que 

a isenção de responsabilidade criminal do agente do crime face às condutas desenvolvidas 

na qualidade de agente encoberto está justificada. 

  

1 - Estatuto processual de arrependido 

 

1.1 - A colaboração do arguido durante a investigação criminal 

 

A colaboração processual do arguido pode surgir logo na fase da investigação 

criminal, no entanto, vigorando entre nós o princípio da imediação da prova
55

, as 

intervenções de qualquer interveniente processual naquela fase não tem grande 

importância, tendo que ser repetida em audiência de julgamento. Assim, a valoração desta 

colaboração está limitada ao valor probatório a atribuir às declarações do arguido na 

fase de julgamento. E, fazendo nossas as palavras de Inês Ferreira Leite, (...) trata-se de 

um valor bastante reduzido. Claro que esta colaboração poderá ainda revelar-se valiosa 

como forma de obtenção de outros meios de prova, a cujo acesso a investigação nunca 

                                                 

 

 

 

52
 Arts. 356.º e 357.º, ambos do CPP 

53
 Possibilidade de um recurso extraordinário de revisão nos termos do disposto nos arts. 449.º n.º1 e 

463.º do CPP 
54

 Em sentido semelhante, mas aceitando os “testemunhos” quando já tenha ocorrido o trânsito em 

julgado, (Santiago, 1994: 56-57)  
55

A proibição de valoração de qualquer prova que não haja sido produzida ou examinada em 

audiência, constante do artigo 355.º do Código de Processo Penal. 
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teria tido de outro modo. Penso mesmo que será esta a maior utilidade da colaboração 

processual dos co-arguidos. (Leite, 2011: 391) 

Vigorando, nesta matéria e nos termos do art. 125.º do CPP, o princípio da livre 

obtenção de meios de prova, são admissíveis todas as provas e meios de obtenção da prova 

que não forem proibidos por lei. A única particularidade está no modo de obtenção da 

prova, não sendo permitido o recurso aos meios ilícitos de obtenção da mesma
56

. 

Relativamente às declarações do arguido, o CPP estabelece diversas regras, 

quanto às diversas fases processuais. 

Existem algumas regras comuns a todos os interrogatórios de arguido que são 

instrumentais face à garantia de que é respeitada a proibição de auto-incriminação e de que 

as declarações do arguido são espontâneas e voluntárias, tais como a de que o arguido 

deverá encontrar-se livre na sua pessoa sempre que for ouvido e a de que nunca presta 

juramento
57

, o direito de ser acompanhado por defensor e, talvez a mais fundamental, o 

direito de se recusar a responder a perguntas incriminatórias
58

. (Leite, 2011: 393) 

Entre nós, o recurso a meios expeditos de obtenção de confissões, como seja a 

promessa de atenuação ou isenção de responsabilidade criminal, é proibido, tendo por 

consequência a nulidade absoluta das provas assim obtidas, tornando-se impossível a 

utilização das mesmas
59

. 

Estes deveres especiais não se aplicam apenas à obtenção de declarações de 

arguido, antes se aplicam à obtenção de quaisquer meios de prova
60

.  

Pelo que, na obtenção de declarações do arguido que possam constituir um meio de 

prova, as autoridades judiciárias podem fazer referência aos benefícios substantivos e 

processuais decorrentes de uma colaboração processual útil por parte do arguido ou de um 

arrependimento sincero, mas nunca sob a forma de promessas concretas no que respeita 

                                                 

 

 

 

56
 Art. 126.º do CPP 

57
 Art. 140.º, nºs 2 e 3, do CPP 

58
 Art. 61.º, nº1, als. d) e f), do CPP 

59
 Art. 126.º, nº1, do CPP 

60
 (…) a verdade é que, tratando-se de arguido, que se encontra numa posição de prévia e natural 

fragilidade à qual está, normalmente, associada também uma especial susceptibilidade perante declarações 

ou comportamentos das autoridades judiciais, assentes na natureza coerciva do processo penal, haverá 

exigências acrescidas em redor do cumprimento dos mesmos. (Leite, 2011: 394) 
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aos precisos contornos da responsabilidade penal do mesmo ou da pena ou medida a 

aplicar, a final (ou, inversamente, sob qualquer forma de ameaças). (Leite, 2011: 394) 

No sábio entendimento de Germano Marques da Silva, com o qual concordamos 

plenamente, dado vigorar entre nós o princípio da legalidade e as regras quanto aos 

mecanismos de diversão processual serem rígidas, torna-se impossível, nas fases de 

inquérito ou instrução, fazer-se uma previsão segura sobre o sentido da decisão de mérito 

final ou sobre a pena ou medida que irá ser aplicada pelo juiz. Assim, a ameaça ou 

promessa feita nesse sentido é, no mínimo, um meio enganoso.   

 

1.2 - A aplicação de medidas de protecção aos arguidos arrependidos 

 

Além de todas as medidas direccionadas no sentido de que as declarações dos 

arguidos sejam voluntárias e espontâneas, e uma vez que a legislação sobre a Protecção 

das Testemunhas também é aplicável a quem assuma, no processo penal, a qualidade de 

arguido
61

, podem ainda surgir medidas para proteger os arguidos arrependidos ou 

colaboradores com a investigação. 

Para que possam ser aplicadas tais medidas de protecção ao arguido, bastará apenas 

que o arguido possua informação ou conhecimentos necessários à revelação, percepção ou 

apreciação de factos que constituam objecto do processo; a vida, integridade física ou 

psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado do arguido ou 

de outrem sejam postos em perigo por causa do seu contributo para a prova dos factos que 

constituem objecto do processo; e, consoante o tipo de medida, estiver em causa a 

investigação de certos tipos de crimes ou quaisquer crimes puníveis com pena de prisão de 

máximo igual ou superior a oito anos, cometidos por quem fizer parte de associação 

criminosa, no âmbito da finalidade ou actividade desta.  

O tipo de medidas a aplicar obedece ao princípio da tipicidade sempre que seja 

necessário o afastamento das regras de imediação e sujeição ao contraditório e consiste 

nas seguintes: 

                                                 

 

 

 

61
 Decorre da definição de “testemunha” constante do artigo 2.º alínea a) daLei de Protecção de 

Testemunhas 
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i) Ocultação da testemunha (cfr. artigo 4.º da Lei de Protecção de Testemunhas); 

ii) Audição da testemunha com recurso à ocultação e por teleconferência (cfr. 

artigo 5.º da Le i de Protecção de Testemunhas); 

iii) Reserva do conhecimento da identidade da testemunha (cfr. artigos 16.º e ss. da 

Lei de Protecção de Testemunhas); 

iv) Aplicação de medidas pontuais de segurança (cfr. artigo 20.º da Lei de 

Protecção de Testemunhas); 

v) Integração de testemunhas em programas especiais de segurança (cfr. artigo 

21.º da Lei de Protecção de Testemunhas). 

Tratando-se de arguido recluso, está prevista, no Decreto-Lei n.0 190/ /2003, de 22 

de Agosto, que regulamenta a Lei de Protecção de Testemunhas, a adopção de medidas 

especiais de segurança dentro do Estabelecimento Prisional que passam pela garantia de 

isolamento do "arrependido" face aos restantes reclusos e pela disponibilização de meio 

de transporte especial para estes arguidos. (Leite, 2011: 396) 

 

1.3 - Os benefícios substantivos e processuais dos arguidos arrependidos 

 

O nosso CP faz referência ao arrependimento nos seus arts. 71.º e 72.º, como já foi 

dito. Por sua vez, numa perspectiva de colaboração do agente do crime na actividade 

probatória prevê-se a atenuação especial da pena nos crimes de branqueamento de 

capitais
62

 e corrupção passiva
63

, além de algumas situações previstas em legislação 

extravagante
64

. A importância do arrependimento está, essencialmente, na determinação da 

                                                 

 

 

 

62
 Art. 368.º-A CP 

63
 Arts. 373.º e 374.º do CP 

64
 A Lei nº 36/94, de 29 de Setembro, relativa ao Combate à Corrupção e Criminalidade Económica 

e Financeira prevê algumas medidas de valorização penal da colaboração do arguido: 

1) A atenuação da pena, nos crimes de corrupção, peculato, participação económica em negócio e 

infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional, quando o agente auxiliar 

concretamente na recolha de provas que venham a ser decisivas para a identificação ou a captura de outros 

responsáveis (art. 8.º); 

2) E uma medida de natureza mista, processual e penal, aplicável apenas a casos de corrupção 

activa, que consiste na possibilidade de suspensão provisória do processo, mediante a imposição de regras de 

conduta ao arguido, também quando este tenha denunciado o crime e contribuído de modo decisivo para a 

descoberta da verdade (art. 9.º). 
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medida da pena. A conduta do agente posterior ao facto quando vise compor as 

consequências do crime e, caso tenha havido actos demonstrativos de arrependimento 

sincero, pode haver uma atenuação especial da pena. Mais, caso concorram, para além do 

arrependimento, na vertente da reparação do dano, outras circunstâncias atenuantes, está 

prevista a dispensa da pena
65

. 

A principal diferença entre os benefícios previstos na legislação extravagante e os 

previstos nos artigos 71.º e 72.º do Código Penal reside, precisamente, na diferença entre o 

arguido arrependido e o arguido colaborador, já que, enquanto aquelas normas genéricas 

são aplicáveis a todos os tipos de crimes, também a situações de execução singular do 

crime, e dependem da concreta reparação do dano, já as normas que assentam na 

colaboração com a actividade probatória serão aplicáveis apenas a formas de criminalidade 

considerada especialmente complexa ou organizada e dependem de ter sido fornecido, pelo 

agente do crime, um contributo decisivo para a recolha da prova do crime quanto a outros 

participantes ou agentes do crime. 

 

No que toca aos benefícios previstos na diversa legislação extravagante, a pena a 

aplicar está dependente de uma determinada colaboração processual, o que nos levanta 

alguns problemas, como seja saber o que cabe no conceito de provas decisivas, dado ser 

este um dos pressupostos de uma eventual isenção ou dispensa da pena, e torna-se ainda 

necessário saber se a avaliação do carácter decisivo das provas produzidas pelo 

"colaborador" se avalia numa perspectiva ex ante, aquando do término da colaboração, 

ou numa perspectiva ex post, após o término da produção da prova em audiência de 

                                                                                                                                                    

 

 

 

No âmbito do tráfico de estupefacientes, o artigo 31.º do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro 

prevê igualmente a possibilidade de atenuação ou dispensa da pena quando agente o agente abandonar 

voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer diminuir por forma considerável o perigo produzido pela 

conduta, impedir ou se esforçar seriamente por impedir que o resultado que a lei quer evitar se verifique, ou 

auxiliar concretamente as autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação ou a captura de 

outros responsáveis, particularmente tratando-se de grupos, organizações ou associações. 

Também no que respeita ao terrorismo, a Lei nº 52/2003, de 22 de Agosto - Lei de Combate ao 

Terrorismo - foi prevista a atenuação especial da pena quando o agente abandonar voluntariamente a sua 

actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado ou auxiliar 

concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. ( 

arts. 2.º, 3.º e 4.º da Lei). 
65

 Art. 74.º do CP 
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julgamento. (Leite, 2011: 398) Outra das dificuldades que aqui se levanta, embora não tão 

difícil de resolver como a anterior, é a seguinte: estando nós face a meras declarações de 

arguido colaborador, a avaliação do carácter da prova produzida, em princípio, só poderá 

ser levada a cabo após, pelo menos, a prestação de tais declarações, em audiência de 

julgamento. No entanto, a nossa lei quando refere as provas decisivas refere-as para a 

identificação e a captura de outros agentes do crime, e não as provas decisivas para a 

respectiva condenação, pelo que a perspectiva a seguir terá que ser diferente. 

Assim sendo, a avaliação do carácter decisivo das provas indicadas pelo 

colaborador deverá ser feita através de um juízo de prognose póstuma, ou seja, o tribunal 

terá que avaliar a pertinência das informações dadas pelo arguido colaborador, na fase de 

investigação, tendo em vista a sua eficácia para a descoberta de outros agentes do crime, 

atendendo apenas o valor intrínseco destas e não outras circunstâncias que tenham ocorrido 

posteriormente, ainda que estas tenham descredibilizado ou inutilizado as provas obtidas.

 O sistema português afasta-se de outros, em que as contribuições do arrependido 

devem tratar-se de elementos relativos a co-autores, instigadores e cúmplices que sejam 

suficientes para que o juiz de instrução possa elaborar um juízo de probabilidade sobre a 

existência dos factos e de quem os praticou, ou permitam um enorme avanço para 

investigação, como seja através da identificação de objectos, elementos ou locais do crime, 

ou, em qualquer caso, impeçam a prática de um crime ou a continuação da actividade 

criminosa, ainda que não revelem, posteriormente, valor probatório. 

Numa visão de conjunto, para que se pondere a aplicação dos benefícios 

processuais e penais previstos na lei, o tribunal terá que concluir que as informações 

prestadas pelo arguido: 

a) Constituíram, conjugadas com outros meios de prova, prova indiciária 

suficiente para sustentar uma acusação contra, pelo menos, um outro agente do crime; 

b) Constituíram, através dele uma actividade de recolha de prova levada a cabo 

pelas autoridades, um elemento relevante para a construção de um "pacote probatório" 

susceptível de sustentar uma acusação contra, pelo menos, um outro agente do crime (um 

elemento sem o qual tal construção não teria sido possível, ou teria sido extremamente 

difícil e muito mais morosa); 

c) Conduziram, isoladamente ou através de uma actividade de recolha de prova 

levada a cabo pelas autoridades, à identificação de outro ou outros agentes do crime e à 

posterior captura dos mesmos, permitindo, de modo imediato, a cessação da actividade 

criminosa; (Leite, 2011: 400) 
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É nosso entender que as simples declarações incriminatórias para outros arguidos, 

sem qualquer elemento de prova adicional ou complementar que as corrobore, não deverá 

sustentar um juízo favorável no que respeita à colaboração do arguido, uma vez que tais 

declarações, por si só e sem qualquer corroboração, nunca poderão ser consideradas como 

indícios suficientes do que quer que seja.  
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Capítulo IV – O conhecimento probatório do co-arguido 

 

Actualmente, como já tivemos oportunidade de referir, os processos revestem-se de 

uma complexidade que na altura da feitura do CPP não era imaginável. Construiu-se um 

processo penal a pensar que estaríamos sempre perante um arguido e um tipo legal de 

crime, o que já não sucede. Não raras as vezes estamos perante múltiplos arguidos que, por 

sua vez, preenchem diversos tipos legais de crime. 

 

A declarações do arguido são alvo de alguma controvérsia, estando a sua valoração 

dependente da fase processual em que as mesmas tiverem sido proferidas, sendo certo que 

para além de constituírem meio de prova, constituem ainda um meio de defesa, ou seja 

cabe ao arguido prestar tais declarações como bem entender para a eficácia da sua defesa 

(Magistrados do Ministério Público, 2009: 376, nota 2). 

 

De acordo com Figueiredo Dias, o arguido pode constituir meio de prova num 

duplo sentido (Dias, Reimp. 2004: 440): a) Em sentido material, através das declarações 

prestadas sobre os factos sendo certo que não pode ser coagido à prestação de tais 

declarações; e que, mesmo prestando declarações falsas sobre os factos imputados, nem 

por isso lhe poderão ser aplicáveis as sanções penais previstas para o falso testemunho ou 

as falsas declarações (arts. 238.º e 241.º do CP). Esta solução justifica-se formal ou 

processualmente pelo facto de a nossa lei, como a generalidade dos sistemas continentais, 

não ver o arguido como testemunha ou declarante em causa própria – como o faz o direito 

processual penal anglo-saxónico, antes sim como um meio de prova autónomo. b) Em 

sentido formal, na medida em que o seu corpo e o seu estado corporal podem ser objecto 

de exames (arts. 175.º e 178.º do CPP). 

 

Acrescente-se ainda que o arguido, sempre que prestar declarações no processo, 

deve encontrar-se livre na sua pessoa, a não ser que sejam necessárias cautelas para 

prevenir o perigo de fuga ou actos de violência. Como estabelece o art. 141.º, nº1, do CPP, 

durante os interrogatórios o arguido deve encontrar-se livre na sua pessoa, salvo se forem 

necessárias cautelas para prevenir o perigo de fuga ou actos de violência. Assim sendo, 

não é permitido o uso de algemas, talas ou outros tratos cruéis, desumanos ou degradantes 

durante a prestação de declarações. 
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Como estabelece Germano Marques da Silva, a liberdade a que o preceito do nº1 

do art. 140.º se refere é a liberdade física e, por isso, não é admissível o uso de algemas ou 

outros tratos degradantes. Só excepcionalmente, com fundamento em perigo de fuga ou de 

actos de violência, o arguido prestará declarações sem se encontrar livre na sua pessoa. 

(Silva, 2008: 198) 

 

O arguido apenas pode ser inquirido sobre os factos de que possua conhecimento 

directo e que constituam objecto da prova, nos termos dos arts. 140.º, nº2 e 128.º, nºs 1 e 2, 

todos do CPP. 

 

1 – O conceito de co-arguido para efeitos de impedimento de depor como 

testemunha 

 

A lei não define co-arguido. O sentido literal do termo leva-nos para uma ideia de 

pluralidade, no entanto, o facto de estarmos face a uma pluralidade de arguidos não 

significa, necessariamente, que estejamos face a co-arguidos, é necessário que algo os una, 

que exista um elemento de conexão entre eles. Escolasticamente podemos referir que para 

que haja co-arguição tem que haver conexão entre os vários arguidos. 

 

2 - Modelos de ligação entre os arguidos 

2.1 - Conceito formal de co-arguido 

 

Por vezes ocorre o processamento conjunto de uma pluralidade de arguidos, 

essencialmente na fase de julgamento, estamos a falar da conexão de processos, que a 

terminologia alemã designa por comunidade ou comunhão processual. Quando assim é, 

estamos perante um situação de co-arguição surgindo o impedimento dos co-arguidos 

serem interrogados como testemunhas, sendo que esse impedimento só existe se no 

momento das declarações existir a conexão e caso exista conexão só isso importa, 

independentemente dos factos em que o outro arguido tenha tido participação sejam ou não 

objecto da sua própria imputação. 
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Estamos perante, na terminologia da doutrina e jurisprudência germânica, o 

conceito formal ou processual de co-arguido, uma vez que, apenas está em causa a 

configuração processual (Seiça, 1999: 18).  

No art. 133.º, nº1, al.a), do CPP encontramos o conceito formal de co-arguido, uma 

vez que o co-arguido do mesmo processo ou de processos conexos está impedido de 

testemunhar, enquanto mantiver essa qualidade. No respeitante a esta proibição do art. 

133.º, nº1, al.a), do CPP, independentemente da conexão de processos que possa ocorrer ao 

abrigo do art. 24.º do CPP, co-arguido é, tal como na literatura germânica, que acolhe o 

conceito formal de co-arguido, apenas o arguido cujo processo, ao tempo da declaração, 

estiver, por aplicação das regras da conexão de processos, unido ou apensado ao 

processo do outro arguido, quer dizer, numa relação de comunhão processual. (Seiça, 

1999: 21) 

Se atentarmos no art. 24.º, em especial, nas suas alíneas c)
66

, d)
67

 e e)
68

 

encontramos as situações previstas na lei em que existe conexão de acordo com o conceito 

formal de co-arguido. 

No que toca à apensação e unidade dos processos temos que atender ao art. 29.º, 

nº1
69

 e nº2
70

, do CPP, já que este nos determina quando essas situações podem ocorrer. 

Assim, o arguido não poderá depor como testemunha no mesmo processo sobre factos que 

lhe são imputados em exclusivo, na qualidade de testemunha no mesmo processo sobre 

factos que são imputados não só a si como aos demais co-arguidos ou então como 

testemunha no mesmo processo sobre factos que lhe são imputados exclusivamente aos 

demais co-arguidos. Em caso de estarmos face a processos conexos entendemos que o 

arguido não poderá depor como testemunha em processo conexo sobre factos que são 

imputados em exclusivo aos arguidos em processo conexo, no processo conexo no qual são 

imputados os mesmos factos a si, quer aos demais co-arguidos, mas poderá depor na 

                                                 

 

 

 

66
 O mesmo crime tiver sido cometido por vários agentes em comparticipação; 

67
 Vários agentes tiverem cometido diversos crimes em comparticipação, na mesma ocasião ou 

lugar, sendo uns causa ou efeito dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros;  
68

 Vários agentes tiverem cometido diversos crimes reciprocamente na mesma ocasião ou lugar. 
69

 Para todos os crimes determinantes de uma conexão, nos termos das disposições anteriores, 

organiza-se um só processo.  
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qualidade de testemunha no processo conexo a partir do momento em que cesse a sua 

qualidade de arguido. 

Podemos, assim, concluir que o impedimento para depor como testemunha cessa 

quando cessar o nexo de ligação entre os processos. Apesar de as imputações coincidirem 

o arguido já pode depor como testemunha dado os processos correrem em separado. No 

entendimento de Pinto de Albuquerque o arguido pode depor no processo conexo como 

testemunha quando perder a qualidade de arguido (Albuquerque, 2008: 355-356). Antes 

da entrada em vigor da Lei 48/2007 o depoimento prestado por co-arguido podia valer 

como testemunha, mesmo não havendo consentimento expresso, quando houvesse 

separação de processos
71

, tendo havido já decisão transitada em julgado. No entanto, com a 

sua entrada em vigor passou a exigir-se consentimento expresso. Se o anterior co-arguido 

tiver sido definitivamente absolvido ou o processo, por algum motivo, tiver sido arquivado 

em relação a ele, pode valer como meio de prova o seu depoimento, sem consentimento 

expresso, no processo conexo
72

. 

Caso os processos tenham sido apensados e corram em conjunto não pode o 

arguido depor como testemunha contra outro co-arguido. A doutrina é divergente, 

entendendo Germano Marques da Silva (Silva, 2008: 208), com quem concordamos, que o 

arguido está impedido de depor como testemunha no processo em que é arguido, mesmo 

relativamente a factos em que não é co-arguido. Acrescenta ainda o autor o seguinte: Não 

nos parece admissível que o co-arguido no mesmo processo, ainda que por crimes 

diversos, possa assumir as qualidade, ora de arguido, ora de testemunha, pois as 

intervenções nessas qualidades, na audiência, são incompatíveis, nomeadamente quanto 

ao direito do arguido assistir à produção de prova, participando na audiência, ao direito 

de não prestar juramento, etc. A lei ao referir a conexão de processos e não só os co-

arguidos no mesmo processo afasta a possibilidade de o arguido ser também testemunha 

no mesmo processo em que está a ser julgado, ainda que relativamente a crime pelo qual 

não é co-arguido. Embora, no nosso entender, o co-arguido não possa depor como 

                                                                                                                                                    

 

 

 

70
 Se tiverem já sido instaurados processos distintos, logo que a conexão for reconhecida procede-se 

à apensação de todos àquele que respeitar ao crime determinante da competência por conexão. 
71

 Exemplos: Ac. TC nº 181/2005, Ac STJ 6/3/96, Ac TRL 18/5/99 
72

 Art. 133.º, nº2 do CPP 
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testemunha nada impede que as suas declarações sobre factos que respeitem a outros co-

arguidos sejam tidas em conta pelo tribunal. Havendo, porém, separação de processos, os 

arguidos de um mesmo crime ou de um crime conexo, podem já depor como testemunhas, 

desde que já expressamente nisso consentirem. Ao invés, Medina de Seiça (Seiça, 1999: 

65) refere na sua obra o seguinte: (…) um arguido pode ser testemunha relativamente a 

factos autónomos do outro, factos, portanto, que não fazem parte do objecto processual do 

arguido que deve testemunhar, nem surgem como conexos à sua própria imputação.  

 

2.2 - Conceito material de co-arguido 

 

Esta aqui em causa a existência de relação ou nexo entre os factos imputados aos 

diversos arguidos. Na hipótese de existirem dois ou mais processos a decorrer em 

conjunto, mesmo que as imputações dos co-arguidos não coincidam, o impedimento 

mantem-se. Também, de acordo com este modelo, os co-arguidos não podem depor como 

testemunhas mesmo que haja separação de processos, ou seja, mesmo quando não haja 

comunhão processual. Quando haja comunhão processual, o impedimento não é absoluto 

mas sim relativo já que apenas vigora quanto aos factos em que existe nexo e não quanto 

aos eventuais factos autónomos. 

 

3 - O que nos diz o nosso CPP 

 

No direito processual português a especificidade do depoimento do co-arguido em 

sentido formal (por um mesmo crime ou um crime conexo em que o processo não se 

encontra separado) prestado na audiência de julgamento, para além da caracterização da 

fonte pessoal de onde provém, tem específico impacto na medida em que se reporta a uma 

fonte de prova pessoal não sujeita a contra-interrogatório. (Mesquita, 2011: 591) 

O nosso Código de Processo Penal, no art. 133.º, nº1, al.a), estabelece que estão 

impedidos de depor como testemunhas: o arguido e os co-arguidos no mesmo processo ou 
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em processos conexos, enquanto mantiverem aquela qualidade
73

. Sendo que a qualidade 

de arguido, de acordo com o art. 57.º, nº2 do CPP, se mantem durante todo o decurso do 

processo.            

 No art. 24.º do CPP encontramos as situações em que pode ocorrer conexão e no 

art. 29.º, também do CPP, as situações em que temos unidade e apensação de processos. 

Da interpretação destes preceitos conjuntamente com as definições já dadas acerca do 

conceito formal e material de co-arguido pensamos que não se levantam dúvidas que o 

conceito de co-arguido adoptado pelo nosso legislador é o conceito formal. 

No entanto, se atendermos ao disposto no art. 133.º, nº2
74

, do CPP as dúvidas 

começam a surgir e a clareza anterior deixa de existir. Desde logo, suscitam-se dúvidas 

acerca do momento da separação. Este termo separação aponta no sentido de que os 

processos já estiveram a decorrer conjuntamente mas num determinado momento, por 

algum dos motivos previstos no art. 30.º do CPP deixaram de tramitar juntos. Assim sendo, 

uma vez que o art. 133.º, nº1, al a), do CPP perfilha o critério formal de co-arguido, 

poderíamos dizer que o impedimento cessou e que o co-arguido já pode depor como 

testemunha contra outro co-arguido. No entanto, o legislador no nº2, do art. 133.º, do CPP, 

vem esclarecer que isso só poderá suceder se o co-arguido declarante assim o entender, ou 

seja, é necessário o seu consentimento. Isto é, quando estejamos face a um anterior co-

arguido mas que já foi condenado com decisão já transitada em julgado em virtude de ter 

havido uma separação de processo, este condenado pode assumir a qualidade de 

testemunha, desde que expressamente o consinta
75

, tendo que prestar juramento e, assim 

sendo, ficando obrigado a falar com verdade sob pena de incorrer na prática crime de falsas 

declarações. 

                                                 

 

 

 

73
 Entende o Doutor Medina de Seiça que do art. 133.º, nº1, al. a), do CPP, não resulta a proibição 

de valoração, mas a proibição de aquisição do conhecimento probatório do co-arguido (…) na forma de 

testemunho. (Seiça, 1999: 160) 
74

 Em caso de separação de processos, os arguidos de um mesmo crime ou de um crime conexo, 

mesmo que já condenados por sentença transitada em julgado, só podem depor como testemunhas se nisso 

expressamente consentirem. 
75

 Art. 133.º, nº2 do CPP 
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Concluímos, então, que o legislador optou por um critério misto, sendo que ambos 

os conceitos, material e formal, de co-arguido delimitam o impedimento de depor como 

testemunha. 

 

4 – A prova testemunhal 

 

4.1 - Objecto e limites do depoimento testemunhal 

 

A narração dos factos juridicamente relevantes de que a testemunha tem 

conhecimento é chamada de prova testemunhal. 

Nos termos do art. 128.º, nº1 do CPP, a testemunha é inquirida sobre factos de que 

possua conhecimento directo e que constituam objecto da prova. Sendo que, de acordo 

com o art. 129.º do CPP, só excepcionalmente pode ser inquirida sobre factos de que 

possua conhecimento indirecto. Este meio de prova indirecto apenas é utilizado para 

indicar outros meios de prova, que, por sua vez, já serão directos. 

 

4.2 - Escusa, quebra e proibição por dever de segredo 

 

A escusa é uma questão em que estão em confronto dois interesses públicos. Por 

um lado temos o interessa na descoberta da verdade para a realização da justiça e por outro 

temos o interesse público do dever de segredo relativamente a certos estados ou profissões, 

que visa garantir o pleno exercício da função ou profissão. Assim, é no caso concreto que 

se terá que determinar quais os valores que devem prevalecer. 

Não nos podemos fazer valer de quaisquer meios para atingir o fim de realização da 

justiça e só excepcionalmente se admite a quebra do dever de segredo.  

O código regula no art. 135.º o segredo profissional, no art. 136.º o segredo de 

funcionários e no art. 137.º o segredo de Estado, sendo que, nesses mesmos artigos o 
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legislador prevê situações em que se verificam escusas
76

 e proibições
77

 de depor, 

resultantes do dever de segredo. 

 

4.2.1 - Segredo profissional e segredo religioso 

 

No art. 135.º, nº1 do CPP encontramos um elenco exemplificativo de pessoas que 

se podem escusar a depor invocando para tal o dever de segredo profissional ou religioso. 

Estas pessoas podem depor como testemunhas, podendo, processualmente, caso assim o 

entendam, escusar-se a fazê-lo. Se ao depor como testemunha estiver a pôr em causa um 

dever jurídico superior ou se desse depoimento resultar um perigo actual que ameace a 

vida, a liberdade, ou a honra do agente ou de terceiro, então deve mesmo escusar-se a 

depor. 

Como refere Germano Marques da Silva O segredo não existe em razão do múnus 

religioso ou da qualidade profissional, existe em relação a certas matérias que são do 

conhecimento da pessoa em virtude do exercício do ofício ou profissão (Silva, 2008: 172). 

Apenas o tribunal poderá decidir que o depoimento seja prestado em caso de dúvida 

sobre a legitimidade da escusa. Por sua vez, é o tribunal hierarquicamente superior àquele 

onde se suscitou o incidente da escusa de depor com fundamento no segredo profissional 

que pode decidir pela quebra do segredo profissional, desde que se encontrem preenchidos 

os pressupostos estabelecidos mo art. 34.º do CP. Por sua vez, entendemos, ao invés de 

Rodrigo Santiago (Santiago, 1992: 266), que a faculdade de escusa não pode ser quebrada 

pelos ministros de religião ou confissão religiosa. 

 

4.2.2 - Segredo dos funcionários públicos 

 

No referente ao segredo dos funcionários públicos, de acordo com Paulo Pinto de 

Albuquerque há, não só uma proibição de produção de prova, como também uma 

                                                 

 

 

 

76
 A escusa é uma recusa de prestar depoimento em virtude de um poder ou dever de guardar 

segredo (Silva, 2008: 170)  
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proibição de produção de valoração de prova (Albuquerque, 2008: 375). Assim, se o 

funcionário for inquirido sobre factos que constituem segredo e de que teve conhecimento 

no exercício das suas funções
78

 e o funcionário não se tiver escusado, quando devesse fazê-

lo, o depoimento não pode ser valorado no processo. A menos que o funcionário se tenha 

escusado e a escusa tenha sido considerada ilegítima ou injustificada, isto é, que o tribunal 

tenha decretado a quebra do segredo, já que assim já não existirá qualquer proibição de 

valoração de prova.  

 

4.2.3 - Segredo de Estado 

 

De acordo com o art. 137.º, nº1 do CPP, as testemunhas não podem ser inquiridas 

sobre factos que constituam segredo de Estado. Esta proibição abarca todas as pessoas 

abrangidas pelo dever de segredo, independentemente da profissão ou do seu estado, sendo 

esta matéria confiada inteiramente ao Ministro da Justiça.    

 Caso seja invocado o segredo de Estado, deve logo interromper-se o depoimento 

ou, se ainda for possível, não se deve iniciar. 

 

4.3 - Regras de inquirição 

  

Como nos é dito pela Ordem dos Advogados
79

, Se é verdade que as testemunhas 

são os olhos e ouvidos da justiça, e é por meio delas que o Juiz vê e ouve os factos que 

aprecia, sendo dever absoluto daquelas colaborar para a descoberta da verdade e 

administração da justiça, de acordo com o art. 132.º do Código de Processo Penal 

(C.P.P.), não deixa também de ser verdade que as testemunhas também têm os seus 

direitos conferidos pela lei, os quais merecem todo o respeito e defesa condigna. 

 O art. 138.º do CPP, estabelece regras importantes quanto à inquirição das 

testemunhas, impondo como regra base a correcção nestes actos. De acordo com o nº2 

                                                                                                                                                    

 

 

 

77
 A proibição impede a própria inquirição sobre os factos; impõe-se às autoridades. É o caso do 

segredo de funcionários e segredo de Estado (Silva, 2008: 170) 
78

 Art. 136.º, nº1 do CPP 
79

 Relator: Rui Souto, Parecer nº1, Dezembro de 2005 
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deste artigo, Às testemunhas não devem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes, 

nem quaisquer outras que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das 

respostas. De acordo com Germano Marques da Silva, Pergunta impertinente é não só 

aquela que é estranha ao assunto como também aquela que molesta, molesta a clareza do 

processo, o esclarecimento do caso ou a própria testemunha (Silva, 2008: 182-183). As 

perguntas sugestivas também não são permitidas já que estas podem inspirar ou facilitar 

uma determinada resposta.          

 As testemunhas têm o direito de exigir que a sua honra e dignidade, ambos direitos 

de personalidade, sejam respeitadas por todos os intervenientes processuais, 

essencialmente pelos Magistrados e Advogados, isto quando as testemunhas sofrem graves 

incómodos e elevados prejuízos para cumprirem este dever ético, apesar de terem direito a 

indemnização de acordo com o art. 317.º do CPP.       

 Sabemos, no entanto, que muitas vezes, as testemunhas são tratadas com alguma 

agressividade, que as prejudica na colaboração que podem dar às autoridades, impedindo 

que falem com clareza, perturbando-lhes o raciocínio e fazendo com que percam 

confiança, ou seja, não são tratadas com a consideração que é devida. Entendemos que, 

neste quadro, o apoio de um Advogado nessas alturas pode ser um factor de pacificação e 

limitador de alguns exageros. 

O incumprimento destas regras constitui uma mera irregularidade que deve ser 

suscitada no próprio acto pelo arguido ou pelo seu defensor. 

Se o juiz no momento não se aperceber da impertinência da questão colocada, deve 

esclarecer qual o fundamento da mesma. 

A testemunha tanto pode ser submetida a perícia psiquiátrica como a perícia sobre a 

personalidade, visando a primeira aferir sobre as características físicas e psíquicas da 

testemunha e a segunda sobre o conjunto das características psíquicas independentes de 

causas patológicas e o grau de socialização da testemunha, sendo que esta última só é 

admitida no caso de depoimento de menor de 18 anos e o depoimento da testemunha deve 

ter por objecto crime contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores
80

. 

                                                 

 

 

 

80
 Mas não é exigível que ela seja a vítima do crime. 
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 A admissão de quaisquer das perícias depende da existência de uma dúvida da 

autoridade judiciária sobre a capacidade da testemunha para prestar testemunho. 

É inadmissível que o tribunal discuta, desde o início da audiência, prova 

documental ou pericial quanto à personalidade e ao carácter do arguido, às suas condições 

pessoais, à sua conduta anterior, que não seja necessária para a prova dos elementos 

constitutivos do crime que dependam destes factos, pois, deste modo, estaria a pôr em 

causa o objectivo do legislador quanto à estrutura da audiência de julgamento. 

De acordo com o art. 154.º, nº3 do CPP, se a testemunha não prestar o seu 

consentimento para a realização da perícia, o despacho que ordena a perícia é da 

competência do juiz, que pondera a necessidade da sua realização. 

O depoimento jamais poderá ser realizado por intermédio de uma terceira pessoa, 

como estabelece o art. 138.º, nº1, do CPP. 

Qualquer pessoa, à excepção dos interditos por anomalia psíquica, podem depor 

como testemunha. 

De acordo com o art. 138.º, nº3 do CPP, a inquirição deve incidir, primeiramente, 

sobre os elementos necessários à identificação da testemunha, sobre as suas relações de 

parentesco e de interesse com o arguido, o ofendido, o assistente, as partes civis e com 

outras testemunhas, bem como sobre quaisquer circunstâncias relevantes para a avaliação 

da credibilidade do depoimento. Seguidamente, se for obrigada a juramento, deve prestá-

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

 

4.4 - Direitos da testemunha 

 

 4.4.1 - Direto de audiência 

  

 Ao abrigo deste direito a testemunha tem a faculdade de ser ouvida sobre factos 

pertinentes ao processo. 

Para não se afectar ou influir na resposta, ao abrigo do CPP de 1929 a testemunha podia 

redigir ou ditar o seu depoimento. Na mesma linha de raciocínio, hoje, proíbem-se as 

perguntas impertinentes ou sugestivas, para não se afectar a sinceridade e a espontaneidade 

da testemunha.  

 

 4.4.2 - Direito de correcção do tribunal 
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 A testemunha tem o direito a ser tratada de forma educada e digna, não podendo o 

Tribunal faltar-lhe ao respeito.  

 

 4.4.3 - Direito a protecção especial 

  

 A propósito da protecção das testemunhas temos que atender ao disposto na Lei 

nº93/99 de 14/07, alterada pela Lei nº29/2008 de 4/07 e pelo Lei nº 42/2010 de 03/09, que 

regula a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em processo penal quando a 

sua vida, integridade física ou psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de valor 

consideravelmente elevado sejam postos em perigo por causa do seu contributo para a 

prova dos factos que constituem objecto do processo.  

Embora já antes da revisão de 2007 houvesse quem entendesse que, por aplicação do 

disposto no art.20.º, da CRP, a testemunha podia sempre fazer-se acompanhar de 

advogado, com a referida revisão foram acrescentados os números 4 e 5 ao art.132.º do 

CPP, que vieram estabelecer expressamente isso mesmo
81

. 

 

 4.4.4 - Direito de indeminização  

 

De acordo com o art. 317.º do CPP, a testemunha terá direito a vir requerer o 

pagamento das despesas que teve em virtude das deslocações e do depoimento que prestou 

na qualidade de testemunha
82

. 

A testemunha interessada é que tem que requerer a atribuição de compensação, 

sendo o seu montante considerado como custas do processo e calculado de acordo com as 

tabelas aprovadas pelo Ministério da Justiça. 

                                                 

 

 

 

81
 Apenas uma ressalva quanto ao nº5, já que este estabelece que o advogado que acompanha a 

testemunha não pode coincidir com o defensor do arguido no processo, entendemos que esta disposição deve 

ser interpretada num sentido amplo, sendo aplicável esta proibição ao advogado do assistente ou das partes 

civis. 
82

 Mas apenas as testemunhas que foram notificadas para o efeito poderão exigir compensação. 
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No entendimento de Germano Marques da Silva, e com o qual concordámos 

plenamente, deve-se evitar subcarregar as testemunhas com adiamentos sucessivos ou 

demoras no início das diligências, já que a compensação não abrange o que deixaram de 

auferir (Silva, 2008: 185). 

 

4.5 - Deveres da testemunha 

 

Toda a pessoa que tenha capacidade para ser testemunha está adstrita ao dever de 

testemunhar, só podendo ilibar-se desse dever nos casos previstos na lei, e, 

consequentemente, ao dever de responder com verdade às perguntas que lhe forem 

dirigidas, nos termos do art. 132.º, nº1, al.d) do CPP, sob pena de incorrer no crime 

tipificado no art. 360.º do CP. Não obstante a testemunha se poder recusar responder às 

perguntas quando entenda que da respectiva resposta poderá resultar responsabilidade 

penal para si (ar. 132.º, nº2 do CPP). 

A testemunha está, no entanto, sujeita a outros deveres, nos termos do art. 132.º do 

CPP, como sejam: 

 

 4.5.1 - Dever de comparência 

 

A testemunha tem o dever de se apresentar, no lugar e no tempo devidos, à 

autoridade por quem tiver sido legalmente convocada ou notificada, mantendo-se à sua 

disposição até ser por ela desobrigada, conforme dispõe o art. 136.º, nº1, al.a) do CPP. 

Sendo que, a consequência da sua falta injustificada, quando tenha sido legitimamente 

convocada ou notificada é, nos termos do art. 116.º, nº1 do CPP, a condenação ao 

pagamento de uma soma entre duas e dez unidades de conta, sem prejuízo de o juiz poder 

ordenar a sua detenção pelo tempo indispensável à realização da diligência e condená-la, 

ainda, no pagamento das despesas ocasionadas pela sua não comparência (art. 116.º, nº2 do 

CPP). 

 

 4.5.2 - Dever de prestar juramento 
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Nos termos do art. 132.º, nº1, al.b) do CPP, a testemunha tem o dever de prestar 

juramento, quando ouvida por autoridade judiciária
83

. Consistindo o juramento das 

testemunhas, de acordo com o estabelecido no art. 91.º, nº1 do CPP, nos seguintes termos: 

Juro, por minha honra, dizer toda a verdade e só a verdade
84

.  

 

 4.5.3 - Dever de obedecer às indicações que legitimamente lhe foram dadas 

quanto à forma de prestar depoimento 

 

Sendo o depoimento da testemunha um acto pessoal e isolado, e respeitadas as 

regras de inquirição (art. 138.º do CPP), apenas lhe podem ser dadas indicações 

respeitantes à forma de prestar o depoimento e nunca quanto ao seu conteúdo. Devendo a 

testemunha fazer a sua exposição de forma livre, sendo absolutamente proibidas as 

perguntas impertinentes ou que extravasam o objecto do processo. 

Acrescente-se, ainda, que, quando estejamos face a um depoimento reduzido a auto, 

este deve ser elaborado de forma a manter, tanto quanto possível, todas as expressões 

utilizadas pela testemunha, para que não haja alterações do conteúdo do depoimento. 

  

5 – Incompatibilidade entre a posição de testemunha e a posição de arguido no 

plano probatório 

 

A situação de co-arguido resulta do facto de se responder criminalmente em 

conjunto com outrem que detém a mesma qualidade (Cabral, 2014: 514). A posição 

processual do arguido encontra-se almofadada por um conjunto de medidas garantística, 

como já tivemos oportunidade de referir, tendo, por um lado, a presunção de inocência e, 

                                                 

 

 

 

83
 Nos termos do art. 91.º, nº3 do CPP, o juramento apenas pode ser prestado perante a autoridade 

judiciário e nunca perante órgãos de polícia criminal. 
84

 Caso a testemunha preste falsos testemunhos incorre no crime de falsidade de testemunho, 

tipificado no art. 360.º, nº1 do CP, punido com pena de prisão de seis meses a três anos ou com pena de 

multa não inferior a sessenta dias, sem prejuízo do disposto no nº3 do referido artigo. 
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por outro, o direito ao silêncio, sendo que este não o pode desfavorecer, como 

oportunamente já explicitamos. 

Entendemos que a razão de ser do impedimento do arguido depor como testemunha 

é uma razão benéfica para aquele, visando proteger o arguido. Basta pensarmos que as 

declarações prestadas pela testemunha não revestem, ao invés das declarações de arguido, 

a natureza de meio de defesa, apenas constituindo meio de prova e que as testemunhas 

estão vinculadas ao dever de verdade, sob pena de incorrerem no crime de falsos 

testemunhos. 

Nunca podemos esquecer que a procura da verdade só deve ser feita em caminhos 

que respeitem a justiça. 

Como refere Medina de Seiça (Seiça, 1999: 35), a justificação do impedimento de o 

co-arguido depor como testemunha encontra a sua razão de ser essencial na ideia de 

protecção do próprio co-arguido. Fazendo apelo à formulação do Supremo Tribunal 

Federal alemão (BGH), não é nenhum princípio da ordenação processual que a verdade 

tenha de ser investigada a todo o preço, pelo que se sublinha que um dos mais marcantes 

limites à investigação passa pelo respeito da liberdade de declaração que o Estado tem de 

reconhecer aos diversos participantes processuais, sob pena de a verdade alcançada ser 

comunitariamente insuportável. 

A proibição de o arguido ser ouvido como testemunha, enquanto limitação ou 

exclusão dos mecanismos de constrangimento inerentes à prova testemunhal (juramento, 

dever de responder com verdade penalmente sancionado), constitui uma expressão do 

privilégio contra a auto-incriminação (Moura, 2014), como decorre do art. 14.°, n°3, al. g), 

do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 onde se refere que qualquer 

pessoa acusada de uma infracção penal terá direito, em plena igualdade, pelo menos às 

seguintes garantias: a não ser forçada a testemunhar contra si própria ou a confessar-se 

culpada. 

O impedimento estabelecido no art. 133.º, nº1, al.a), do CPP, de acordo com o 

Autor citado, não se traduz, apenas, na limitação ao testemunho contra si próprio por parte 

do arguido, na medida em que o seu direito a não responder abrange todas as perguntas que 

lhe sejam feitas, independentemente do conteúdo intrínseco da resposta. O alargamento do 

impedimento – ou seja, o alargamento do direito do arguido ao silêncio e a não ser punido 

por crime de falsas declarações - ao próprio co-arguido emerge desta matriz da garantia 

contra a auto-incriminação, enquanto expressão privilegiada do direito de defesa, entendida 

neste contexto como a exigência de assegurar ao co-arguido o direito a defender-se não 
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provando através do testemunho sobre facto de outro, circunstância que poderia 

comprometer a própria posição processual. Identifica-se aqui, tal como no direito ao 

silêncio do arguido tout court, que a consagração do impedimento representa uma renúncia 

por parte do Estado à colaboração forçada na investigação e condenação de factos 

criminosos de quem é alvo precisamente dessa investigação. 

Importa frisar a diferença de estatutos, uma vez que, enquanto o arguido tem o 

direito ao silêncio
85

, não está obrigado a responder, não incorrendo no crime de 

desobediência
86

 e não está obrigado a responder com verdade, não incorrendo no crime de 

falsas declarações
87

, a testemunha não pode recusar-se a responder
88

 e tem o dever de 

responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas (art. 132.º, nº1, al.d), do CPP). 

A garantia da testemunha contra a auto-incriminação é muito reduzida, uma vez que, esta 

apenas pode recusar segmentos da declaração que a podem fazer incorrer em 

responsabilidade penal, isto é, não pode simplesmente recusar a resposta. Pelo contrário, o 

arguido pode inclusive nada declarar sobre factos que lhe sejam favoráveis. 

 

5.1 - A determinação do âmbito objectivo do impedimento 

 

Procuraremos determinar quais os crimes em relação aos quais o arguido está 

impedido de depor como testemunha.        

 A questão problemática aqui é a situação de conexão resultante de vários arguidos 

terem cometido diversos crimes na mesma ocasião de tempo e lugar. Santos Cabral, tal 

como Medina de Seiça, entende que só deverá afirmar-se o impedimento quando entre os 

crimes cometidos, para além da existência da unidade de tempo ou lugar, se verifique uma 

ligação que torne necessária conceder aos diversos arguidos a tutela do impedimento. 

Assim sucede quando o testemunho de um arguido sobre um crime de outro arguido possa 

contribuir para a recolha de elementos sobre o seu próprio crime. (Cabral, 2014: 516)   

                                                 

 

 

 

85
 Art. 61.º, nº1, al.d), do CPP 

86
 Art 348.º, do CP 

87
 Art. 359.º, do CP 

88
 A menos que alegue que da resposta pode resultar responsabilidade penal para si (art. 132.º, nº2, 

do CPP) 
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No art. 133.º, nº1, al.a), do CPP, o legislador, como já referimos, seguiu o critério 

formal, em que o impedimento se funda na comunhão processual existente entre processos. 

No entanto, esta não é uma posição absoluta adoptada pelo legislador, existindo situações 

em que o critério que determina o impedimento é a existência de um nexo entre as 

imputações dos vários arguidos, independentemente de existir comunhão entre os 

processos, como também já referimos. O nexo entre imputações pode decorrer da 

identidade de objecto processual e pode também advir dos casos em que há conexão de 

processos, ou seja, da existência de crimes conexos.      

 O art. 24.º, nº1, do CPP estabelece, como já referimos, os casos em que há conexão 

de processos. Para que estejamos perante uma situação de conexão processual temos que 

estar perante dois ou mais processos. A conexão objectiva depende da existência de um só 

crime ou de um determinado nexo entre vários crimes e a conexão subjectiva depende da 

existência de um só autor. Assim sendo, os casos de conexão previsto no art. 24.º, do CPP 

podem servir como critério integrador para determinação do âmbito objectivo do 

impedimento. Esclareça-se que o nexo entre crimes para efeito de impedimento existe 

quando haja ligação entre processos e, por sua vez, os crimes serão conexos quando os 

respectivos processos também o sejam. No entanto, a conexão entre processos 

constituindo-se por um motivo diverso da causa, resultando antes do funcionamento das 

regras de conexão a comunhão processual não resultará necessariamente do nexo existente 

entre os crimes. Devido aos limites à conexão estabelecidos no art. 26.º do CPP, a 

comunhão processual entre crimes conexos que por vezes poderia ocorrer (art. 24.º a 29.º 

do CPP) fica impossibilitada mas, ainda mais importante na prática, é o art. 24.º, nº2 do 

CPP que só admite a junção dos processos que se encontrem simultaneamente na fase de 

inquérito, de instrução ou de julgamento.  

Atente-se que há situações em que estamos face a uma pluralidade de arguidos a 

responder em comunhão processual mas em que não existe um nexo relevante entre os 

crimes e nestes casos não há impedimento.        

 Devemos olhar para os casos de conexão previstos no art. 24.º do CPP como sendo 

apenas integradores do critério do impedimento.      

 Há um lacuna na doutrina no aspecto que nos importa aqui, já que se é habitual a 

afirmação de que nem todas as conexões que justificam o processamento conjunto de uma 

pluralidade de crimes o permitem com aplicação das regras de competência por conexão, 

de seguida nada mais se apresenta senão uma enumeração de casos de conexões desta 

espécie, tidos como mais débeis ou fracos, mas sem explicar como é que na estrutura 
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desses casos influi o aspecto da competência que é tão salientado.     

 Determinante para o impedimento é a existência de um nexo entre as imputações 

dos vários arguidos, justificando-se, assim, que não seja constrangido a prestar declarações 

na forma de testemunho. 

A doutrina diverge acerca da taxatividade ou não dos casos previsto no art. 24.º, do 

CPP, em que devido à ligação entre os crimes se justifica um tratamento conjunto, ao que 

seguimos a posição perfilhada por Medina de Seiça (Seiça, 1999: 56-58) e entendemos que 

podem ocorrer outras situações aí não previstas e que justifiquem o mesmo tratamento. Ao 

invés de Paulo Pinto de Albuquerque (Albuquerque, 2008: 100) que defende que o art. 

24.º, nº1 é taxativo e excepcional, não admitindo aplicação analógica.    

 Para existir conexão terá que existir não só uma pluralidade de processos como, 

também, uma pluralidade de tribunais competentes para conhecer desses processos. Sendo 

essa competência determinada ao abrigo das regras de competência material
89

, funcional
90

 

e territorial
91

.           

 Nestes casos a determinação do tribunal competente é feita pela derrogação das 

regras.            

 Se é certo que o princípio geral que está na origem do CPP é o de que a cada crime 

corresponde um processo para o qual é competente o tribunal definido em função das 

regras de competência material, funcional e territorial, é também certo que a lei admite que 

essa regra básica seja alterada, o que sucede nos casos de conexão. Estes que são 

verdadeiras excepções àquela regra. Razões de economia, de boa administração da justiça 

                                                 

 

 

 

89
 A competência material e funcional encontra-se regulada entre os arts. 10.º a 18.º do CPP, sendo 

que não está autonomizada cada uma das referidas competências, no entanto, procuraremos distingui-las. A 

competência material permite-nos determinar qual o tribunal competente para conhecer de um determinado 

caso em função da natureza dos processos ou da qualidade dos arguidos. Assim, todos os tribunais com 

jurisdição penal terão competência relativamente à matéria objecto desse processo. 
90

 No âmbito da competência funcional da jurisdição penal dos diversos tribunais materialmente 

competentes é utilizado um critério que atende às fases ou graus do processo e determina a competência 

dentro de cada uma dessas fases ou graus de jurisdição. 
91

 Encontra-se regulada entre o art. 19.º e o art.23.º, ambos do CPP, e delimita a jurisdição penal de 

acordo com a localização no território. Tendo como critério geral para determinação da competência 

territorial o elemento de ligação do objecto do processo com o território em que cada tribunal exerce a sua 

jurisdição (cada tribunal exerce a sua jurisdição numa das circunscrições territoriais em que o território se 

encontra dividido) 
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penal e de prestígio das decisões judiciais, sustentam estas soluções, já que desaparece o 

perigo de uma pluralidade de decisões sobre infracções conexas se contradizerem 

materialmente. 

 

5.2 - Outras situações em que se verifica impedimento 

 

Para Medina de Seiça existe ainda outra situação, além das previstas no art. 24.º do 

CPP, em que se verifica o impedimento: quando o mesmo crime é imputado a vários 

arguidos mas a comprovação da autoria de um deles exclui por lógica a necessidade dos 

demais (casos de imputação alternativa). Em verdadeiro rigor, o crime não foi cometido 

em comparticipação uma vez que se trata de determinar uma autoria singular. Porém, 

parece indesmentível que os vários arguidos deste crime estão reciprocamente impedidos 

de testemunhar, porquanto ao fazê-lo poderiam comprometer a sua posição de defesa; de 

facto todos eles são arguidos do mesmo crime (art. 133.º, nº2), embora o não tenham 

cometido em comparticipação (art. 24.º, nº1, al. b)) (Seiça, 1999: 60). 

 

Ainda no âmbito de descrição de situações em que se verifica um impedimento 

objectivo, torna-se necessário analisar uma situação em que se assiste a uma comunhão 

processual (são arguidos no mesmo processo ou em processo conexo), sem que, contudo, 

exista de igual modo a um nexo entre as imputações atribuídas aos arguidos (o mesmo 

crime ou crime conexo). Estaremos perante esta situação quando certos factos sejam 

apenas imputados a um dos co-arguidos, em nada interferindo na relação processual 

relativa ao outro. Levanta-se, assim, aqui a questão de saber como se pode carrear para o 

processo o conhecimento probatório que o co-arguido não acusado desse facto 

eventualmente possua. Podemos, neste aspecto, socorrer-nos da jurisprudência do STJ, que 

num acórdão seu de 28/11/1990 toma como critério decisivo para determinar o âmbito 

objectivo do impedimento, e por consequência delimitar a qualidade de co-arguido, o 

crime gerador para ambas dessa situação de comunhão processual. Assim, entendemos que 

o importante é o nexo existente entre as imputações dos vários arguidos e não 

propriamente a configuração processual.  

Nunca podemos esquecer que o impedimento objectivo de o arguido depor como 

testemunha pode subsistir independentemente de existir ou ter existido comunhão 

processual. 
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Assim, a propósito de uma situação em que exista comunhão processual, sem que 

contudo haja correspondência entre as imputações atribuídas aos imputados, Medina de 

Seiça socorre-se de um caso para exemplificar se e como poderá o conhecimento do co-

arguido não acusado no processo (conexo) que decorre contra o outro co-arguido ser 

valorado (Seiça, 1999: 60-61): 

A e B irmãs, envolveram-se em confronto físico, do qual resultaram lesões 

corporais em ambas. Um outro irmão, C, tomou o partido de A e discutiu com B, que, 

entretanto, se armara com uma espingarda de caça e em resposta às palavras do irmão 

disparou sobre este causando-lhe a morte. A e B foram julgadas pelo Tribunal do Júri, 

acusadas cada uma de um crime de ofensas corporais; B, julgada, ainda, pelo crime de 

homicídio. Na produção de prova do crime de homicídio, A foi ouvida como testemunha, 

tendo o seu depoimento servido de base à decisão. 

No âmbito do recurso interposto para o STJ, B alegou que foi violada a al. a) do nº1 

do art. 133.º do CPP, onde se determina a proibição dos co-arguidos deporem na qualidade 

de testemunhas, no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto mantiverem a 

qualidade de arguidos
92

. 

Apesar de parecer lógico que A só matou C em virtude da discussão violenta em 

que se encontrava com B, na qual C tomou partido desta última, de acordo com a 

fundamentação sustentada pelo STJ a co-arguição não existe neste caso. Entendendo que a 

co-arguição só existe quanto ao primeiro crime – crime de ofensas corporais (recíprocas). 

Sustentando que sendo A apenas acusada de ofensas corporais (recíprocas) na pessoa de 

B, só quanto a este delito é desta co-arguida, sendo estranha à restante imputação feita à 

irmã. Só assim interpretado o preceito é que se poderá haver A como mantendo a predita 

qualidade de co-arguida, o que de resto, é pressuposto legal quando na lei se diz 

«enquanto mantiverem aquela qualidade».  

 

5.4 - Considerações finais acerca do impedimento em análise 

 

                                                 

 

 

 

92
 Ac. do STJ de 28-11-1990, Processo nº 41167, disponível em www.dgsi.pt  



67 

É visível que o legislador não se contentou com a aplicação do conceito de formal 

de co-arguido para efeitos de impedimento. Assim, a conexão, o âmbito objectivo do 

impedimento e a respectiva delimitação da qualidade de co-arguido, resultam do crime que 

deu origem à conexão processual, ou seja, o crime de ofensas corporais recíprocas. 

 

Atendendo mais na posição adoptada pelo STJ e reflectindo sobre a mesma, 

comecemos por nos concentrar no art. 133.º, nº1, al.a) do CPP. Da leitura deste preceito 

poderíamos retirar que a co-arguição manter-se-ia no mesmo processo ou em processos 

conexos. Parece assim resultar daqui uma total identificação entre imputações e co-

arguidos, isto é: dois arguidos praticam o crime de ofensas corporais e num segundo 

momento, um crime de homicídio. Quanto à legitimidade do impedimento objectivo que 

aqui se espelha não se levantam quaisquer dúvidas. No entanto, há outras situações, como 

a que estamos a analisar mas que se revestem de uma complexidade acrescida. No caso em 

análise, como vimos o crime de homicídio é imputado ao C, pelo que A estranha à 

respectiva imputação. Será intenção do legislador excluir o impedimento relativamente aos 

factos autónomos de outro arguido? Ou manter o impedimento nestas situações em que o 

co-arguido é alheio à imputação em causa, mas em virtude de existir comunhão 

processual? 

 

O STJ vai no sentido de separar as imputações. Assim, mesmo existindo comunhão 

processual, o co-arguido não imputado poderá responder na qualidade de testemunha, já 

que no processo oriundo da prática do crime de homicídio, nem sequer há co-arguição. No 

entanto, Paulo Pinto de Albuquerque tem um entendimento contrário, com o qual 

concordamos: O arguido não pode depor como testemunha no mesmo processo sobre 

factos que são imputados aos seus co-arguidos em exclusivo, pois a capacidade de 

avaliação do arguido fica prejudicada pela circunstância dos factos se encontrarem numa 

relação de conexão objectiva com os factos imputados ao arguido, perturbando assim 

seriamente a liberdade do depoimento. Ao que acrescem as dificuldades de ordem prática 

para conciliar o direito do arguido de assistência à produção de prova e o dever das 

testemunhas se retirarem da sala (Albuquerque, 2008: 354).  

Temos, então, legitimidade para dizer que se um dos co-arguidos depuser 

relativamente a factos autónomos do outro co-arguido na qualidade de testemunha, estará a 

atentar contra o disposto no art. 133.º, nº1, al.a), do CPP. Para isso ser válido os processos 

teriam de ser separados. Assim sendo, a expressão processo conexo é destinada àquelas 
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situações em que existe identidade entre imputações constantes nos processos e entre os 

arguidos.  

Por seu turno, no referente à produção de prova, um co-arguido num processo em 

que se assiste a uma comunhão processual, toma a qualidade de arguido em relação a 

certas imputações mas, quanto a outras, assume a qualidade de testemunha, parece 

estarmos perante um total desacordo com as regras que compõem a estrutura do Processo 

Penal. 

A Doutrina Alemã apresenta-nos duas teorias opostas. 

De acordo com a dominante só com a separação dos processos será possível 

interrogar o arguido na qualidade de testemunha, mesmo em relação a factos que não 

constituíssem objecto da sua imputação. 

Por seu turno, há quem se socorra do conceito material de co-arguido e sustente o 

seguinte entendimento: há a possibilidade de ouvir o co-arguido na qualidade de 

testemunha relativamente aos factos autónomos à sua imputação. Entendendo ainda que 

não existe nenhum descoro quanto à estrutura probatória, no referente às diligências 

processuais. 

 

Como sabemos o arguido não tem o ónus da prova
93

, assim, de acordo com o art. 

343.º, nº1 do CPP, o presidente informa o arguido de que tem direito a prestar 

declarações em qualquer momento da audiência, desde que elas se refiram ao objecto do 

processo, sem que no entanto a tal seja obrigado e sem que o seu silêncio possa 

desfavorecê-lo.
94

 

Ao invés, nos termos do art. 132.º, nº1, al. b), do CPP, a testemunha é obrigada a 

prestar juramento, assim como, nos termos do art. 339.º, nº1 do CPP, é obrigatório a 

retirada da sala das pessoas que devam testemunhar. 

Assim, é facilmente preceptível que a concentração na mesma pessoa das duas 

qualidades levará a uma grande complexidade dos trabalhos na audiência, pelo que 

discordamos do Doutor Santos Cabral quando nos refere que As dificuldades de ordem 

                                                 

 

 

 

93
 Art. 32.º da CRP 

94
 Sem nunca esquecer o art. 140.º, nº3 do CPP – O arguido não presta juramento em caso algum. 
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procedimental relativas à fungibilidade das intervenções processuais não se afiguram 

como obstáculo intransponível, assumida, em termos de condução de audiência, a 

autonomia das diversas imputações. (Cabral, 2014: 517)   

 

Medina de Seiça, na linha de pensamento de Prittwitz, refere-nos que a 

impossibilidade de testemunhar ainda nestas situações visa respeitar o fim de protecção 

representado pela formalização de cada posição processual (no caso testemunha ou 

arguido), e não se compadece com uma fragilidade dessas funções, ao nível do mesmo 

processo: o arguido que vai testemunhar, encontra-se a participar naquele processo na 

veste de arguido, é nesta posição que ele está no processo e nele se movimenta; que exerce 

os seus direitos e cumpre os seus deveres
95

. No entanto, entende o ilustre Medina de Seiça 

que os argumentos até aqui sustentados, não são suficientemente fortes para afastar a 

possibilidade de o arguido depor como testemunha relativamente a factos autónomos do 

outro co-arguido, factos esses alheios à sua própria imputação. 

Refere-nos que O ponto fulcral reside na comprovação da total autonomia da 

infracção sobre a qual o arguido é chamado a depor, autonomia aferida, já o sabemos à 

luz do conceito de crime conexo: o juiz deve fazer o raciocínio pela negativa, isto é, 

verificar se, caso os processos dos arguidos tivessem tramitação separada, poderia o 

arguido de um testemunhar nos termos gerais no processo do outro. Por outro lado, 

requer-se que o magistrado advirta com o maior cuidado, antes do depoimento, a razão 

pelo qual o declarante, não obstante ser arguido naquele processo, vai ser interrogado 

como testemunha e prestar juramento. Por fim, qualquer questão que ultrapasse o objecto 

estrito do depoimento – a infracção do outro arguido – tocando de alguma forma o crime 

do depoente fica subordinada ao regime do impedimento que, como se verá, se deve 

traduzir na proibição de valoração e impossibilidade de perseguição penal por eventuais 

falsas declarações. (Seiça, 1999: 65-66) 

 

5.5 - A violação do impedimento 
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 (Prittwitz, 1984: 86-88) Apud (Seiça, 1999: 65) 
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Depois de analisarmos o conceito de co-arguido para efeitos do art. 133.º, do CPP e 

a delimitação do impedimento, constatamos que o legislador não sanciona a violação do 

referido preceito e, olhando para a doutrina, concluímos que não há um entendimento 

unânime quanto à referida sanção.      

 Encontramos, assim, doutrina que faz uma interpretação literal do art. 118.º, nº2, do 

CPP, que determina que Nos casos em que a lei não cominar a nulidade, o acto ilegal é 

irregular.           

 No entanto, discordamos desta querela, entendemos que a sanção não pode ser a 

mera irregularidade, não obstante não estarmos a pôr em causa o conteúdo e o alcance da 

norma. Estamos em crer que estaremos perante um lapso do legislador. Assim, pensamos 

que a violação das regras estabelecidas no art. 133.º, do CPP deve ser sancionada com a 

sanção máxima, ou seja, com a nulidade. Não podemos ignorar que o legislador teve o 

cuidado de descrever com minúcia as situações que devem obedecer ao impedimento de o 

co-arguido depor como testemunha. E essa prova, por obedecer aos requisitos previstos, é 

tida como um meio de prova, logo insere-se no âmbito do art. 125.º, pelo que, nas palavras 

de Medina de Seiça a violação configura uma proibição de produção de prova na forma 

de uma proibição de meio de prova (Seiça, 1999: 94). 

Entende o referido autor que esta proibição não deve ser encarada em termos 

absolutos, caso o declarante depois de esclarecido do seu direito a recusar o depoimento o 

venha a ratificar em interrogatótio posterior  (Seiça, 1999: 94). 

 

Também Paulo Pinto de Albuquerque se pronuncia no sentido de uma verdadeira 

proibição de prova no que respeita ao depoimento do arguido. (Albuquerque, 2008: 373) A 

proibição de prova, segundo a referido autor, resulta da intromissão na vida privada do 

arguido submetido à inquirição como testemunha na medida em que viola o seu direito ao 

silêncio. Sustenta ainda este ilustre Doutor que a violação desta proibição tem por 

consequência a nulidade das provas obtidas, salvo consentimento do titular do direito, ou 

seja, do arguido indevidamente ouvido como testemunha
96

. 
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Entendemos que o impedimento relativo ao arguido surge quando este é chamado a 

depor como testemunha quando o não podia, nem o devia fazer, pondo em causa 

directamente o direito ao silêncio que lhe assiste e que inexiste na qualidade de 

testemunha
97

.  

 

6 – Considerações finais 

 

A solução adoptada em Portugal foi a do progetto preliminare italiano de 1978 em 

que o impedimento do co-arguido depor como testemunha está relacionado apenas com a 

sua posição de sujeito processual no julgamento, ultrapassando-se, assim, a 

desclassificação tradicional por incompatibilidade derivada do interesse nos factos. 

Opção legal centrada na renúncia à fixação de prescrições genéricas de raiz 

epistemológica compatível com a definição de cânones de outras raízes acompanhado de 

um particular desenvolvimento doutrinário sobre os problemas do co-arguido no mesmo 

processo como fonte de prova. No plano estritamente epistémico as abordagens podem 

centrar-se na especificidade das declarações do co-arguido desvantajosas para o próprio, 

das declarações que apenas são desvantajosas para os outros co-arguidos ou, com menos 

destrinças analíticas, a abordagem global das declarações prejudiciais para o(s) outro(s) 

co-arguido(s), independentemente de serem prejudicias para o próprio, já que as mesmas 

quando não prejudicam terceiros em regra são remetidas para a livre apreciação.  

(Mesquita, 2011: nota de rodapé 251) 

A doutrina portuguesa segue, essencialmente, um tratamento mais generalista 

relativamente ao co-arguido como fonte de prova, isto é, sustenta que as declarações do co-

arguido devem ser consideradas como um meio que levanta muitas dúvidas ao nível da sua 

fiabilidade/veracidade, pelo que há necessidade de corroboração para que as declarações de 

um co-arguido possam ser atendidas em prejuízo do outro co-arguido. 

Rodrigo Santiago foi o primeiro a sustentar a tese de que as declarações dos co-

arguidos não podem ser validamente assumidas como meio de prova, por banda de um ou 
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 A negação do direito ao silêncio como arguido, a propósito da invocação de uma outra qualidade 
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mais deles, relativamente a outro ou outros. (Santiago, 1994: 49, 59-62) A doutrina 

maioritária, por um lado, admite estas declarações como prova e, por outro, sustenta a 

insuficiência para sem outra prova sustentarem a acusação
98

. Construção doutrinária em 

torno da corroboração que comprende uma rotura com um dogma secular sobre a 

inadmissibilidade de conformação externa no processo de valoração judicial das provas 

válidas. Solução equivalente à consagrada legalmente em Itália num sistema de 

condicionamentos normativos sobre o processo decisório que, ao contrário de muitas 

outras disposições, não foi transposto para a lei portuguesa, o art. 192.º, nºs 3 e 4, do 

CPPI, na sequência do importante nº2, em que se prescreve que a existência de um facto 

só pode ser inferida de indícios que sejam «graves, precisos e concordantes», que também 

não logrou ser transposto para a lei portuguesa. (Mesquita, 2011: nota de rodapé 251) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

processual, é um método proibido de prova, nos termos do art. 126.º, nº2, al.d) do CPP. 
98

 Como exemplos podemos referir a Doutora Teresa Beleza (Beleza, 1998: 39-60) e o Doutor 

Medina de Seiça  (SEIÇA, 1999: 228) 
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Capítulo V – A valoração do conhecimento probatório do co-arguido 

 

Na realidade, na prática e na nossa jurisprudência são visíveis os numerosos 

processos com múltiplos arguidos e em alguns destes processos a decisão tomada 

relativamente a um co-arguido é sedimentada nas informações prestados por outro co-

arguido. 

No presente capítulo iremos debruçar-nos sobre a valoração das declarações dos co-

arguidos prestadas em sede de julgamento. Pretende-se descortinar se a informação 

prestada por um co-arguido, referente a outro co-arguido, poderá ser valorada de maneira a 

fundamentar a decisão quanto a este. 

Entendemos que há que questionar a legitimidade da valoração do conhecimento 

probatório dos co-arguidos, que não deve ser admitido de modo pacífico a sua valoração e 

que não é pelo facto de a informação ter sido prestada pelo co-arguido no processo que se 

justificará a sua valoração, há que verificar, antes de mais, a sua aceitação pelo sistema 

probatório. 

 Analisaremos os fundamentos invocados pela doutrina que fundamentam a 

possibilidade de valoração ou não valoração dessas mesmas declarações, à luz do princípio 

da livre apreciação da prova. 

 Não podemos ignorar que as declarações prestadas pelos co-arguidos, tal como 

entende Teresa Beleza e Medina de Seiça, revelam-se material probatório privilegiado 

(Beleza, 1998: 51)  (Seiça, 1999: 141). Por um lado, o co-arguido teve um contacto com o 

acontecimento e com os demais co-arguidos. E, por outro, a sua posição revela-se 

privilegiada para omitir ou falsear declarações. Destarte, atendendo ao seu carácter volátil, 

deve ser analisada e valorada com grande cuidado. A possibilidade de valoração destas 

declarações em nada contende com o espírito do art. 126.º do CPP, no entanto, defendemos 

na esteira de Teresa Beleza que se trata de um meio de prova de diminuída credibilidade 

(Beleza, 1998: 47).  

 As políticas emanadas pelos nossos políticos, que constituem os pilares 

estruturantes do nosso ordenamento jurídico processual, influenciam esta valoração. Nada 

mais claro demostrará este facto do que as sábias palavras do Ilustre Figueiredo Dias Diz-

me como tratas o arguido, dir-tre-ei o processo penal que tens e o Estado que o institui. 

(Dias, 2004: 428)  
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 Há que ter presente a distinção entre possibilidade de valoração, que tem que ser 

analisada em primeiro lugar e, num segundo momento os critérios que aferem a valoração 

dessas declarações prestadas pelo co-arguido. 

 Importa demostrar que as declarações de um co-arguido, na parte respeitante aos 

factos do outro arguido, configuram material probatório legitimamente valorável. Com 

efeito, a invocação do princípio da livre apreciação não pode obnubilar a questão prévia 

da própria possibilidade de valoração. Ao invés, importa alertar, desde já, contra o perigo 

de uma certa interpretação ainda não eliminada sem resto e que tende a confundir o 

problema do critério da valoração com o da possibilidade da valoração, remetendo-os 

indiferenciadamente para os quadros da livre apreciação que, assim, não só justifica a 

recusa de quaisquer limites à apreciação judicial, mas ofereceria, ainda, cobertura para o 

aproveitamento desse conhecimento.  

 Os dois problemas devem, no entanto, manter-se separados. Como se sabe, o 

fenómeno probatório encontra-se imbuído de uma série de comandos destinados a 

garantir a conformidade do procedimento às regras que, estabelecendo os limites ou os 

modos de produção de um determinado meio probatório conformam, simultaneamente, a 

possibilidade de valoração. (Seiça, 1999: 142-143)  

A descoberta da verdade, a realização da justiça, a defesa e a garantia dos direitos 

fundamentais de todos os cidadãos e a paz jurídica são as grandes finalidades do Processo 

Penal.            

 O arguido ao ser interrogado pode apresentar a sua versão dos factos, exercendo, 

assim, o seu direito de autodefesa, como também poderá optar por se reduzir ao silêncio, 

sendo certo que este não o pode prejudicar. Na verdade, nem sempre estivemos perante 

esta realidade, com a evolução da ciência surgiram novos métodos de investigação, que 

paulatinamente destacaram a característica de observar o arguido como sujeito de direitos e 

a privilegiar o princípio da dignidade humana.      

 A generalidade da doutrina, embora não haja um entendimento unânime, atribui 

uma dupla natureza às declarações de arguido: meio de prova e meio de defesa.  

 Figueiredo Dias refere-nos que quaisquer dos interrogatórios feitos ao arguido, 

sendo este sujeito do processo com todas as garantias que este lhe garante e tendo absoluta 

liberdade de declaração, são, uma expressão do seu direito de defesa ou, se quisermos, um 

meio de defesa. Acrescenta, ainda, que tendo esses interrogatórios o objectivo de contribuir 

para o esclarecimento da verdade material, podemos também estar perante um meio de 

prova.            
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 Também Germano Marques da Silva entende que as declarações do arguido têm de 

ter uma regulamentação específica, pelo facto de se revestirem da referida dupla natureza. 

 Fazendo nossas as palavras do penalista Figueiredo Dias, o direito de defesa 

constitui uma categoria aberta à qual devem ser imputados todos os concretos direitos, de 

que o arguido dispõe, de co-determinar ou conformar a decisão final do processo. Tais 

direitos assumem consistência e efectividade, (…) logo a partir do momento da 

constituição do arguido e, portanto, ainda durante o inquérito e a instrução, no entanto, é 

sem dúvida na fase de julgamento que o arguido é legalmente tratado e surge, em 

plenitude, como sujeito processual.        

 Perante tudo o já constatado, podemos concluir que a natureza das declarações de 

arguido como meio de prova é uma decorrência do seu direito de defesa. Pelo que não é 

irrelevante o momento processual em que tais declarações são prestadas, já que o direito de 

defesa acompanha o arguido desde a sua constituição e pode ser exercido sempre que o 

arguido assim o entenda, não obstante só com a fixação do objecto do processo ele possa 

ser exercido em toda a sua extensão.       

 Acrescente-se, ainda, que a reforma de 2007, ao consagrar a tese do Tribunal 

Constitucional, no seu acórdão n.º 607/2003, que considerou inconstitucional, por violação 

do disposto nos artigos 28.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, ambos da CRP, a interpretação dos artigos 

141.º, n.º 4, e 194.º, n.º 3, ambos do CPP, no sentido de, no decurso de interrogatório de 

arguido detido, a exposição dos factos que lhe são imputados e dos motivos da detenção se 

basta com a indicação genérica ao arguido das infracções penais de que é suspeito e da 

identidade das vítimas (de abuso sexual), reforçou a natureza das declarações de arguido 

como meio de defesa.          

 Em jeito de conclusão, entendemos que, estando o arguido a depor no exercício do 

seu direito de defesa, as suas palavras têm uma dupla conotação, pois sendo emergentes de 

um inviolável direito de defesa, elas são também um meio de prova. Não é possível, em 

termos práticos, separar aquela realidade concreta que é o depoimento do arguido, 

considerando-o ora como um exercício legítimo de um direito ora como meio de prova. 

 Outro entendimento não seria possível, sob pena de se ignorar que um dos fins do 

processo penal é a descoberta da verdade material.  

 

 Grosso modo, a jurisprudência do STJ sustenta que o que está em causa é a posição 

interessada do arguido, que, aceitando o seu impedimento de depor como testemunha, não 

o impede de prestar declarações, nomeadamente para esclarecer o tribunal sobre a sua 
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responsabilidade criminal numa postura de colaboração na procura da verdade material. 

Que estamos face a um meio de prova legal cuja admissibilidade se inscreve no art. 125.º 

do CPP já ninguém põe em causa. A questão que suscita dúvida é apenas saber se é válida 

processualmente a admissibilidade do depoimento do arguido que incrimina os restantes 

co-arguidos. 

  

 

1 – O critério da valoração do conhecimento probatório do co-arguido 

 

Inexistindo dúvidas de que o conhecimento probatório do co-arguido é um meio de 

prova admissível à luz do nosso CPP
99

 é, então, necessário analisar os critérios de 

valoração de tal conhecimento.  

Se a prova já é um tema sensível, o da sua valorização tem uma sensibilidade 

acrescida, é um tema deveras complexo. Jamais podemos ignorar que o nosso sistema é 

garantista, não obstante ter natureza acusatória
100

.  

Tendo o juiz que decidir definitivamente, não lhe sendo permitido o non liquet e 

sendo as consequências do erro judiciário, em grande parte, irreparáveis, é visível a 

importância que a operação de valoração da prova reveste em todo o processo judicial. 

A determinação dos critérios de valoração da prova é um problema jurídico-político 

de grande importância, fruto da supressão das provas legais, que ocorreu em meados dos 

anos 50 e que fez temer pelo perigo de um puro subjectivismo na apreciação das provas. 

Assim, invocando-se a justificação de que cada caso concreto tem as suas particularidades, 

o que é verdade, de facto, não se fixam em abstracto critérios de valoração, o que leva a 

uma inexistência de critérios. 

Faremos, assim, inicialmente um enquadramento histórico, onde se evidenciará que 

os critérios subjacentes à valoração dos meios de prova, com a evolução do tipo de 

pensamento lógico adstrito aos diversos modelos de processo probatório, foram-se 

diversificando ao longo do tempo. 
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Evidenciaremos, ao longo a exposição, que a liberdade do órgão judicial no exame 

do material probatório sofre muito a influência dos valores que imperam em cada época, o 

que, por sua vez, se irá repercutir na confiança depositada no julgador.  

Propomo-nos ainda, depois de expor a matriz essencial relativa aos critérios de 

valorização do meio de prova, a confrontar o critério da livre apreciação da prova com as 

declarações do arguido, destacando a técnica da corroboração. 

Estamos, sem dúvida, face a uma questão que se traduz num problema jurídico-

político de elevada importância. Sendo que, as soluções que caraterizam os diversos 

sistemas são reflexos das políticas e dos ideais dos governos que se encontram no poder.  

 

1.1 - Evolução histórica 

 

1.1.1 - A teoria da prova legal 

 

É por volta do século XIII que ocorre uma evolução considerável no pensamento 

jurídico, começando, nessa mesma altura, a teoria da prova legal a evidenciar-se. Assim, 

procurou-se transformar todo o processo, em especial, no que diz respeito à prova, numa 

estrutura logico-demostrativa, um raciocínio silogístico
101

. 

Nos seus traços essenciais, a teoria das provas legais, aparece como uma 

«minuciosa predeterminação das características e do valor de toda a prova (e de todo o 

indício e na sua classificação num sistema preciso de prevalência e hierarquia», 

constituindo a inserção da concreta prova no grau hierárquico correspondente uma das 

tarefas nucleares do julgador. Esta hierarquia, aliás, não é fruto de qualquer voluntas, 

antes resulta da própria ordenação natural da possibilidade do conhecer a que a prova, 

por definição, se destina. Como mostra Lévy, na doutrina da prova legal estabelece-se 

uma consonância entre a hierarquia das provas e os graus de conhecimento: «ao 

princípio, o juiz ignora tudo (nescientia) ou não pode tomar posição entre as duas 
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 Art. 32.º, nº5 da CRP 

101
 Em termos filosóficos, diríamos que éramos confrontados com uma premissa maior, uma 

premissa menor e uma conclusão. 
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pretensões contrárias (dubitatio). O primeiro efeito da prova é produzir uma suspicatio, 

que não faz desaparecer a dúvida: os indícios não ultrapassam este estádio. Se são 

apresentados argumentos mais forte, o juiz forma uma opinio, o que corresponde à 

probatio semiplena. Finalmente, logo que o juiz adere completamente a uma posição, pode 

falar-se de credere, e isto é o grau da probatio plena ou perfecta». 

E, de facto, desde o topo da hierarquia ocupado pelo notorium, passando pela 

probatio plena, semiplena, até alcançar o último patamar da escala ocupado pelos indicia, 

encontra adstrito em termos quase absolutos, pois não deve julgar secundum conscientiam 

sed secundum allegata et probata. (Seiça, 1999: 166-169) 

 

 1.1.2 - A teoria da prova moral ou da íntima convicção 

 

O sistema da prova moral surge já no século XVIII, sendo oriundo dos ideais da 

Revolução Francesa, sendo também apelidado de sistema da íntima convicção. 

O descontentamento com o conjunto das regras pré-fixadas pelo legislador quanto à 

pré-valoração de cada um dos meios de prova era global, pelo que este sistema lhe surge 

em oposição, visando-se um sistema que não estivesse adstrito a critérios valorativos da 

prova, estabelecidos previamente. 

São, essencialmente, quatro as razões em que se funda o princípio da prova legal ou 

tarifada: 

1) A certeza e a segurança das decisões. Assim, a entidade que decide não será 

mais de que uma efectivadora da letra da lei. A segurança da comunidade e 

do arguido é visível, já que todos sabem antecipadamente com que decisão 

podem contar. 

2) Facilidade de decisão. A tomada de decisão pela entidade competente é 

facilitada se havendo hierarquização dos meios de prova, já que o tribunal 

não pode proferir um non liquet e, em processo penal, não existe qualquer 

ónus probatório. 

3) Celeridade de julgamento. Ao acabar-se com a necessidade de todo o 

procedimento de deliberação e votação das questões de que cumpra decidir 

e de quaisquer alegações orais ou debates, a pré-fixação do valor das provas 

leva a um aumento da rapidez do julgamento. 

4) Consagração de regras da experiência. Ao estabelecer-se no texto da lei a 

hierarquização das provas, está-se a plasmar o conjunto de operações 
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intelectuais que o espírito humano tende a elaborar. Este sistema de prova 

surge em consequência da existência de juízes profissionais. Por exemplo, 

detectada a fiabilidade da prova testemunhal, o julgador profissional, passou 

a desconfiar da perfeição de um único depoimento e exigiu dois 

depoimentos condizentes sobre a realidade do mesmo facto. Assim, uma 

regra de experiência prática, tornou-se no princípio expresso pela máxima 

testis unus, testis nullus.  

 

Instituiu-se um sistema absolutamente inovador. Os meios de prova seriam 

analisados por um júri. Assim, os jurados, a voz do povo, com o seu conhecimento 

empírico tomariam a decisão, inicialmente, fundada na sua íntima convicção, ignorando o 

conjunto complexo de regras que abraça o processo penal, mais precisamente, os meios de 

prova.  

Ulteriormente, este sistema deixou de comportar a figura dos jurados e passou a 

aplicar-se aos juízes profissionais. Esta alteração deveu-se ao facto de se começar a 

entender que a convicção íntima não é por si critério de verdade e também seria erro 

grosseiro pensar que as regras legais quanto ao valor das provas eram necessariamente 

arbitrárias. Elas assentavam na experiência comum e representavam a estratificação de 

conhecimento empírico obtido durante séculos. Era certo que existia o risco de sacrifício 

do caso excepcional à regra comum, mas também no sistema da prova livre existem riscos, 

tanto maiores e mais graves quanto menor for a preparação e prudência do julgador e 

estas são circunstâncias dificilmente controláveis (Silva, 2011: 149). 

Assim, foram feitas alterações no sistema da prova moral. Passou a entender-se que 

as sentenças se deveriam caracterizar pela não motivação das mesmas, ao invés do que 

sucedeu na fase inicial. Ou seja, a decisão final era um mero sim ou não, em relação à 

culpabilidade do arguido. A livre convicção do julgador dispensava a fundamentação da 

valoração feita da prova, pois o juiz julgava apenas de acordo com a sua consciência, 

tendo-se chegado ao limite de admitir que o princípio da prova moral significava que o 

juiz podia decidir com prova, sem prova e contra prova. 

Como consequência dessa soberania do julgador na apreciação da prova, a 

matéria de facto considerava-se definitivamente fixada pelas instâncias, sendo 

insusceptível de recurso (Silva, 2011: 149-150). 

 

1.1.3 - A teoria da livre apreciação da prova 
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Numa terceira fase da evolução histórica dos sistemas de prova em processo penal, 

surge-nos a teoria da livre apreciação da prova (Santos, 2003: 224).  

Este sistema de apreciação da prova alicerça-se na concepção desenvolvida por 

Jeremias Bentham, no século XVIII, e pela escola utilitarista inglesa. A sua construção da 

produção de prova funda-se na conjugação da história da lógica indutiva a par dos 

desenvolvimentos científicos (princípio da total evidence).  

O fundamento primeiro do princípio da livre apreciação da prova – enquanto 

ausência de cânones legais pré-estabelecidos para a valoração da prova e de uma pré-

constituída solução do caso – é a pretensão de alcance da verdade material. A partir da 

Revolução Francesa, com efeito, passou a reconhecer-se que, se se há-de decidir de 

acordo com a realidade das coisas, os meios de prova terão de levar em conta as 

circunstâncias concretas do caso, podendo por estas serem invalidados. Em consequência, 

abandonaram-se as tabelas legais de hierarquização do valor dos meios de prova que a lei 

fixava, necessariamente para casos gerais e abstractos. 

Por outro lado, a livre convicção é a regra que melhor se coaduna com o 

julgamento feito com a intervenção de juízes leigos, que compõem o tribunal do júri. Na 

verdade, estes, não tendo formação jurídica, não teriam possibilidades de seguir 

quaisquer tabelas legais de valoração da prova. 

Acresce que só o princípio da livre apreciação da prova se harmoniza com a ideia 

segundo a qual o direito em geral, e o processo penal em especial, hão-de estar ao serviço 

da vida e das suas características concretas, e não planar no céu abstracto dos conceitos.  

Finalmente, a íntima convicção do julgador é instrumento para a conveniente 

apreciação da personalidade do arguido, que a lei exige (art. 48.º, nº2 do Código Penal e 

371.º, nº2 do Código de Processo Penal) (Pimenta, 1989: 205). 

Partimos do art. 127.º
102

 do CPP, para analisar este princípio da livre apreciação da 

prova
103

.   

                                                 

 

 

 

102
 Salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da 

experiência e a livre convicção da entidade competente.  
103

 O doutor Costa Pimenta (Pimenta, 1989: 203) analisa do princípio da livre apreciação da prova 

em duas vertentes: positiva e negativa. Na sua vertente negativa, significa que, na apreciação (valoração, 
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Antes de surgir o novo CPP, não havia nenhuma disposição correspondente no 

código de 1929. Assim, aplicava-se, subsidiariamente, o CPC. 

Em todas as fases processuais há manifestações do princípio da livre apreciação da 

prova, sendo corporizado pelas entidades judiciárias no momento da valoração das provas 

trazidas não só em sede de inquérito e instrução, mas essencialmente, na fase de 

julgamento. Assim, é da competência destas entidades a apreciação das provas recolhidas 

perante si e de acordo com a sua livre valoração, de acordo com o critério do homem 

médio, evidentemente. 

 

O modo de alcançar uma sentença justa tem sido objecto de inúmeras reflexões, 

uma vez que, dado não existir uma hierarquização das provas torna-se necessário fazer 

uma avaliação de acordo com a livre convicção do julgador. 

Costa Pimenta (Pimenta, 1989: 203-204) ao longo da sua obra, refere um conjunto 

de critérios, como base nos quais se pode formar um conjunto de directizes, dado não 

haver regras pré-estabelecidas quanto à apreciação das provas em processo penal: 

a) Máximo rigor na individualização e aquisição da prova. Devem, assim, ser 

respeitadas as regras formais na obtenção da prova e proceder-se a uma 

investigação responsável e inteligente. Não esquecer que as provas só podem 

ser valoradas desde que legalmente admissíveis (art. 125.º e 126.º) e, quando se 

traduzem na realização de actos processuais, desde que resultem validamente 

constituídas. 

b) Recusa de juízos apriorísticos. A entidade chamada a decidir deve afastar-se 

do seu espírito todo e qualquer pré-juízo de inverosimilhança ou 

improbabilidade da verificação de certos factos ou circunstâncias 

alegadamente ocorridos. É que a vida revela-se profundamente variada, rica 

                                                                                                                                                    

 

 

 

graduação) da prova, a entidade decisora não deve obediência a quaisquer cânones legalmente pré-

estabelecidos. Tem o poder-dever de alcançar a prova dos factos e de valorá-la livremente, não existindo 

qualquer pré-fixada tabela hierárquica elaborada pelo legislador. 

Do lado positivo, significa que os factos são dados como provados ou não de acordo com a íntima 

convicção que a entidade decisora gerar, em face do material probatório validamente constante do 

processo, quer ele provenha da acusação, que da defesa, quer da iniciativa do próprio tribunal. 
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de incógnitas, de singularidade e até de bizarrias e coisas estranhas. Ninguém 

a pode armazenar ou engarrafar em esquemas pré-fabricados.  

c) Respeito pelas “leis” da psicologia. O juiz ou o tribunal, o Ministério Público e 

quaisquer outras entidades chamadas a decidir em processo penal hão-de levar 

em conta, na apreciação da prova, as regras da psicologia geral e da 

psicologia judiciária, em particular. Não há pessoa alguma, realmente, que, 

posta perante a tremenda responsabilidade de colaborar na administração da 

justiça, deixe de manifestar os seus tiques e de dar os seus toques, revelando 

comportamentos “anormais” e, por vezes, deveras inexplicáveis – mas que 

devem ser ponderados.  

 

Alcançar o equilíbrio entre o modo como a prova é valorada e a sentença, ou seja, 

entre a legalidade e a liberdade é uma questão deveras delicada. 

No momento da criação o legislador tem que estabelecer as linhas orientadoras da 

valorização da prova, um modo de formar a convicção do julgador, como forma de 

superação dos desvios ínsitos em qualquer acto judicativo (Seiça, 1999: 190). O equilibrio 

das funções é imperativo. Destarte, o legislador determina que são admissíveis como meio 

de prova todas aquelas que não forem expressamente proibidas por lei. Quanto à valoração, 

como já referimos, esta tem por base o princípio da livre apreciação da prova, mas essa 

livre apreciação é feita, pelo aplicador, de acordo com uma série de critérios de 

fiscalização ou verificação dos meios de prova. De outra forma não faria sentido. Se assim 

não fosse, este último, na qualidade de dono do processo, poderia deixar-se levar pelo seu 

livre arbítrio, pela discricionariedade. Se bem que, para sermos verdadeiramente realistas, 

as considerações de ordem emotiva e volitiva, acabarão, por vezes, por estar presentes no 

espírito de quem decide. O aplicador espelha de forma privilegiada, não só a cultura da 

prova inerente ao modelo processual, como o dilema sempre presente entre o «momento 

jurisprudencial» e o «momento normativo» na própria realização do direito. (Seiça, 1999: 

190)   

 

Não podemos deixar passar em branco a aplicabilidade diária nos nossos tribunais 

do princípio da livre apreciação da prova. 

O carácter tarifado dos meios de prova, que caracterizava o sistema da prova moral, 

ainda hoje é visível em algumas sentenças. É de extrema importância que se tenha presente 

que hoje, a confissão, já não é a rainha das provas, assim como a perícia ou a existência de 
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certos documentos prevaleçam e sejam sobrevalorizados comparativamente a outras provas 

constantes no processo. O rigor na análise e valoração da prova são aspectos fulcrais. 

Temos que atender ao caso concreto, recusando toda e qualquer hipótese de pré-valoração 

dos meios de prova apresentados. Só assim se atingirá a verdade material. Verdade 

processual nas palavras de Rodrigo Santiago (Santiago, 1994: 36). Uma verdade provável e 

possível. 

 

1.1.3.1 - A livre apreciação da prova enquanto convicção pessoal, objectivável e 

motivável 

 

O momento da valoração da prova é, de facto, um momento deveras misterioso, 

sendo que a função de valoração não deve ser vista como estando apenas a cargo do 

julgador. A livre convicção do julgador subjacente à valoração não obstante ser expressão 

da sua convicção pessoal não pode nem deve ser uma decisão irracional, nunca podendo 

deixar de ser fundamentada. Segundo Figueiredo Dias estamos face a uma liberdade de 

acordo com um dever pelo que a valoração terá que ser segundo critérios objectivos, ou 

seja, susceptível de motivação e controle (Dias, 2004: 139-140). 

 

Como sabemos, a estrutura acusatória do processo é, de acordo com a nossa lei 

fundamental (art. 32.º, nº5 do CRP), uma das garantias do processo criminal e segundo os 

grandes doutrinadores do direito penal essa estrutura concretiza-se em dois aspectos 

essenciais: a estrutura acusatória, com distinção entre a entidade que dirige a investigação e 

quem acusa e a participação constitutiva dos sujeitos processuais na declaração do direito 

ao caso. Nesta estrutura processual a matéria da prova assume um papel central e a livre 

apreciação faz parte integrante do método probatório. Este método tem que ser regulado 

pelo legislador processual de forma a limitar o objecto da prova ou os meios com os quais 

se alcança a prova, determinando o procedimento e pré-estabelecendo o valor da prova. 

Assim, as regras condicionantes do procedimento probatório são regras legais de prova, 

regras estas fundadas em exigências de carácter político ou razões epistemológicas. No 

entanto, nas palavras de Medina de Seiça isto não implica, no entanto, o aniquilamento da 

função constitutiva do aplicador, da sua (porque não dizê-lo) criatividade, da qual 

depende, em medida inestimável, a correcta efectivação do método probatório (Seiça, 

1999: 190). 
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Cabe-nos, agora, atentar ao conteúdo e ao alcance da livre apreciação da prova. 

Em consequência da arbitrariedade conferida à figura do juiz pelo sistema da prova 

moral, surge a indigência de limitar essa discricionariedade e, consequentemente, a visão 

do processo altera-se. Assim, passa a exigir-se a fundamentação da sentença, devendo esta 

ser objectiva. É, pois uma sentença oriunda da imediação da prova produzida em sede de 

julgamento. Sendo que, essa imediação e esse contacto próximo que o juiz mantém com a 

prova, será decisivo para formar a sua convicção.  

Apesar de já não vigorar o sistema da prova moral, isto é, apesar de já não vigorar 

um sistema rígido de valoração da prova, os princípios fundamentais do direito penal não 

podem ser ignorados. Jamais o julgador poderá decidir de forma puramente subjectivista, 

ou seja, a livre apreciação da prova não se confunde de modo algum com apreciação 

arbitrária da prova nem com mera impressão gerada no espírito do julgador pelos 

diversos meios de prova: a prova livre tem como pressupostos valorativos a obediência a 

critérios da experiência comum e da lógica do homem médio suposto pela ordem jurídica 

(Gonçalves, 2007: 262). 

É com base nos referidos princípios de Direito Penal que o juiz analisa os factos e 

determina a sentença. Os poderes do julgador estão, assim, delimitados por estes 

princípios.  

Se a apreciação da prova é, na verdade, discricionária, tem evidentemente esta 

discricionariedade os seus limites que não podem ser licitamente ultrapassados: a 

liberdade de apreciação da prova é, no fundo, uma liberdade de acordo com um dever – o 

dever de perseguir a chamada «verdade material» (Dias, 2004: 202-203). 

A própria lei estabelece que o julgador pode e deve construir a sentença segundo as 

regras da experiência e da livre convicção. Estamos, assim, face a uma liberdade objectiva. 

Isto significa, por um lado, que a exigência de objectividade é ela própria um princípio de 

direito, ainda no domínio da convicção probatória, e implica, por outro lado, que essa 

convicção só será válida se for fundamentada, já que de outro modo não poderá ser 

objectiva (Dias, 2004: 203).  

Nesse mesmo sentido, Medina de Seiça afirma o seguinte: Uma estrutura 

processual vinculadamente acusatória como é a resultante da nova legislação portuguesa, 

na qual a matéria da prova assume uma clara centralidade, exige uma compreensão 

renovada da livre apreciação, em que esta surja como concretização da intenção fundante 

desse modelo e não como forma de o contornar e subverter. Com efeito, a livre apreciação 

não pode surgir como uma “válvula de escape” perante múltiplas limitações que o 
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procedimento probatório apresenta, fazendo com que conclusões que o legislador 

pretende excluídas venham a permitir-se mercê do apelo à convicção livre; antes tem de 

atender-se, por força, como parte integrante e consonante do método probatório.         

Método cuja configuração o legislador processual não pode, em maior ou menor medida, 

deixar de regular, «ao longo de três directizes, finalizadas ao objectivo de “limitar o 

objecto da prova ou os meios com os quais se alcance a prova; de traçar o respectivo 

procedimento; de pré-estabelecer o valor da prova”». Nesse sentido, todas as regras que 

condicionam o procedimento probatório constituem regras legais de prova, cujo 

fundamento, não se circunscrevendo a um parâmetro unívoco, pode no entanto referir-se, 

quer a exigências de carácter político (ou substancial), particularmente em atenção à 

salvaguarda de concretos direitos (máxime, dignidade constitucional), que a razões 

epistemológicas (ou processuais), conferindo frequentemente dignidade normativa a um 

conjunto de cânones de judicatura que o legislador entende não dever deixar-se ao 

cuidado deontológico do aplicador. (Seiça, 1999: 188-189).  

Assim, a liberdade é objectiva no sentido de ser motivada com base nos factos, nas 

provas que são careadas para o processo, ao abrigo do princípio da imediação, tal como no 

recurso aos conhecimentos científicos. É necessário a re-construção histórica dos factos de 

modo a alcançar a verdade material. Sendo que esta verdade que se procura alcançar no 

processo penal não é um conhecimento absoluto de um acontecimento, procura-se sim uma 

verdade prático-jurídica. 

Nessa medida, Figueiredo Dias afirma, de forma muito certeira, em nossa opinião, 

que a arte de julgar passa desde logo pela sua convicção pessoal. Além do carácter pessoal 

da convicção, esta deverá pautar-se igualmente pela objectividade e pela motivação, capaz 

de se impor aos outros (Dias, 2004: 205). 

Obter o consenso da sociedade, em geral, e entre as partes, em especial, é objectivo, 

nomeadamente, do julgador. A sentença tem que ser razoável, sendo que esta razoabilidade 

tem que se verificar em relação a vários aspectos. Desde logo, a sentença tem que ser 

proporcional à gravidade dos factos com os quais o julgador é confrontado. Depois, essa 

decisão tem que ser conformada às expectativas sociais. E essa confiança só será alcançada 

quando a sociedade reconhecer eficiência, competência e dignidade no exercício da 

magistratura. Contudo, não podemos omitir que este panorama, em muitos processos com 

os quais tomamos contacto, estão longe dessa harmonização entre o exercício da 

magistratura e o sentimento de justiça, protestado pela sociedade civil. Como nos refere o 

doutro Ferreira Monte, para tal cenário tem vindo a contribuir o papel e a influência 
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exercidos pela comunicação social (Monte, 2009: 404-410). Ao proferir a decisão, o 

julgador tem que estar convicto. Só deve condenar quando tiver a forte convicção de que o 

arguido é culpado. Caso contrário, atendendo ao princípio da presunção da inocência, deve 

pronunciar-se no sentido da absolvição. 

Associadas à livre apreciação da prova estão uma série de restrições que se 

traduzem numa proibição de valoração
104

. Por exemplo, relativamente às declarações do 

arguido: se fizer parte da sua estratégia processual remeter-se ao silêncio, este não lhe pode 

ser prejudicial, como estabelece o art. 343.º, nº1 do CPP; Por sua vez, o art. 126.º, nº1 do 

CPP, estabelece que são nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante 

tortura, coação ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas; As 

restrições da valoração da prova também se vislumbram em matéria de prazos. O art. 328.º, 

nº6 do CPP, refere-nos que: O adiamento não pode exceder 30 dias. Se não for possível 

retomar a audiência neste prazo, perde eficácia de prova já realizada. Assim, o legislador 

estabelece o próprio sentido da valoração. Não obstante o legislador determinar a exclusão 

deste material probatório, ele não deixa de frisar que é necessário, tal como já foi 

reclamado em tempos pelos homens do Iluminismo, um momento moral na apreciação da 

prova
105

. 

  

1.1.3.2 - Violação do princípio da livre apreciação da prova. Consequências. 

 

Não obstante o art. 127.º, do CPP não fixar qualquer consequência em caso de 

violação do princípio da livre apreciação da prova, ao longo do código encontramos 

algumas disposições que fixam consequências, de natureza variada, para o seu 

incumprimento.  

                                                 

 

 

 

104
 Os necessários limites que a lei põe ao poder de investigação probatória, estabelecendo os meios 

e modos da investigação, não constituem por definição impedimentos à obtenção da própria verdade,vale 

por dizer, os cânones e os preceitos técnicos de motodologia hermenêutica que presidem na experiência 

processual à prospecção, sempre, da investigação da verdade. (Zappalà, 1982:122) Apud  (Seiça, 1999: 194)  
105

 A prova pericial (art. 163.º); O valor probatório dos documentos autênticos e autenticados (art. 

169.º); A confissão integral e sem reservas em sede de julgamento (art. 344.º); A decisão penal que conhecer 

do pedido civil constitui caso julgado (art. 84.º). 
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De acordo com o disposto no art. 410.º, nº2, al.c), do CPP, sempre que a decisão do 

tribunal viole as regras da livre valoração e for susceptível de recurso, a nível processual, o 

vício em causa poderá servir de fundamento ao próprio recurso.  

Se a sentença estabelecer que o arguido será submetido a prisão e esta em 

consequência da violação do princípio em análise se revelar ilegal, incorre-se no crime de 

prisão ilegal, previsto no art. 417.º, do CPP, punido a título de negligência grosseira. 

Se estivermos face a uma prisão ou detenção manifestamente ilegais, poderá 

invocar-se a responsabilidade civil, ficando assim o Estado, por seu turno, na obrigação de 

indemnizar o arguido, nos termos dos arts. 225.º e 226.º , ambos do CPP, assim como nos 

termos do art. 27.º, nº5, da CRP. 

Ao que já foi dito, acresce o facto, não menos relevante, de haver responsabilidade 

disciplinar para a entidade julgadora que decidiu violando as regras da livre apreciação da 

prova.  

 

1.2 - Os métodos científicos no âmbito da valoração da prova 

 

A valoração da prova é, de facto, uma matéria de extrema delicadeza, pelo que têm 

toda a razão as vozes que pedem que o legislador seja mais constitutivo na conformação 

dos critérios de apreciação, para evitar os desvios congénitos de qualquer acto judicativo. 

O legislador não deve esquecer-se deste imperativo remetendo a resolução para a 

autonomia do julgador. É, assim, necessário conciliar a exigência de legalidade com a 

exigência de liberdade da prova, de forma a respeitar-se os direitos das partes no processo. 

Restringir a livre apreciação do julgador, integrando-a com o juízo legislativo, não 

é uma solução aceite com unanimidade. Rebate-se esta posição dizendo-se que as regras 

legais terão que ser convenientes para o próprio juiz, pois não se pode querer que o juiz 

ignore aquilo que viu e ouviu.  

Entendemos que o legislador ao estabelecer regras probatórias não impõe 

valorações desconexas do caso em concreto, apenas marca o caminho que se deve 

prosseguir para a descoberta da verdade. Podemos, nesta lógica, afirmar que só a verdade 

obtida de forma legal é uma verdade processualmente válida. 

 

O critério geral de apreciação é, ainda hoje, a livre convicção, pois de acordo com o 

art. 127.º do CPP salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo 

as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente. Livre apreciação esta 
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que está vinculada ao respeito pelas regras da experiência e sujeita a diversas restrições, 

que demonstram à sociedade que o legislador não abdica de conformar a tarefa valorativa 

da prova, antes junta o seu próprio critério ao do aplicador (Seiça, 1999: 197). O 

legislador fá-lo de diversas formas, desde estabelecer ao pormenor a forma de produção de 

um dado meio de conhecimento, isto em momento anterior à apreciação, até sancionando a 

aquisição probatória desconforme com uma proibição de prova. 

Até na prova testemunhal, que é onde a apreciação livre “atinge o seu máximo”, o 

legislador estabeleceu regras de valoração (art. 138.º, do CPP) destinadas a determinar a 

fiabilidade do testemunho, como sejam, por exemplo, as relações de parentesco e de 

interesse, ou seja, o legislador não confiou por inteiro a tarefa da sua apreciação ao 

aplicador (Seiça, 1999: 197). 

 Há ainda matérias subtraídas por completo à livre apreciação, como seja o silêncio 

do arguido ou o testemunho de ouvir dizer, estando o aplicador impedido de valorar, 

independentemente da sua livre convicção. 

Assim, ao invés do que sucedia no sistema de prova legal positiva, em que o grau 

valorativo da verificação de cada resultado probatório se encontrava definido na lei e em 

que o julgador apenas tinha que afirmar ou negar a sua existência na situação em causa, 

hoje o legislador comanda o próprio sentido da valoração. 

 

A crescente multiplicação e influência dos métodos científicos no âmbito da 

valoração de prova é uma das questões correntemente suscitadas, discutidas e avaliadas. Se 

é verdade que o grau de fiabilidade é elevado, permitindo-nos aproximar da verdade 

material, é também legítimo, por outro lado, contestar esta afirmação. Centremo-nos na 

figura do perito, que não pode depor como testemunha. Como sabemos, nos países ligados 

ao common law, o papel do perito é um papel de menor relevo, já que a prova é sempre 

exclusivamente produzida pelas partes. Entre nós, não há dúvida que os conhecimentos do 

perito, o seu grau de especialização em determinada matéria é elevadíssimo e, nessa 

medida, encontra-se numa posição privilegiada para analisar a prova. Poderemos ser, 

assim, levados a pensar que a figura do perito constitui de per si um retrocesso ao sistema 
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da prova moral, uma vez que, se pode entender que o perito, com o seu conhecimento 

privilegiado poderá influenciar e sobrepor-se ao juiz na valoração da prova
106

. 

Não obstante todos os factos que acabámos de constactar, estamos em crer que os 

conhecimentos científicos em nada contendem com a avaliação feita pelo juiz de acordo 

com a sua experiência e convicção. Esses conhecimentos visam apenas facilitar a tarefa do 

julgador no momento da elaboração da sentença. É importantíssimos referir, ainda, que 

nesta fase estão, e têm que estar, presentes os princípios da imediação da prova, da 

oralidade e do contraditório, pelo que as partes sempre terão a oportunidade de esclarecer e 

contraditar os resultados científicos produzidos, assim com os restantes meios de prova. 

Da lei retiramos a ideia de que a experiência do juiz e os conhecimentos científicos 

se combinam e complementam entre si. Sendo que, nos termos do art. 163.º, nº1 do CPP, o 

juiz tem sempre a última palavra. Assim, poderá sempre discordar do perito, sendo que, 

nos termos do nº2 do referido artigo, terá que justificar as razões que estão na origem do 

seu juízo divergente. Podemos assim concluir, na linha de Germano Maques da Silva que o 

princípio da livre apreciação da prova pelo julgador não está posto em causa. (Silva, 2011: 

217-218) 

 

1.3 - A exigência de fundamento 

 

Além de com esta exigência se combater o arbítrio dos magistrados, com ela 

sabemos qual a força do convencimento da própria decisão, pois, como de forma 

inteligente nos diz Eduardo Correia, a motivação é exigida pelos destinatários da sentença, 

que não são só as partes mas a própria sociedade (Correia, 1967: 29 Apud Seiça, 1999: 

202). 

De acordo com o art. 374.º, nº2, do CPP a exigência de fundamentação é um dos 

requisitos da sentença, devendo permitir aos sujeitos processuais e ao tribunal superior o 

exame do processo.  

                                                 

 

 

 

106
 Sobrepor-se no sentido do juiz, a título exemplificativo, estar convencido que os factos se 

passaram de uma determinada maneira e, por seu turno, o perito vem apresentar uma convicção em sentido 

oposto. 
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Na motivação tem que constar, necessariamente, os critérios de valoração das 

provas na verificação do facto. Assim, a obrigação de fundamentação é um verdadeiro 

limite à liberdade de convicção do juiz. 

O julgador tem liberdade para apreciar livremente a prova, no entanto tem, também, 

a obrigação de a motivar convenientemente. Sendo que, essa motivação terá que ser 

acompanhada de um discurso bem elaborado, fundamentado e esclarecedor. É, assim, 

necessário que a convicção do julgador seja acompanhada de um raciocínio preciso e 

lógico, de forma a ficarem esclarecidas não só as entidades superiores (em caso de recurso) 

e as partes envolvidas no processo, mas também a comunidade em geral. No referente ao 

conteúdo da fundamentação importa referir que encontrando-se esta ligada ao princípio da 

legalidade, deverá ser justificada a escolha da lei, a escolha da interpretação de tal norma 

porque se considere a mais apropriada, etc., ou seja, a motivação não se pode resumir a 

uma enunciação da norma. 

Atente-se a um texto muito interessante, a propósito do dever de fundamentação, da 

autoria de Marques Ferreira (Ferreira, 1993: 229-230): 

A obrigatoriedade de tal motivação surge em absoluta oposição à prática judicial 

na vigência do CPP de 1929 e não poderá limitar-se a uma genérica remissão para os 

diversos meios de prova fundamentadores da convicção do tribunal, à semelhança do que 

tradicionalmente vem sucedendo com a interpretação e aplicação do estipulado sobre este 

assunto no art. 665.º, nº2, do CPC, embora com desacordo completo da doutrina e, a 

nosso ver, violando-se materialmente a ratio do art. 210.º, nº1 da CRP. 

De facto, o problema da motivação está intimamente conexionado com a 

concepção democrática ou antidemocrática que insufle o espírito de um determinado 

sistema processual, e no que concerne ao nosso processo penal vigente este informa, neste 

particular, de nítidas características medievais e ditatoriais.  

No futuro processo penal português, em consequência com os princípios 

informadores do Estado de Direito democrático e no respeito pelo efectivo direito de 

defesa consagrado no art. 320.º, nº1 e no art. 210.º, nº1 do CRP, exige-se não só a 

indicação das provas ou meios de prova que serviram para formar convicção do tribunal 

mas, fundamentalmente, a expressão tanto quanto possível completa ainda que concisa, 

dos motivos de facto que fundamentaram a decisão. 

Estes motivos de facto que fundamentam a decisão não são nem os factos provados 

(thema decidendum) nem os meios de prova (thema probandum) mas os elementos em 

razão das regras da experiência ou de critérios lógicos constituem o substrato racional 
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que conduziu a convicção do tribunal se formasse em determinado sentido ou valorasse de 

determinada forma os diversos meios de prova apresentados em audiência. 

(…) A fundamentação ou motivação deve ser tal que, intraprocessualmente permita 

aos sujeitos processuais e ao tribunal superior o exame do processo lógico ou racional 

que lhe subjaz, pela via do recurso, conforme impõe inequivocamente o art. 410.º, nº2. 

(…) E extraprocessualmente a fundamentação deve assegurar, pelo conteúdo, um 

respeito efectivo pelo princípio da legalidade na sentença e a própria independência e 

imparcialidade dos juízes, uma vez que os destinatários da decisão não são apenas os 

sujeitos processuais mas a própria sociedade. 

Em síntese, Medina de Seiça afirma que: só pela conjugação destes níveis de 

motivação se pode afirmar que a apreciação foi, em concreto, reconduzida a critérios 

objectivos que permitam uma efectiva tarefa de verificação em ordem a avaliar a bondade 

do próprio acto judicativo ao qual a motivação suporta e dá convencimento (Seiça, 1999: 

205).    

 

1.4 - Técnicas de verificação da prova 

 

Para que se realize uma livre apreciação de forma clara é necessário cumprir os 

critérios de fiscalização ou verificação dos diversos meios de prova. 

A tarefa de apurar se toda a factualidade narrada corresponde à verdade histórica, 

subdivide-se em vários planos: por um lado, importa verificar se o declarante falou 

verdade atestando ter tido a percepção representada no seu depoimento; por outro, se tal 

precepção foi referida de modo exacto; por outro lado, ainda, se a precepção realmente 

havida e exactamente referida foi suscitada por um facto efectivamente acontecido. 

(Dominioni, 1986: 744 Apud Seiça, 1999: 199) 

Assim, segundo Dominioni, podemos enumerar por ordem decrescente de 

objectividade e de preferência, alguns dos meios de fiscalização da veracidade da 

declaração: 

a) Técnica da contra-prova: com a utilização desta técnica visa-se adquirir outras 

provas que forneçam a representação do mesmo facto que se pretende verificar. 

Assim, o mesmo enunciado factual é “testado” por duas fontes probatórias 

distintas. 

b) Técnica da corroboração: quando não existam dois meios de prova relativos à 

mesma factualidade é necessário utilizar outras técnicas que permitam verificar a 
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veracidade do conteúdo da declaração probatória. Assim surge a técnica dos 

elementos de corroboração. Nas palavras de Dominioni, estes são factos que por si 

só nada têm a ver com o tema histórico do processo mas de cuja existência 

(adquirida ao processo mediante um qualquer meio de prova) se conclui que o 

autor da declaração a verificar foi verdadeiro. (Dominioni, 1986: 747 Apud Seiça, 

1999: 200) Verificação sobre as características da declaração ou atendibilidade 

intrínseca: o que está aqui em verificação é o conteúdo narrado. Assim, atendendo-

se a múltiplos factores, de que é exemplo a espontaneidade e tempestividade da 

declaração, a sua coerência interna, a sua verosimilhança decorrente da ausência de 

contraste com outros elementos probatórios tentando aferir-se da sua credibilidade, 

entre muitos outros, procura-se aferir a credibilidade daquele conteúdo. 

c) Verificação sobre a atendibilidade do declarante: a fiscalização aqui em causa tem 

como “alvo” o próprio declarante, e em especial a sua credibilidade. É no fundo o 

meio de prova que está a ser verificado, tendo em conta, por exemplo, a 

personalidade do declarante. 

 

As técnicas de verificação que permitem concluir pela existência ou não de eficácia 

persuasiva não são mais do que concretizações de regras de experiência. Quando se 

entende que tem eficácia persuasiva máxima uma declaração cujo conteúdo é confirmado 

por outro meio de prova independente está-se a dar expressão a uma regra de experiência. 

Não obstante, é de primordial relevância, ter-se sempre presente que cada caso é 

um caso e, assim sendo, só aí é que se pode atestar o grau de veracidade das declarações 

prestadas. Contudo, como nos refere Medina de Seiça, continuamos a deparar com 

fundamentações opacas, em que muitas vezes se torna impossível concluir se a convicção 

afirmada se apoia em algo mais do que o puro juízo subjectivista do «fiquei convencido», 

por não se espelhar em razões de convencimento capazes de suportar, por seu turno, o 

filtro de uma fiscalização ulterior. 

 

1.5 - O conteúdo da corroboração 
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Não se pode confundir a corroboração com a contra-prova
107

. Caso a avaliação das 

declarações do co-arguido ficassem dependentes da correspondência de uma contra-prova 

estaríamos a caminhar no sentido do total descrédito das declarações prestadas. E, não 

existindo hierarquia dos meios de prova não podemos admitir realidade que nos levariam a 

concluir que as declarações prestadas têm um valor inferior a outro meio de prova. Para 

além de que nem sempre é possível contra-prova. Jamais podemos admitir tal realidade sob 

pena de cairmos na inutilidade das declarações. 

Como sabemos, as declarações do co-arguido têm um carácter privilegiado, 

impondo-se, assim, a necessidade de estas serem avaliadas de forma muito minuciosa. 

Assim, torna-se necessário o confronto das declarações com a reconstrução histórica dos 

factos. Além de que, nessa avaliação deve sempre ter-se em conta a coerência da linha 

discursiva, a espontaneidade, a fluidez, o comportamento de quem profere as declarações e 

o modo como gesticula. Não podemos, também, deixar de ter em atenção o relacionamento 

existente entre os co-arguidos
108

. 

Em estreita ligação com este aspecto encontra-se o problema do âmbito da 

corroboração exigida em relação à concreta declaração. Com efeito, dizer-se que a 

corroboração deve certificar, em termos de credibilidade, a declaração do co-arguido, 

não é bastante para determinar com rigor o seu âmbito de aplicação. Só muito raramente 

a declaração se traduz em enunciados singulares, isto é, com um conteúdo factual 

unívoco. Pelo contrário, ainda que relativamente a um só crime, a declaração enquanto 

representação do que possivelmente terá acontecido refracta-se numa narração complexa 

e multiforme, com diversidade de pormenores e cambiantes. Ora, a questão que não pode 

deixar-se de colocar refere-se precisamente a saber se a regra da corroboração deve 

estender-se a todos os particulares pontos trazidos à narração corroboranda, ou se é 

suficiente, para que possa afirmar-se, um confronto da declaração do co-arguido na sua 

globalidade. Por exemplo, no caso de o co-arguido na sua declaração nomear os 

                                                 

 

 

 

107
 A contra-prova implica a existência e a avaliação de um outro meio de prova, independente da 

existência das declarações do co-arguido. 
108

 Se são amigos, familiares, mal se conheciam e um dos arguidos foi contratado para um 

determinado efeito, etc. 



94 

comparticipantes na execução criminosa, pode considerar-se como suficiente elemento de 

corroboração a confissão feita por um dos arguidos nomeados, mesmo se este se limita a 

admitir a sua própria responsabilidade, sem por seu turno confirmar a participação dos 

outros indicados pelo primeiro? 

Sem dúvida, não pode pretender-se que a corroboração se estenda a todos os 

pormenores narrados, tanto mais que, de novo o dizemos, não tem de se traduzir na 

confirmação por fonte alheia do conteúdo narrado, bastando-se com a verificação 

extrínseca da veracidade da narração. Porém, isto não significa admitir o salto lógico 

inerente à concepção globalizante da corroboração, a qual, por certo acabaria por 

legitimar a condenação de determinados arguidos baseada em declarações não 

sufragadas por autênticos elementos de confronto. Por isso, julgarmos justificar-se o 

princípio de estender a exigência da corroboração em relação a cada episódio criminoso 

singular e a cada arguido singular (Seiça, 1999: 222).   

 A corroboração é uma questão delicada, essencialmente quando relacionada com a 

decomposição e análise de material probatório, já que estas são, por regra, tarefas de 

grande complexidade. 

Atendendo agora ao critério da valoração do conhecimento probatório do co-

arguido entendemos que este apenas deve fundamentar a decisão final a tomar em relação a 

outro co-arguido quando esteja corroborado. Esta fonte probatória tem a corroboração 

como complemento integrador da livre apreciação. 

Entendemos que deve haver por parte do julgador uma cautela adicional devido ao 

facto de estarmos face a declarações que podem não ser de todo desinteressadas, ou seja, 

como já referiu o STJ estamos face a declarações que têm uma credibilidade naturalmente, 

mais diluída.          

 Estamos face a prova que, como nos diz Medina de Seiça, apesar de legitimamente 

valorável e assumir numerosas vezes um significado precioso para a descoberta da 

verdade, constitui uma máxima da experiência (nesse sentido naturalmente fundada) que a 

informação probatória dos co-arguidos, na parte em que se refere aos outros, há-de 

rodear-se de particular dúvida (Seiça, 1999: 206).  

Há, assim, a necessidade de confrontar a credibilidade das declarações com 

elementos extrínsecos, o que implica a não valoração daquelas perante a ausência de 

elementos de conforto da atendibilidade do narrado pelo co-arguido, não bastando uma 

maior prudência na apreciação das declarações. 
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É certo que de acordo com o art.127.º do CPP, dado não haver qualquer outra 

previsão expressa, as declarações são valoradas segundo as regras da experiência e a livre 

convicção da entidade competente, tal como o são todos os restantes meios de prova a que 

a lei não determine, de forma expressa, um critério valorativo diverso.  

No entanto, não concordamos que esta solução legal seja a mais correcta, ou seja, 

discordamos que o aplicador, dentro da sua margem de apreciação livre, possa condenar 

um co-arguido baseado exclusivamente nas declarações de outro arguido. 

Entendemos que existem elementos normativos, além do bom-senso, que justificam 

a defesa da necessidade de corroboração das declarações do co-arguido, no que respeita à 

responsabilidade do outro arguido. 

 

1.6 - A regra da corroboração das declarações dos co-arguidos 

 

Entendemos que apenas será de valorar o conhecimento probatório do co-arguido, 

no âmbito dos meios de prova a considerar aquando da decisão final, relativamente à 

responsabilidade do outro co-arguido, se existir corroboração entre as declarações, como já 

referimos anteriormente. 

Estamos perante declarações que merecem uma atenção e um cuidado muito grande 

da nossa parte. Desde logo, como já foi dito, estamos perante declarações privilegiadas, 

uma vez que o co-arguido teve um contacto privilegiado com o outro co-arguido. Apesar 

de ser um meio de prova legítimo, pode tornar-se impuro, desde logo por razões de 

amizade, de vingança, etc. E jamais podemos esquecer que o arguido, ao contrário da 

testemunha, não está obrigado a prestar juramento. 

A nossa lei parece não impor a obrigatoriedade da corroboração no âmbito da livre 

apreciação da prova, isto é, numa primeira análise parece-nos que o juiz baseado somente 

nas declarações do co-arguido, por ser o único a estar presente com o outro arguido no 

local do crime, poderia condená-lo, sem recorrer a outras técnicas de valoração da prova. 

Não obstante, analisando com rigor a questão chegamos a conclusões diversas. Apesar da 

corroboração não estar prevista de forma expressa, deve ser sempre levada a cabo. 

Entendemos que, se assim não fosse, estaríamos a caminhar no sentido de um grande 

facilitismo. 

A corroboração é, em nosso entender, uma necessidade, enquanto elemento 

constitutivo da convicção pessoal. Sendo que, o nosso Ilustre Tribunal Constitucional já 

decidiu neste sentido: Não importa qualificar esta exigência acrescida para saber se ela 
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significa um desvio (qualitativo) ao princípio da livre apreciação da prova ou se, afinal, 

não é senão a concretização de regras de experiência para a correcta realização da livre 

apreciação, em ordem a que esta se não apresente como arbítrio do julgador, antes 

consubstancie o resultado de uma actividade susceptível de se credenciar racionalmente 

perante o auditório de pessoas prudentes, experientes das coisas da vida e de recta 

intenção. Como também não é indispensável decidir se a existência de elementos de 

corroboração das declarações de um arguido desfavoráveis a outro, face às garantias 

constitucionais do processo penal, constitui complemento integrador sine qua non da sua 

atendibilidade. No caso, o entendimento normativo adoptado foi o de que “… a doutrina 

da corroboração deve aqui desempenhar um papel, pois não estando o co-arguido sujeito 

a juramento, nem ao dever de verdade com cominação de sanção criminal, deve exigir-se 

alguma prova no sentido da comprovação das declarações do co-arguido”, pelo que é 

sobre ele que vai exercer-se o juízo de conformidade constitucional. 

Julgamos, então, que a corroboração é um critério indispensável na averiguação da 

veracidade das declarações dos co-arguidos. Desde logo, encontramos fundamento para 

esta nossa posição, de forma implícita, na legislação, nomeadamente, no art. 133.º, nº1, 

al.a), do CPP: o arguido não pode depor na qualidade de testemunha enquanto mantiver 

essa qualidade. A este fundamento acresce, como nos refere Medina de Seiça, o facto de o 

conhecimento probatório do co-arguido não sendo produzido como um testemunho, não 

deve ser valorado como testemunho (Seiça, 1999: 207). Isto é, como sabemos, dois dos 

deveres das testemunhas
109

 prendem-se com o comprometimento de responder com 

verdade às perguntas que lhe forem directamente dirigidas
110

, assim como o dever de 

prestar juramento
111

. Assim, a testemunha incorrerá num crime de falsos testemunhos
112

, se 

prestar falsas declarações e posteriormente se concluir pela falta de veracidade das 

mesmas. Ao invés, o estatuto do arguido incorpora um direito a não responder a perguntas 

feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo 
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 Art. 128.º e seguintes do CPP 

110
 Art. 132.º, nº1, al.d) do CPP 

111
 Art. 132.º, nº1, al.b) do CPP 

112
 Art. 360.º do CP 
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das declarações que acerca deles prestar
113

; o direito ao silêncio, sem que este possa 

desfavorecê-lo
114

; como elemento de máxima protecção da dignidade, estabelece a nossa 

Lei Fundamental no art.32.º, nº2, que todo o arguido se presume inocente até trânsito em 

julgado da sentença de condenação. Não queremos com isto dizer que o arguido tem o 

direito a mentir, nem que o silêncio é um disfarce da mentira. 

Pensar que a palavra da testemunha é mais credível, por ter prestado juramento, que 

a do arguido é um raciocínio que pode vir a revelar-se ilusório. Na verdade, na prova 

testemunhal a credibilidade representa a regra e o depoente pode ser tido credível 

enquanto se não verificarem elementos concretos susceptíveis de perturbar a sua 

credibilidade (Seiça, 1999: 209). Quanto às declarações do co-arguido, falta o cânone da 

credebilidade e a pressão ético-legal. 

Entendemos, assim, que, em derrogação ao princípio da livre apreciação da prova, 

só existindo corroboração das declarações dos co-arguidos é que estas poderão ser tomadas 

como provas válidas
115

.   

O juiz deverá ter em conta essas declarações na reconstituição do momento 

histórico, avaliando-as e confrontando-as com as provas restantes, somente se e quando as 

mesmas resultem susceptíveis de confronto através de outros elementos probatórios cuja 

presença e cuja potencialidade corroborativa se ponham como conditio sine qua non para 

o emprego da própria declaração para fins decisórios. Cabendo-lhe ainda, o dever de dar 

conta dessa valoração e desses elementos na própria fundamentação. (Seiça, 1999: 219) 

As regras, estabelecidas legalmente, em matéria de prova visam a obtenção de uma 

verdade processualmente válida e expressam uma opção valorativa perante os interesses 

conflituantes, já que o legislador pretender imprimir um sentido conformador no 

procedimento probatório. Nessa ordem de ideias, a exigência de corroboração apresenta 

uma inegável dimensão política, uma vez que tem como função baixar ou aumentar o grau 

de credibilidade. Se se entender que ela não surge necessária, aceita-se correr maiores 
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 Art. 61.º, nº1, al.d) do CPP 

114
 Art. 343.º, nº1 do CPP 

115
 (…) a regra da corroboração traduz uma prova legal negativa, na medida em que o juiz só pode 

condenar quando se verificam as condições da prova legal (no caso, a corroboração da declaração por 

outros elementos probatórios), mas é livre de absolver, ainda que tal prova tenha sido produzida.  (Seiça, 

1999: 218) 
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riscos na condenação; exigindo-a, aceita-se correr maiores riscos na absolvição. (Seiça, 

1999: 211) 

 

1.7 - O sentido da limitação: o impedimento, uma vez mais 

 

Medina de Seiça, partindo do impedimento consagrado no art. 133.º, nº1, al.a) do 

CPP, indo um bocadinho além da letra da lei e chegando aquela que foi, para si, a intenção 

do legislador, refere expressamente na sua obra que o conhecimento probatório do co-

arguido não sendo produzido como um testemunho não deve ser valorado como 

testemunho (Seiça, 1999: 207). 

A livre apreciação da prova traduz-se na ausência de critérios legais 

predeterminados do valor a atribuir à prova, pelo que, assim sendo, o juiz pode dar maior 

crédito ao depoimento do arguido do que ao de uma ou várias testemunhas, no entanto 

entendemos que o julgador não deve ignorar que não há uma total nivelação de todas as 

fontes de convencimento, que as razões de convencimento têm graus diferentes e que a 

eficácia persuasiva não é alheia à fonte de onde nasce. Se assim não for e entendermos que 

apenas o julgador pode valorar, ou seja, atribuir valor de convencimento a cada resultado 

probatório, então passamos a ter uma total nivelação de todas as fontes de convencimento 

(Seiças, 1999: 208).         

Julgamos que a tarefa de valoração deve ser feita pela mediação de um sujeito livre 

e que o legislador deve estar encarregue da conformação do sentido da valoração, em que 

para além da restrição do material probatório requeira elementos adicionais para que o 

aplicador possa considerar para efeitos da decisão certos dados probatórios, como deveria 

acontecer em relação às declarações dos co-arguidos. Justificamos esta nossa posição 

quanto às declarações de co-arguido, desde logo, por estas não se encontrarem sujeitas, por 

exemplo, à punição por falso depoimento. É certo que o facto de as testemunhas se 

encontrarem sob ameaça da pena para as declarações falsas não significa que aquelas 

nunca faltarão à verdade, que sabemos bem que isso por vezes não acontece. No entanto, a 

experiência mostra-nos que há maior probabilidade de o declarante falar verdade se estiver 

sob ameaça do crime de falso testemunho, do que se a eventual falsidade permanecer sem 

consequências. 

De acordo com Heydon (Heydon, 1973: 266 Apud Seiça, 1999: 211) o co-arguido é 

meramente uma testemunha com um possível motivo para narrar mentiras sobre um 
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inocente acusado mas uma testemunha particularmente equipada, devido ao seu 

conhecimento interno do crime, para convencer que as suas mentiras são a verdade. 

 

1.8 - A regra da corroboração 

 

1.8.1 - Tradições 

Quando surgiu entre nós quem defendesse a necessidade de corroboração como 

pressuposto indispensável para a consideração probatória das declarações dos co-arguidos 

em sede de julgamento, a tradição já era “antiga” no direito anglo-americano e no direito 

italiano. 

 

1.8.2 - O direito anglo-americano 

 

1.8.2.1 - O direito inglês e o direito norte-americano 

 

O direito inglês afasta-se da regra existente desde os tempos modernos, segundo a 

qual o tribunal pode decidir baseado no testemunho não corroborado de uma testemunha, 

uma vez que, este direito incorpora regras a exigir que o testemunho se encontre 

corroborado. Foi no caso Davies versus the Director of Public Prossecutions, decidido em 

1954, que se estabeleceu como rule of law o dever de o juiz advertir os jurados que, 

embora pudessem condenar fundados nessa prova, era perigoso fazê-lo, a menos que 

houvesse corroboração. Estabeleceu-se, ainda, que o não cumprimento deste aviso geraria 

a anulação da condenação. 

Também muitos estados do espaço norte-americano entenderam que para que as 

declarações dos co-arguidos possam fundamentar uma condenação têm que ser 

corroboradas, legislando nesse mesmo sentido. 

 

1.8.3 - A experiência italiana 

 

a) Antes do novo código 

A utilização e valoração probatória da informação prestada por um co-arguido, em 

desfavor de outro co-arguido, é uma temática muito discutida e muito contraditória na 
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literatura italiana. De acordo com Medina de Seiça estas hesitações e desencontros 

obtiveram ressonância na jurisprudência, particularmente perante o crescendo de 

criminalidade violenta e de uma cultura de emergência, em que o recurso às declarações 

dos chamados arrependidos (pentiti) constitui a arma decisiva na perseguição e 

condenação (Seiça, 1999: 215). 

Por esta altura existiam muitas decisões da Corte di Cassazione que afirmavam a 

plena eficácia probatória das declarações incriminatórias dos co-arguidos, em nome da 

livre apreciação e muitas decisões na posição contrária, que defendiam que a eficácia 

probatória das declarações do co-arguido estava na dependência de elementos adicionais 

para servir de fundamento da decisão. 

 

b) O direito vigente (art. 192.º, nº3)
116

 

 

Com o projecto de 1988 surge, pela primeira vez, uma regra legal sobre a valoração 

das declarações dos co-arguidos. Segundo a comissão redactora para a consagração da 

referida regra legal tinham em conta a doutrina dominante e a praxis que entendia ter que 

haver maiores cuidados na utilização de uma prova proveniente de quem está co-envolvido 

no mesmo facto imputado ao arguido ou que tem qualquer ligação com ele. Além disto, 

invocava-se a experiência, que dos países nos quais vigora o sistema acusatório em que a 

valoração da accomplice evidence é acompanhada da denominada corroboration, que da 

própria Corte di Cassazione que na sua prática vinha sancionando o princípio do 

necessário confronto (riscontro) probatório da chiamata di correo (Seiça, 1999: 216). 

 

 O texto legal estabelece, assim, no art. 192.º, nº3, uma regra de valoração específica 

para as declarações dos co-arguidos, de acordo com a qual estas devem ser valoradas 

conjuntamente com outros elementos de prova que confirmem a sua credibilidade. Assim, 

com esta consagração, o legislador italiano resolveu positivamente a questão relativa à 

qualidade probatória das declarações. 
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1.8.4 - O conteúdo  

 

 A corroboração é um verdadeiro limite ao princípio da livre convicção do julgador, 

traduzindo-se numa prova legal negativa, já que o juiz apenas pode condenar quando 

verificadas as condições da prova legal, ou seja, quando as declarações sejam corroboradas 

por outros elementos probatórios, mas é livre de absolver, mesmo que a prova tenha sido 

produzida. Não estamos, assim, face a uma regra legal positiva, dado a verificação da 

corroboração não ser sinónimo de condenação. 

 A regra da corroboração limita o princípio da livre apreciação da prova na medida 

em que não existindo elementos de corroboração não é admissível a valoração daquela 

informação probatória. 

 Com a regra da corroboração, o aplicador quando pretenda utilizar um dado 

elemento probatório, tem uma maior exigência em termos de fundamentação. 

 

1.8.5 - Conteúdo da regra da corroboração 

  

 A exigência de corroboração não é a mesma coisa que a exigência de uma contra-

prova e, como já referimos, não se podem confundir estas duas realidades distintas. 

 O conhecimento probatório do co-arguido é um conhecimento importante mas, ao 

mesmo tempo, delicado, devido, desde logo, à proximidade existente entre o co-arguido e 

os factos constituintes do thema probandi. Uma das razões que nos levam a defender a 

exigência de corroboração é o facto de dada a proximidade que acabámos de referir o co-

arguido está numa posição que facilita a adulteração dos factos narrados, continuando a 

apresentar uma versão credível.  

 Exigimos a corroboração quando estejamos face a declarações de co-arguido 

incriminatórias de outro arguido para que estas possam fundamentar a decisão do julgador, 

                                                                                                                                                    

 

 

 

116
 Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un 

procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne 
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no entanto, esta é apenas uma exigência que acresce à simples fiscalização da credibilidade 

intrínseca que jamais deve ser desvalorizada. Com esta fiscalização pode ser suficiente 

para se recusar a atendibilidade da declaração, evitando-se ulterior confronto com 

elementos extrínsecos, por exemplo, quando o declarante cai em contradição.  

Esta fiscalização não é, no entanto, suficiente à lógica probatória do juiz, embora seja 

necessária. É exigida uma comprovação posterior oriunda de elementos exteriores à 

declaração a verificar, que confirme a sua fiabilidade e que torne razoavelmente seguro 

decidir baseado no seu depoimento (Seiça, 1999: 221).  

 

1.8.6 - Âmbito da corroboração 

 

 Sendo a declaração uma narração complexa e multiforme, com diversidade de 

pormenores e cambiantes (Seiça, 1999: 222) levanta-se o problema de saber sobre o que é 

que deve incidir a corroboração. Entendemos que não tendo a corroboração que se traduzir 

na confirmação por fonte alheia do conteúdo narrado, sendo suficiente a verificação 

extrínseca da veracidade da narração, a corroboração não tem que “tocar” todos os 

pormenores mas apenas os factos que se pretenda ter em conta para a decisão. 

 

1.8.7 - A suficiência da corroboração cruzada  

 

 Será que o elemento da corroboração da declaração do co-arguido pode ser 

constituído por uma declaração de um co-arguido? 

Estamos face a uma questão que não é unanimemente resolvida nos diversos sistemas 

jurídicos que exigem a corroboração. Por exemplo, na Itália, onde também não 

encontramos consenso, há jurisprudência que entende que quando a lei refere a 

necessidade de corroboração das declarações dos co-arguidos com outros elementos de 

prova, esses elementos não podem ser declarações de co-arguido; e, por seu lado, há quem 

                                                                                                                                                    

 

 

 

confermano l'attendibilità. 
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entenda que a corroboração cruzada iludiria a regra legal, pelo que, mesmo no caso de as 

declarações dos co-arguidos se corroborarem mutuamente, a sua credibilidade deve 

continuar a ser confirmada por outros elementos extrínsecos (Seiça, 1999: 224). Não 

obstante estas posições que acabamos de explanar, pode hoje considerar-se que a posição 

maioritária na literatura italiana é a da suficiência da corroboração cruzada, já que 

entendem, maioritariamente que a exigência de elementos extrínsecos à declaração sujeita 

à verificação não estabelece nenhuma exigência ontológica para tais elementos. 

 

 Medina de Seiça entende que a exclusão absoluta da corroboração cruzada pode ser 

excessiva e dá um sábio exemplo que de facto leva a que concordemos com a sua posição: 

suponhamos que A decide assaltar um banco «contratando» B apenas para o transporte 

do material necessário para o arrombamento e C para ir buscar, a uma determinada hora, 

as coisas roubadas. B e C não só se desconhecem mutuamente como ignoram a 

participação criminosa do outro na realização do crime. Negar, pois, que as declarações 

de B possam corroborar as de C e vice-versa, exigindo, ainda, uma corroboração 

suplementar pode, com efeito, fazer pouco sentido (Seiça, 1999: 225). 

 Em nossa opinião deve-se evitar este tipo de corroboração e apenas se deve recorrer 

a ela excepcionalmente e se demostrada a independência das declarações. 

 Concluímos com as palavras de Pereira e Sousa, citadas por Medina de Seiça, 

podem dez incertezas produzir uma certeza? Isso é tão impossível como muitas trevas 

produzirem a luz. 

 

1.8.8 - E se as declarações não tiverem um conteúdo desfavorável ao arguido em 

relação a quem se pretende valorar? 

 

 No ordenamento italiano a exigência da corroboração surgiu especificamente para 

as declarações dos co-arguidos desfavoráveis a outro co-arguido. 

 Entendemos que a corroboração é necessária em relação a quaisquer das 

declarações. Todas as declarações de um co-arguido com relevo para a decisão relativa a 

outro co-arguido devem ser corroboradas para que se possam considerar elementos 

integradores do acto judicativo final, quer sejam favoráveis ou desfavoráveis ao arguido.  

 

1.8.9 - A falta de corroboração 
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 Na verdade, não podemos afirmar que haja uma proibição de valoração do 

conhecimento probatório do co-arguido que não seja corroborado porque não temos, entre 

nós, nenhuma norma expressa a impor a exigência da corroboração e a determinar as 

consequências da sua não verificação na concreta decisão.    

 Como sabemos a corroboração traduz-se numa exigência adicional de motivação da 

sentença, assim, entendemos ser insuficiente a decisão que apenas exprima as razões que 

levaram o tribunal a considerar aquelas fontes probatórias credíveis ou imerecedoras de 

crédito, consoante o caso. Entendemos ser necessário que a motivação da sentença 

contenha explicitados os elementos de corroboração em que o tribunal se fundou para 

sustentar a credibilidade da própria valoração. A ausência de corroboração traduz uma 

insuficiência de fundamentação. 

 

1.8.10 - Referência conclusiva 

   

  É habitual discutir-se se a corroboração deve ser intrínseca ou extrínseca, no 

entanto, mesmo a segunda, que é mais exigente, também está inserida numa prespectiva 

holista da prova
117

, pelo que a existência de elementos provenientes de outras fontes 

probatórias, que não as declarações de co-arguido, permitem concluir pela veracidade 

destas, ainda que não digam directamente respeito ao mesmo facto narrado. 

 Não tem lastro na jurisprudência portuguesa um modelo de corroboração atomizada e 

especificada, relativa a cada facto concreto que, como vimos, nunca chegou a ser 

adoptado pelo TEDH, quando, em razões de limitações verificadas sobre o direito do 

contraditório entende condicionar a utilização de declarações à corroboração. A tese da 

corroboração relativa ao depoimento do co-arguido em Portugal apresenta-se como uma 

exigência mais forte do que a preconizada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

já que aí a corroboração só se impõe como mitigador dos direitos políticos de 

contraditório, nos casos em que o co-arguido incriminado não teve a possibilidade de 
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 Compreensão integral dos fenómenos e não a análise isolada dos seus constituintes. 
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exercer a contra-inquirição. No direito norte-americano o ponto de partida em torno da 

admissibilidade das declarações do co-arguido também tem como enfoque o problema da 

excepção à hearsay rule no caso de anteriores declarações auto-incriminatórias sem que a 

fonte de prova venha a ser sujeita a contra-interrogatório, além da temática das 

declarações advenientes de acordo com a acusação. (Mesquita, 2011: nota de rodapé 252)  

  Podemos assim concluir, depois de todo este trajecto à volta do critério da 

valoração do conhecimento probatório do co-arguido, que é necessária uma verificação 

complementar – a corroboração, para que se possa atender a esse material probatório. Com 

a corroboração significa-se a existência de elementos oriundos de fontes probatórias 

distintas da declaração que, embora não se reportem directamente ao mesmo facto 

narrado na declaração permitem concluir pela veracidade desta. A regra da corroboração 

traduz de modo particular uma exigência acrescida de fundamentação, devendo a sua 

falta merecer a censura de uma fundamentação insuficiente. (Seiça, 1999: 228) 

 

 

 Focando-nos na nossa Lei Fundamental, esta, no seu art. 32.º, nº1, sustenta que o 

processo penal assegura todas as garantias de defesa. No que aqui mais nos interessa, uma 

dessas garantias reside no direito que o arguido tem de optar pelo silêncio ou de prestar 

declarações em qualquer momento da audiência, tendo o presidente do tribunal o dever de 

o informar deste direito, referindo expressamente que a opção pelo silêncio não o poderá 

prejudicar. Pelo que, assim sendo, desse silêncio não podem ser extraídas quaisquer 

consequências probatórias que o desfavoreçam. 

 

 Conquanto o direito de declarar constitua uma importante garantia de defesa, 

posto que permite ao arguido, em qualquer momento da audiência, nela intervir, dizendo 

ao tribunal o que entender por conveniente sobre o objecto do processo, a verdade é que 

também pode comprometer a sua defesa, visto que as declarações são um meio de prova, 

livremente apreciado pelo tribunal. Caberá ao arguido, devidamente assistido pelo seu 

defensor, optar pelo silêncio ou pelo uso da palavra, opção que pode tomar momento a 

momento, até ao encerramento da audiência. (Mendes, 2014: 1096) 

 

 Tomando o arguido a decisão de falar, o Tribunal tem que lhe garantir total 

liberdade de exposição, não podendo manifestar qualquer opinião ou comentário sobre o 
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que vai ouvindo o arguido dizer sobre a sua culpabilidade e não admitindo que o MP, 

defensor, representante do assistente e das partes civis interfiram nas suas declarações
118

. 

 

2 – A negação da possibilidade de valoração das declarações dos co-arguidos 

em caso de co-arguição 

 

2.1 - A posição de Rodrigo Santiago 

 

Rodrigo Santiago sustenta que as declarações dos co-arguidos não podem ser 

validamente assumidas como meio de prova. 

Hoje está em minoria a Doutrina quem defende a impossibilidade de valoração das 

declarações do co-arguido contra outro co-arguido. 

Se quando Medina de Seiça fez a sua ilustre tese a jurisprudência existente em 

Portugal sobre o tema era quase inexistente hoje a realidade é distinta. O facto de, nessa 

altura, a jurisprudência ser escassa, não significa que os tribunais não fundamentassem as 

decisões relativas a um arguido nas declarações prestadas por outro co-arguido, antes pelo 

contrário podemos afirmar que essa prática era reiterada e pacificamente utilizada
119

.  

 Já na altura havia quem discordasse da posição que vinha a ser adoptada pela 

jurisprudência do momento, é o caso de Rodrigo Santiago que entende que as declarações 

do co-arguido não podem validamente ser assumidas como meio de prova relativamente 

aos outros (Santiago, 1994: 62), defendendo que essas declarações apenas podem ser 

utilizadas como meio de defesa do arguido que as proferiu e que em caso de da motivação 

da sentença se extrair que a convicção do tribunal foi formada essencialmente com base 

nas declarações do arguido incriminatórias do outro co-arguido estamos perante uma 
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 Com excepção do exercício do direito que o defensor tem de recomendar ao arguido a recusa a 

resposta a alguma ou algumas das perguntas que lhe sejam dirigidas – art.345.º, nº1, in fine, do CPP. 
119
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nulidade de julgamento. Assim, este autor defende de forma peremptória a impossibilidade 

de valoração dessas declarações
120

 (Santiago, 1994: 49).   

Atentemos aos argumentos utilizados pelo Ilustre Autor atrás referido. 

Um dos argumentos por si utilizados é o facto de o legislador, muitas vezes, não 

fazer uma referência expressa a situações de co-arguição. Como já referimos diversas 

vezes, aquando da estruturação do CPP pensou-se apenas na existência de um só arguido. 

Há, então, necessidade de recorrer a uma interpretação correctiva, sempre que a co-

arguição se verifique
121

, o que na sua opinião nem sempre é possível: E se é certo que, as 

mais das vezes, sem distorcer, onde se lê arguido e defensor se pode compreender 

«arguidos» e «defensores», o Código não deixou de editar disciplina nas circunstâncias 

em que tal interpretação «correctiva», não tem manifestamente cabimento, et pour course, 

de ser mesmo, «corrigida» ou interpretada automaticamente (…) (Santiago, 1994: 52). 

Rodrigo Santiago dá-nos exemplo de uma norma que está apenas pensada para a 

situação (…) de julgamento com um só arguido, que é o nº2 do art. 345.º
122

, do CPP, 

embora existam outras.  

Entende, assim, o mesmo autor que esta omissão não ocorreu por mero acaso. 

Antes pelo contrário: o legislador não actuou por inadvertência, antes tendo incorrido na 

referida «omissão» de caso pensado, aí estão os nºs 4, 5 e 6 do art. 348.º, relativo à 

inquirição de testemunhas, no qual o legislador expressamente dispõe a possibilidade de 

os defensores dos co-arguidos inquirirem as testemunahs arroladas por um outro co-

arguido (Santiago, 1994: 53-54).   

                                                 

 

 

 

120
 No entanto, o CPP de 29 reconhecia expressamente a possibilidade de valoração, como meio de 

prova, das declarações dos co-arguidos de forma recíproca, dispondo nesse sentido o art. 259.º, que 

estabelecia que se o arguido negar factos que já constem do depoimento das testemunhas, das respostas dos 

outros arguidos ou das declarações dos participantes, ofendidos ou outras pessoas, poderá o juiz ler-lhe 

esses depoimentos, respostas ou declarações, omitindo, quando necessário à continuação da instrução, a 

identidade das testemunhas, e instá-lo sobre os factos. E, por sua vez, o art. 267.º, estabelecia nesse mesmo 

sentido que, Se houver co-arguidos na mesma infracção, a cada um se farão, separadamente os 

interrogatórios, findos os quais se procederá à acareação entre uns e outros ou com os ofendidos, se for 

necessário para melhor indagação da verdade. 
121

 Podemos dar o exemplo do art. 334.º, nºs 2 e 3, do CPP, em que a possibilidade de o arguido ser 

julgado na sua ausência deverá valer, da mesma maneira, para os demais co-arguidos, sempre que o processo 

tenha dois ou mais arguidos. 
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Outro dos argumentos utilizado por Rodrigo Santiago determinante da 

impossibilidade de valoração, está relacionado com flagrantes contradições, que poderão 

ocorrer em caso de separação de processos: 

Suponhamos que a referida separação é determinada pelo facto de, respondendo 

diversos co-arguidos, e encontrando-se um ou mais em prisão preventiva e outros em 

liberdade provisória. Destes últimos há um que sistematicamente falta injustificadamente 

ao julgamento. Nestas circunstâncias, v.g., o Tribunal pode ordenar oficiosamente a 

referida separação. Posto o que serão julgados conexamente os arguidos que se 

encontrem presentes, sendo aqueles ausentes julgados logo que possível, nos termos da lei.  

Pois muito bem: findo o julgamento, bem pode ficar provado que um dos arguidos 

ausentes foi autor de um determinado crime, ou comparticipou nele. Porém, tal decisão é-

lhe inoponível por isso que a mesma não constitui contra ele caso julgado, dado não ter 

ainda sido julgado, e, como tal, convencido da prática do crime, a qual, porventura, bem 

pode vir a negar, quando for julgado. 

Ora, verificado o descrito circunstancialismo, quando aquele ou aqueles que não 

responderam vierem a ser julgados, bem pode suceder que, arrolados como testemunhas 

ou os que anteriormente haviam respondido e porventura sido condenados, nos termos do 

art. 133.º, nº2, não consintam em ser inquiridos na veste de testemunhas. 

Por outro lado, aqueles que tiverem sido julgados, por decisão transitada, nos 

termos do art. 57.º, nº2, perdem o estatuto de arguido. E, na consequência, não se vê como 

se lhes possa exigir a prestação de depoimento, na sede de prova por «declarações do 

arguido», que o referido arguido, na hipótese, já não é. Pelo que a hipótese da absolvição 

do arguido ou arguidos que vão, por último responder, não é de afastar. 

Porém, note-se bem, adentro da lógica do meu entendimento, tal nunca poderá ser 

imputado à circunstância de os co-arguidos, no caso concreto, não virem a depor, pois um 

tal resultado é expressamente afastado pelo entendimento que julgo correcto. 
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 O MP, o advogado do assistente e o defensor podem solicitar ao presidente que formule ao 

arguido perguntas, nos termos do número anterior. 
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Logo, a verificar-se uma contradição de julgados, tal apenas se poderá imputar às 

contingências do subsequente julgamento. Porém, àqueles que assim não entendam as 

coisas, sempre se poderá ripostar ao que se crê, triunfantemente (…). Mesmo esses, em 

hipótese como a configurada, terão de inexoravelmente aceitar a, em todo o caso sempre 

deletéria, eventual constrição de julgados, como resultado da concordância prática do 

âmbito de aplicação das normas acima referidas (Santiago, 1994: 56-57).  

Anteriormente referimos a convicção de Rodrigo Santiago no sentido de não 

admissibilidade de valoração das declarações prestadas por um co-arguido contra outro(s) 

co-arguido(s). 

Vejamos quais os argumentos concretos que atestam o seu entendimento e que o 

levam a tomar esta posição. 

Respondendo um só arguido, poder-se-ia dizer que o respectivo valor é aquele que 

o Tribunal lhe quiser conferir, de acordo com o princípio da livre apreciação probatória. 

Porém, a norma do art. 344.º, nº3, al. c, desde logo parece querer refutar este 

entendimento, pois só lhe confere tal valor, verificadas duas circunstâncias: por um lado, 

que o crime não seja punível com pena de prisão superior a três anos, e, por outro, que o 

tribunal se convença que a confissão foi produzida em plena liberdade de 

autodeterminação (…). 

O que significa que, nem verificado o referido pressuposto, à confissão é atribuído 

um efeito «cominatório», sendo certo que, também aqui, a confissão decorre do meio de 

prova, «declarações do arguido». O que acarreta o ter-se «protegido» no valor probatório 

a atribuir à confissão – logo, ao arrepio do diploma processual precedente – ainda assim 

tal progresso foi cuidadosamente ponderado, não podendo, pois, ser visto em termos 

absolutos. 

E no que toca às declarações de um ou mais arguidos, havendo outros e entre eles 

recorrendo co-arguição? 

Desde logo, há que acentuar que, como é consabido, através do processo, não se 

visa a descoberta da verdade absoluta ou ontológica, mas apenas a de uma verdade 

judicial, obtida de forma intraprocessualmente válida, também cunhada de «verdade 

material». Ora, admitamos que em determinado processo, respondem, pelos mesmos 

factos alegadamente delituosos, cinco co-arguidos. Um presta declarações e os restantes 

declaram não pretenderem fazê-lo, guardando durante a audiência mutismo absoluto. 

Sabido como é que, o arguido não está obrigado a depor com verdade, será que, 

seriamente, as declarações deste podem ser assumidas como meio de prova, relativamente 
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aos seus co-arguidos? Ou não será que um tal entendimento escancara as portas ao 

farisaísmo de converter a mentira, ou a mera possibilidade, em meio de prova, 

relativamente a terceiras pessoas? 

Contra este argumento, poder-se-ia contrapor ser sempre pensável que as 

declarações prestadas, no caso acima figurado, pelo referido co-arguido, venham a 

corresponder à verdade judicial, assumida através de outras provas. Porém, afigura-se ser 

o argumento falacioso, pois se a prova produzida em julgamento – pondo, agora, entre 

parênteses «aquela» decorrente das declarações do arguido que «confessou» - sempre se 

poderá rebater tal forma de ver as coisas, através de uma fundamentação que se limite aos 

restantes meios de prova que percutiram, de modo decisivo, o espírito do julgador ou 

julgadores. 

Repare-se: nos termos da lei, o silêncio do arguido não poderá, em circunstância 

alguma desfavorecê-lo. Todavia, no caso, quer se queira, quer não, os respectivos 

silêncios acabaram por desfavorecê-los de forma efectiva, porquanto se se tivessem 

disposto a declarar, bem poderiam ter abalado a eficácia de convicção atribuída que, com 

verdade ou contra a verdade, concordou em prestar declarações. Dir-se-á: se os arguidos 

não prestaram declarações, foi por sua vontade, porventura ao abrigo de uma estratégia 

de defesa ante delineada. Assim, no tocante ao referido resultado – a declaração do seu 

co-arguido ter constituído meio de prova contra os outros – relativamente a estes, sibi 

imputet. 

Todavia, como já dito, o silêncio nunca pode desfavorecê-los, sendo mesmo o 

exercício do direito ao silêncio a concretização, não é demais referi-lo, do «princípio 

presunção da inocência, ligado agora directamente ao princípio – o primeiro de todos os 

princípios jurídico-constitucionais – da preservação da dignidade pessoal» (Santiago, 

1994: 58-60). 

Entende o referido autor que o legislador, ao estabelecer que não é possível ao 

defensor de um co-arguido, instar o outro por meio do presidente do tribunal sobre as 

declarações que este tenha prestado e atinjam o respectivo defendido, no sentido de lhe 

atribuir as culpas, não quis que as declarações do arguido tomassem a posição de meio de 

prova erga omnes e, em específico, contra os seus co-arguidos. Referindo, ainda, que este 

argumento é sustentado pela diferença do regime das declarações das testemunhas. Faz 

ainda referência ao DL nº 430/83 de 13 de Dezembro, mais concretamente, ao seu art. 31.º, 

nº2, e ao art. 31.º do DL nº15/93 de 22 de Janeiro, que actualmente corresponde à Lei nº 

77/2014 de 11 de Novembro, sustentando que são dois exemplos de um prémio à delação, 
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já que podem levar a que um de entre vários arguidos confesse os factos constantes da 

acusação na esperança de vir a obter vantagens na decisão final. 

Assim, conclui o autor a sua linha de raciocínio afirmando que as declarações 

prestadas em sede de co-arguição poderão servir como meio de prova e de defesa – 

declarações do arguido – tão-só relativamente àquele que as prestou. 

Consequentemente, se o tribunal formar a sua convicção essencialmente com base 

nas declarações prestadas pelos co-arguidos em relação aos demais – atente-se sobretudo 

aqueles casos em que algum(s) dos co-arguidos se remete ao silêncio -, verifica-se uma 

nulidade do julgamento, por violação do disposto nos arts. 323.º, al. f) e 327.º, nº2, entre 

outros, todos do Código de Processo Penal (Santiago, 1994: 62).    

 

2.2 - A posição de Prittwitz 

 

A doutrina alemã dedica-se, no essencial, a determinar o âmbito do impedimento, 

não dando grande atenção à questão da valoração das declarações do co-arguido, 

remetendo a questão para os quadros gerais da livre apreciação da prova (Seiça, 1999: 

147). 

No entanto, é posição dominante que as declarações do co-arguido podem ser 

utilizadas como meio de prova, podendo servir para fundamentar uma sentença. 

Assim sendo, a tese de Prittwitz, que nega a possibilidade de valoração das 

declarações do co-arguido contra outro arguido encontra-se praticamente isolada. 

  

Para Prittwitz a distribuição das funções processuais deve fazer-se em 

correspondência com as respectivas funções materiais. Pelo que, assim sendo, a imposição 

de um papel formal que não corresponde à função material constitui uma confusão de 

papéis formal, como é o caso do interrogatório de um co-arguido (em sentido material) na 

forma prevista para as testemunhas (Seiça, 1999: 147-148). Nesta lógica de ideias de 

inadmissibilidade de troca de papéis, o autor defende a proibição de valoração das 

declarações do co-arguido.   

O autor sustenta, ainda, que, o co-arguido assume apenas a posição de arguido, pelo 

que, assim sendo, as suas declarações não podem ser qualificadas como meio de prova.  

Por fim, conclui que a declaração do arguido é apenas fundamento da decisão 

proferida contra si; não deve ser valorada para fundamentar a decisão contra o co-
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arguido (Prittwitz, 1984: 232 Apud Seiça, 1999: 149). Acrescenta, ainda, Prittwitz que a 

proibição de valoração das declarações de um co-arguido em relação aos demais só vale 

quanto às declarações desfavoráveis, já que só estas, enquanto elementos fundantes da 

condenação estão abrangidas pela restrição dos meios de prova fixados na lei.  

 

Medina de Seiça explana de forma límpida o pensamento deste jurista alemão 

afirmando: O autor, porém, vai mais longe na sua argumentação, aplicando igual 

raciocínio às declarações do co-arguido (material) mesmo quando investido na veste de 

co-arguido formal. Para Prittwitz, o interrogatório do co-arguido sobre a contribuição no 

facto de outro co-arguido e a sua valoração constitui uma troca de papéis material. Sem 

dúvida, esclarece, o co-arguido agora não se encontra, colocado na posição de 

testemunha, pois assume no processo uma posição formal (co-arguido) correspondente à 

material (co-arguido). «No momento, porém, em que ele declara sobre os factos ou a 

contribuição nos factos de outro arguido assume a função e posição material de 

testemunha» (Prittwitz, 1984: 153 Apud Seiça, 1999: 148) sem que assuma a posição 

processual correspondente. 

Ora, continua, o princípio da incompatibilidade entre as posições de arguido e 

testemunha não proíbe apenas que o co-arguido material assuma a veste formal de 

testemunha mas também que o co-arguido formal assuma a função (material) de 

testemunha, pois a lei processual pressupõe a harmonia entre a função formal e material. 

As suas declarações configuram, materialmente, um depoimento testemunhal, sem que o 

co-arguido tenha assumido, formalmente, essa veste processual de testemunha. (…) O 

critério da livre apreciação só opera em relação aos meios de prova considerados 

legítimos pela lei, não podendo servir para a sua ampliação. 

Sem dúvida, o autor não pretende negar a consideração das declarações do 

arguido. Mas essa consideração deve perspectivar-se à luz da posição processual que o 

co-arguido assume no processo: «O co-arguido assume apenas a posição de arguido» 

(Prittwitz, 1984: 231 Apud Seiça, 1999: 149). E, por isso, enquanto «declarante não é um 

meio de prova» (Prittwitz, 1984: 231 Apud Seiça, 1999: 149): pelo contrário, é um sujeito 

processual e tem direito – sem que se altere consoante haja ou não mais do que um 

arguido – a uma activa interferência processual e à consideração das suas declarações. A 

particularidade de um processo com vários arguidos reside no facto de cada declaração 

de um arguido pode tocar circunstâncias relevantes para a decisão respeitante a outro. 

Note-se, no entanto, que, enquanto a influência das declarações de um arguido para 
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efeitos da decisão contra si proferida constitui um efeito da participação legalmente 

prevista do arguido no processo, a situação torna-se completamente diversa no que 

respeita aos outros co-arguidos. Porque aqui a «declaração representa material, 

estrutural ou conceitualmente um testemunho» (Prittwitz, 1984: 231 Apud Seiça, 1999: 

149), sem que o declarante assuma a posição de testemunha prevista na lei. Tal só poderia 

acontecer se as declarações de co-arguido estivessem ao serviço de esclarecimento do 

facto. O que, porém, não ocorre, porquanto ao arguido é reconhecido um direito ao 

silêncio sem restrições, incluindo também o facto dos outros co-arguidos, sendo a própria 

lei a renunciar a tal esclarecimento: a consideração das declarações do arguido não é um 

direito do tribunal mas um direito do arguido. (Seiça, 1999: 148-149)    

Por fim, conclui Prittwitz que, uma vez aparecidas dúvidas quanto à culpa de um 

co-arguido, em virtude das declarações de outro, tal deve naturalmente conduzir à 

absolvição com apoio no in dubio reo (Prittwitz, 1984: 232 Apud Seiça, 1999: 150). 

 

 Há quem defenda a inadmissibilidade das declarações de co-arguido incriminatório 

de outro arguido sustentando-se num eventual direito à mentira. Já em 1974, Figueiredo 

Dias se afirmava contra esse mesmo direito a mentir, afirmando que: nada existe na lei, 

com efeito, que possa fazer supor o reconhecimento de um tal direito. As soluções legais 

em matéria de silêncio e de cessação do dever de colaboração explicam-se perfeitamente 

pela oposição que assim, se quer fazer à velha e odiosa ideia inquisitória, segundo a qual 

o arguido, enquanto meio de prova, poderia ser obrigado, inclusivamente através de meios 

de coação física e psíquica, sem excluir a própria tortura, à prestação de declarações que 

o incriminassem. E sabe-se como todo o processo penal reformado fez de uma tal oposição 

um dos seus propósitos mais salientes. 

Mas sendo assim, poderia pensar-se (e não faltam autores a lançarem-se, mais ou 

menos profundamente, nesta via de compreensão das soluções legais) que, podendo o 

arguido optar livremente entre o silêncio ou prestar declarações, caso escolhesse esta 

segunda possibilidade continuaria a recair sobre ele um dever de verdade, ou como mero 

dever moral, ou mesmo como verdadeiro dever jurídico. A verdade, porém, é que do 

reconhecimento de um tal dever não ressaltam quaisquer consequências práticas para o 

arguido que minta, uma vez que tal mentira não deve ser valorada contra ele, quer ao 

nível substantivo autónomo das falsas declarações, quer ao nível dos direitos processuais 

daquele. (Dias, Reimp. 2004: 445)  
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 Podemos, então, concluir que esta posição não tem grande fundamento, em nosso 

entender. Na verdade, não existe um direito a mentir que justifique a falsidade. Uma coisa 

é a inexigibilidade do dever de verdade, sendo este apenas um dever moral, e outra coisa 

completamente distinta é a inscrição de um direito a mentir do arguido que é inadmissível 

num Estado de Direito.   

 

3 - A valoração do conhecimento probatório do co-arguido 

 

3.1 – A posição de Santos Cabral 

 

Este autor entende que é válida processualmente a admissibilidade do depoimento 

do arguido que incrimina os restantes co-arguidos, sendo que sustenta a sua posição, desde 

logo, no art. 125.º do CPP, que dispõe que são admitidas as provas que não forem 

proibidas por lei; e, também, no facto de entender estar face a uma solução constitucional, 

ou seja, que não atenta contra a nossa Lei Fundamental. Sustenta, então, o referido autor 

que: A admissibilidade do depoimento do arguido como meio de prova em relação aos 

demais co-arguidos não colide minimamente com o catálogo de direitos que integram o 

estatuto inerente àquela situação e está adequada à prossecução de legítimos, e 

relevantes, objectivos de política criminal, nomeadamente no que toca à luta contra 

criminalidade organizada. Não está em causa o princípio do nemo tenetur se ipsum 

accusare que deriva desde logo da tutela jurídico-constitucional de valores ou direitos 

fundamentais como a dignidade humana, a liberdade de acção e a presunção de inocência 

em geral referenciados como a matriz jurídico-constitucional do princípio. Para garantir 

a sua eficácia e reforçar a consistência do seu conteúdo material a lei impõe às 

autoridades judiciárias, ou órgãos de polícia criminal, perante os quais o arguido é 

chamado a prestar declarações dever de esclarecimento ou advertência sobre os direitos 

decorrentes daquele princípio (confr. v.g. arts. 58.º, nº2 , 61.º, nº1, al.a), 141.º, nº4, 343.º, 

nº1 do CPP) e a sua eficácia é assegurada através da sanção da proibição de valoração. 

A proibição de valoração fundada no respeito pelo silêncio que o arguido adoptou 

como a melhor estratégia processual não poderá repercutir-se na prova produzida por 

qualquer outro meio legal que venha a responsabilizar criminalmente o arguido. (Cabral, 

2014: 519)   
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Nesta linha de pensamento encontra-se também o Tribunal Constitucional (Gomes, 

2010): seguramente que, submetidas a estas exigências de exame crítico e fundamentação 

acrescidas, as declarações do co-arguido são meio probatório idóneo de um processo 

penal de uma sociedade democrática. O processo penal destina-se à realização da justiça 

penal e seria comunitariamente insuportável negar valor probatório a declarações 

provindas de quem tem com os factos em discussão maior proximidade apenas pela 

circunstância de ser seu autor um dos arguidos quando essas declarações são emitidas 

livremente e, num escrutínio particularmente exigente, se conclui não haver razão para 

duvidar da sua correspondência à realidade. 

A mesma decisão estabelece por fim que o que é importante é que o arguido contra 

quem tais declarações sejam feitas valer não tenha sido impedido de submetê-las ao 

contraditório. 

A generalidade da Doutrina sustenta a possibilidade da valoração das declarações 

prestadas por um co-arguido em relação a outro(s) arguido(s) no processo (Silva, 2008: 

208).  

O primeiro argumento utilizado pela referida Doutrina no sentido da valoração é o 

de que as declarações de co-arguido se intergram no âmbito das declarações do arguido.  

Suporta-se, ainda, no facto de o legislador ao introzuzir o nº4 no art. 345.º do CPP, 

aditado pelo art.1.º da Lei nº 48/2007 de 29 de Agosto, admite de forma indirecta a 

possibilidade de valoração, já que o referido nº4 do art. 345.º do CPP, estabelece que 

apenas Não podem valer como meio de prova as declarações de um co-arguido em 

prejuízo de outro co-arguido quando o declarante se recusar a responder às perguntas 

formuladas nos termos dos ns. 1 e 2. 

Não obstante as referências que vão sendo feitas ao co-arguido, ao longo do código, 

não serem muitas, esta doutrina sustenta que, do seu espírito, é possível retirar essa linha 

argumentativa, ou seja, deduzir o valor probatório das declarações prestadas pelo co-

arguido, em sede de co-arguição.  

Nas palavras de Medina de Seiça, Na verdade, a lei não só não proíbe essa 

valoração como indica em vários preceitos que ela deve ocorrer. Note-se ainda, que da 

norma consagradora do impedimentos dos co-arguidos testemunharem não resulta a 

proibição de valoração, mas a proibição de aquisição do conhecimento probatório do co-

arguido, salvo no caso previsto no nº2, na forma do testemunho. (Seiça, 1999: 160) 
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Sustenta ainda a referida Doutrina que, não existindo entre nós um princípio da 

taxatividade dos meios de prova, a ausência das declarações do co-arguido no rol dos 

mesmos não quer significar que a lei as pretenda excluir. O que vigora é sim o princípio da 

legalidade dos meios de prova, consagrado no art. 125.º do CPP e segundo o qual, desde 

que as provas não sejam proibidas são permitidas.  

Esta posição apoia-se em alguns preceitos do CPP, referindo que, para 

descortinarmos qual o relevo probatório das declarações do co-arguido temos que analisar 

as normas que permitam retirar elementos sobre o mesmo, na parte em que se referem aos 

factos do outro arguido. 

Vamos, assim, percorrer essas mesmas normas e expor os argumentos utilizados 

por quem sustenta a possibilidade de valoração das declarações de co-arguido. 

Analisemos o art. 146.º do CPP.  

Estamos face a um preceito que se refere à prova por acareação, tendo esta como 

objectivo legal o do esclarecimento de contradições entre declarações de diferentes 

participantes processuais, sendo que apenas se realizará esta diligência quando se afigurar 

útil à descoberta da verdade. Sendo que, como refere Germano Marques da Silva (Silva, 

2011: 210) este meio de prova pode ser muito útil. (…) A acareação pode permitir 

esclarecer as divergências por permitir refrescar a memória sobre as circunstâncias dos 

factos e frequentemente porque permite compreender a causa das próprias divergências, 

facilitando, por isso, a sua melhor valoração (Silva, 2011: 210). 

O nº1 do referido art. 146.º do CPP, admite a acareação nomeadamente entre co-

arguidos, se se verificar uma contradição nas suas declarações, e a diligência se afigurar 

útil à descoberta da verdade. 

O conhecimento adquirido pela acareação dos co-arguidos irá com certeza 

contribuir para formação da convicção do julgador. No entanto, não há dúvidas que o 

conhecimento adquirido pela acareação dos co-arguidos serve para formar a convicção do 

julgador, para fixar a imagem dos factos mais credível. Sendo que esta imagem terá 

reflexos na decisão a tomar em relação a todos. Por seu turno, quando a lei expressamente 

prevê que na acareação se contestem as respostas das outras pessoas, manifesta ainda uma 

ideia de defesa: qualquer dos arguidos tem o direito de procurar rebater, querendo, todos os 

elementos que possam comprometer a sua posição, o que não deixa de significar a 

possibilidade de as declarações de cada arguido poderem vir a relevar também para a 

decisão a tomar em relação ao outro.  
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Outro dos preceitos referidos por quem sustenta esta posição é o art. 343.º, nº4 do 

CPP estabelece-se que Respondendo vários co-arguidos, o presidente determina se devem 

ser ouvidos na presença uns dos outros; em caso de audição separada
123

, o presidente, 

uma vez todos os arguidos ouvidos e regressados à audiência, dá-lhes resumidamente 

conhecimento, sob pena de nulidade, do que se tiver passado na sua ausência. 

Caso os arguidos sejam interrogados na presença dos demais há, sem dúvida, a 

efectivação do direito do arguido a estar presente. No entanto, sempre que forem ouvidos 

separadamente, o seu direito de defesa não é posto em causa, na medida em que, sob pena 

de nulidade, o juiz tem o dever de lhe resumir os factos declarados em audiência. Esta 

necessidade de dar conhecimento ao arguido ausente do que foi declarado pelo outro co-

arguido, é uma verdadeira expressão do seu direito de defesa, uma vez que, é possível que 

o co-arguido, ao depor, tenha afectado o arguido ausente. Assim, como refere Medina de 

Seiça, julgamos mais defensável, em face do preceito, a possibilidade assumida pela lei de 

valoração do conhecimento probatório do co-arguido, valoração essa, porém, que é 

contrabalançada justamente pela garantia constante do art. 343.º, nº4 (Seiça, 1999: 155). 

 

Outro dos preceitos é o art. 344.º, nº3, al. a), do CPP, sustentando-se que o disposto 

nesta norma não quer significar que não se pode valorar as declarações do co-arguido 

prejudiciais a outro arguido. Caso um dos arguidos confirme integralmente os factos 

constantes da acusação, reconhecendo, assim, a sua responsabilidade e dos demais 

arguidos, que negaram os factos ou se reduziram ao silêncio. A lei não seria ingénua ao 

ponto de estender a confissão aos demais arguidos. No entanto, para evitar a contradição de 

decisões entendeu não aceitar que a confissão operasse em relação ao confidente.  

O carácter livre, integral, verdadeiro e sem reservas da confissão e as consequências 

da decisão do tribunal no sentido de a confissão incorporar estas características é uma 

decisão complexa, que, nos termos do art. 97.º, nº5 do CPP, exige uma fundamentação 

fáctica e jurídica e é recorrível
124

.  

                                                 

 

 

 

123
 Art. 352.º, nº1 do CPP 

124
 Art. 399.º do CPP 
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Façamos apenas um breve parêntese para, uma vez que estamos a tratar da 

confissão, fazer umas breves referências acerca de como é possível a mesma ser valorada. 

Assim, no sábio entendimento de Figueiredo Dias (Dias, 2004: 440), para que a confissão 

produza efeitos processuais terão que se verificar comulativamente os seguintes requisitos: 

A confissão seja prestada de livre e espontânea vontade, ou seja, sempre que o 

tribunal concluir pela dúvida da voluntariedade ou do discernimento sobre os factos 

relevantes na descoberta da verdade, não deverá valorá-los; 

A confissão tem que ser integral e sem reservas
125

, sendo que no caso de co-

arguição é necessário que todos tenham confessado os factos de forma coerente, 

abrangendo assim todas as declarações relevantes para a imputação criminal; 

Que o crime seja punido com pena de prisão não superior a cinco anos
126

. 

Assim, a confissão integral, livre e sem reservas leva a uma renúncia à produção de 

prova quanto aos factos imputados constantes na acusação, que se consideram provados, 

passando-se, de seguida, para as alegações orais.  

 

Passemos agora ao art. 345.º, nº4, do CPP, que estabelece que Não podem valer 

como meio de prova as declarações de um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido 

quando o declarante se recusar a responder às perguntas formuladas nos termos dos n.os 

1 e 2. 

Nesse sentido, sustenta a presente doutrina que, inexiste qualquer impedimento que 

obste a que o arguido deponha nessa qualidade contra os demais co-arguidos. No entanto, 

para estas declarações poderem ser valoradas, o co-arguido declarante não se pode remeter 

ao silêncio. Nas palavras de Oliveira Mendes, Trata-se aqui de retirar valor probatório a 

declarações subtraídas ao contraditório. (Mendes, 2014: 1101) E o silêncio do co-arguido, 

                                                 

 

 

 

125
 Se o arguido prestar declarações, confessando os factos imputados, releva a fase processual e a 

forma da confissão para determinar os seus efeitos probatórios, muito embora seja sempre válido o 

princípio de que o valor probatório da confissão será sempre livremente apreciado pelo tribunal. É que, 

mesmo nos casos em que a lei atribui efeitos especiais à confissão integral e sem reservas, com a 

consequente dispensa de produção de outra prova, tal apenas sucede num momento posterior ao 

funcionamento do princípio da livre apreciação da confissão pelo tribunal para determinar se a mesma 

reveste ou não as características de confissão livre, integral e sem reservas. (Silva, 2011: 206) 
126

 Art. 344.º, nº3, al.c) do CPP 
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sob o qual recaiam imputações proferidas por outro co-arguido, não pode ser valorado 

como meio de prova. 

Por seu turno, este  meio de prova, deve ser rodeado dos maiores cuidados por ser 

volátil. Concordamos com Tereza Beleza quando esta nos refere que se pode retirar da 

regulamentação da lei portuguesa uma ideia de diminuída credibilidade de depoimento de 

co-arguido, o que em alguma medida «afecta» aquela liberdade de convicção (…). Trata-

se, em meu parecer, de uma prova que merece reservas e cuidados muito especiais na sua 

admissão e valor, dada a sua fragilidade. (Beleza, 1998: 48-49) Assim, a sentença não 

poderá ter como sustentáculo principal as declarações de um co-arguido em prejuízo de 

outro co-arguido quando o declarante se recusar a responder às perguntas formuladas 

nos termos dos n.1 e 2. 

  

Por fim, centrando-se no art. 133.º, nº1, al. a) e nº2, ambos do CPP, a doutrina em 

causa levanta uma questão: será que este impedimento ou a sua razão de ser pode 

contribuir para se indagar uma solução para este problema? 

Na tese da negação da admissibilidade de valoração partia-se do impedimento 

dizendo-se que as declarações dos co-arguidos eram, no plano material, um testemunho, e 

com tal estávamos perante uma proibição de produção e, assim sendo, perante uma 

proibição de valoração, ou seja, estávamos perante um testemunho proibido, como lhe 

chamava Prittwitz. 

Segundo Medina de Seiça, o art. 133.º do CPP não impõe a proibição de valoração 

da informação prestada pelos co-arguidos (Seiça, 1999: 157). Entende, ainda, o ilustre 

autor que fazer o raciocínio que fez a doutrina que nega a possibilidade de valoração das 

declarações dos co-arguidos, concluindo que as referidas declarações do co-arguido, na 

parte em que se referem ao outro arguido, são um testemunho em sentido material e que 

estão proibidas pela lei, é ir para além da letra da lei. 

 

4 – Conclusão 

 

Podemos assim concluir que, apesar de não estar previsto no CPP o meio de prova 

declarações de co-arguido não quer isso significar que haja uma impossibilidade de 

valoração probatória das declarações na parte em que se referem aos factos de outro 

arguido. A lei, na verdade, não proíbe a valoração das referidas declarações. Acrescente-se, 
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ainda, que da norma que proíbe que os co-arguidos possam testemunhar não resulta 

qualquer proibição de valoração, mas apenas uma proibição de aquisição do conhecimento 

probatório do co-arguido. 

Na esteira de Germano Marques da Silva (Silva, 2008: 208) e de Teresa Beleza 

(Beleza, 1998: 39) entendemos que estamos face a um conhecimento que, devido aos 

sujeitos terem estado presentes no local e terem lutado conjuntamente para a sua 

consumação, à partida poderá ver-se como um conhecimento importante. No entanto, 

julgamos que se deve ponderar bem em relação ao valor a atribuir-lhe e qual a sua 

influência para a decisão do tribunal. Como sustenta Teresa Beleza, devemos olhar para 

estas declarações com algumas reservas.  

 

5  – As posições da nossa jurisprudência 

  

É visível a falta de uniformidade nas decisões acerca da matéria aqui em discussão 

– a valoração das declarações de co-arguido – na jurisprudência dos nossos tribunais 

superiores. No entanto, uma das mais recentes decisões, neste âmbito, do nosso mais alto 

tribunal superior apoia a posição que vimos sustentando ao longo do presente trabalho – a 

necessidade de corroboração das declarações de co-arguido: I -Tanto o STJ, como o TC, 

têm julgado válida a prova decorrente das declarações do co-arguido, observadas as três 

condicionantes: respeito pelo direito do arguido ao silêncio; sujeição das declarações ao 

contraditório e corroboração das declarações por outros meios de prova (Sottomayor, 

2009) (ver anexo I). Também recentemente, a 05-02-2014, o Tribunal da Relação do Porto 

(Lobo, 2014) proferiu um Acórdão sustentando a nossa posição (ver anexo II). 

 

É entendido maioritariamente na doutrina e jurisprudência dos nossos Tribunais, 

quando discutida a relevância e alcance probatório das declarações dos arguidos, que as 

declarações do co-arguido não se compreendem entre os meios proibidos de prova 

previstos no art. 126º do Código de Processo Penal, que aí são elencados em duas grandes 

categorias: umas respeitando à integridade física e moral da pessoa humana, outras à sua 

privacidade.            

 O referido acórdão do Tribunal da Relação do Porto (Lobo, 2014) (ver anexo II) 

sustenta-se na posição defendida pelo Doutor António Alberto Medina Seiça, 
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transcrevendo parte da sua obra: feito este percurso em torno do problema da possibilidade 

da valoração das declarações do co-arguido, julgamos poder afirmar que, apesar de o 

CPP não contemplar expressamente o meio de prova “declarações de co-arguido”, não se 

infere a impossibilidade da valoração probatória das declarações na parte em que se 

referem (ou também se referem) aos factos de outro co-arguido. Na verdade, a lei não só 

não proíbe essa valoração como indica em vários preceitos que ela deve ocorrer (…). 

É interessante a referência que o presente acórdão faz quanto às limitações da 

atendibilidade das declarações do co-arguido (contra outro ou outros). Dentre elas 

destacamos a que deriva da particularidade das declarações do co-arguido, que podem 

revestir um pendor de auto desculpabilização e incriminação recíproca e multilateral, quem 

sabe até motivada por desejo de vingança contra o co-acusado.    

 Se é certo que a prova que tem por base as declarações dos arguidos tem que ser 

valorada, em prol do direito de defesa do arguido, é também certo que, como sustenta o 

presente acórdão, deverá sê-lo de forma cautelar, no âmbito da situação concreta, com um 

esforço de análise tendente a averiguar se a co-acusação se ancora, de forma 

complementar, em quaisquer outros meios de prova. 

 

O estabelecido num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (Morgado, 2006) 

(ver anexo III) vai também ao encontro da nossa posição, no sentido de que as declarações 

do co-arguido, além de terem que ser minimamente corroboradas por alguma circunstância 

externa que lhe confira credebilidade, têm que ser espontâneas, unícas, ter coerência 

lógica, tem que haver ausência de inimizade, ressentimento ou qualquer finalidade espúria 

ou perversa (…).  

É, assim, necessária uma maior exigência na valoração deste meio de prova.  

Como estabelece expressamente o acórdão do Tribunal da Relação do Porto atrás 

referido (Lobo, 2014), Referimo-nos ao princípio da corroboração, ou a uma preocupação 

acrescida de corroboração, avançada na construção então pioneira de Medina de Seiça, 

que alguma jurisprudência, em maior ou menor medida, tem vindo a acolher.  

As declarações de co-arguido constituem, assim, material probatório que requer 

uma verificação suplementar, isto é, há necessidade de corroboração. Sendo esta uma 

regra de boa apreciação probatória e não um critério legal (Sousa, 2013) (ver anexo IV). 

É evidente que, tal como em relação ao depoimento da vítima, é preciso ser muito 

cauteloso no momento de pronunciar uma condenação baseada somente nas declarações 
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do co-arguido, porque este pode ser impulsionado por razões aparentemente suspeitas, tal 

como o anseio de obter um trato policial ou judicial favorável, o ânimo de vingança, o 

ódio ou ressentimento, ou o interesse em auto-exculpar-se mediante a incriminação de 

outro ou outros acusados. 

Por isso, para dissipar qualquer dessas suspeitas objetivas, é razoável que o co-

arguido transmita algum dado externo que corrobore objetivamente a sua manifestação 

incriminatória, com o que deixará de ser uma imputação meramente verbal para se 

converter numa declaração objetivada e superadora de um eventual défice de 

credibilidade inicial. Não se trata de criar, à partida e em termos abstratos, uma exigência 

adicional ao depoimento do co-arguido quando este incrimine os restantes, antes de uma 

questão de fiabilidade. 

A credibilidade do depoimento incriminatório do co-arguido está na razão direta 

da ausência de motivos de incredibilidade subjetiva, o que, na maioria dos casos, se 

reconduz à inexistência de motivos espúrios e à existência de uma auto-inculpação. 

 

Se é certo que há jurisprudência em que nos sustentamos para formar a nossa 

posição relativamente à questão tratada no presente trabalho, há também jurisprudência 

que sustenta uma posição contrária, e da qual discordamos. É o caso da decisão proferida 

pelo Tribunal da Relação de Coimbra, em 30-11-2011 (Processo nº 51/07.4GBMGL.C1) 

(Martins, 2011) (ver anexo V), que sustenta que As declarações de um co-arguido podem 

ser livremente apreciadas, independentemente de haver ou não mais provas que as 

corroborem, desde que seja respeitado o princípio do contraditório (…). 

 Também podemos dar outro exemplo, agora do Tribunal da Relação de Guimarães, 

de 18-03-2013 (Processo nº 617/11.8JABRG.G1) (ver anexo VI), em que se defende o 

oposto do que sustentamos no presente trabalho entendendo-se que as declarações de co-

arguido são suficientes, por si sé, para suportar a decisão do tribunal no sentido de uma 

condenação: As declarações do coarguido, livremente contraditadas por todos os sujeitos 

processuais, devem ser apreciadas e valoradas como meio de prova para a formação da 

convicção do tribunal. Não tem apoio na letra ou no espírito da lei a afirmação, genérica 

e abstrata, de que o depoimento do coarguido só é válido se for acompanhado por outro 

meio de prova. (Silva, 2013) 

 

 Dentro dos próprios Tribunais da Relação há jurisprudência contraditória. Exemplo 

é o TRP em que encontramos decisões como a que já falamos acima, e que serve de 
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suporte à posição que defendemos, e decisões (Processo nº 720/11.4PAOVR.P1 de 19-09-

2012) (ver anexo VII) que nos dizem que As declarações desfavoráveis a outro arguido 

podem ser valoradas, à luz do princípio da livre apreciação da prova, se o arguido 

respondeu a todas as perguntas que lhe foram formuladas (Marcolino, 2012), isto é, 

decisões que ignoram por completo a necessidade da corroboração que, apesar de não ser 

uma regra legal de prova, mas algo deixado ao “cuidado deontológico do aplicador” e 

que pode contribuir para uma “mais correcta realização da sua livre convicção” (Brito, 

2011) (ver anexo VIII), entendemos ser um requisitos obrigatório para que as declarações 

possam servir de fundamento a uma condenação.  

 

6 - Valor probatório das testemunhas que ocultam identidade – analogia de 

raciocínio – corroboração 

 

A Lei n.º 93/99, de 14 de Julho, denominada lei de protecção de testemunhas, que 

tem por objecto regular a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em processo 

penal quando a sua vida, integridade física ou psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de 

valor consideravelmente elevado sejam postos em perigo por causa do seu contributo para 

a prova dos factos que constituem objecto do processo, prevendo também medidas que se 

destinam a obter, nas melhores condições possíveis, depoimentos ou declarações de 

pessoas especialmente vulneráveis, nomeadamente em razão da idade, mesmo que se não 

verifique o perigo que já referimos. Sendo que, todas as medidas previstas nesta lei têm 

natureza excepcional e só podem ser aplicadas se, em concreto, se mostrarem necessárias e 

adequadas à protecção das pessoas e à realização das finalidades do processo.  

No âmbito do Capítulo II da referida lei, denominado Ocultação e teleconferência, 

mais especificamente no art. 10.º é estabelecido na al. a) que O juiz que presidir ao acto 

deverá assegurar a presença de um magistrado judicial no local da produção do 

depoimento ou das declarações, a quem caberá, designadamente: Identificar e 

ajuramentar a testemunha cuja identidade não deva ser revelada ou cujo reconhecimento 
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se pretende evitar. Ou seja, a testemunha cuja identidade é ocultada
127

 está obrigada a 

prestar juramento. 

No art. 16.º são estabelecidos os pressupostos para a não revelação da identidade da 

testemunha e um deles é Não ser fundadamente posta em dúvida a credibilidade da 

testemunha (al. c)).  

Por sua vez, no art. 19.º, nº2, quanto ao valor probatório das declarações das 

testemunhas que ocultam a identidade, está fixado que Nenhuma decisão condenatória 

poderá fundar-se, exclusivamente, ou de modo decisivo, no depoimento ou nas declarações 

produzidas por uma ou mais testemunhas cuja identidade não foi revelada.  

Assim, neste contexto, pensamos ser possível fazer aqui uma analogia com o caso 

aqui em discussão – valoração das declarações de co-arguido -, justiçando-se a necessidade 

de corroboração para que as declarações de um co-arguido em desfavor de outro co-

arguido possam ser valoradas. 

 

Se não vejamos qual o nosso raciocínio. Estamos perante testemunhos tomados de 

alguém que devido à sua posição no processo, devido ao seu contributo para a prova dos 

factos que constituem objecto do processo, teme pela sua vida, integridade física ou 

psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado, ou então 

estamos perante pessoas especialmente vulneráveis, nomeadamente em razão da idade. 

Não obstante a referida lei visar proporcionar a estas pessoas medidas de protecção, ela 

impõe-lhe exigências para que beneficiem das suas medidas de protecção, como seja a não 

revelação da sua identidade. Uma das exigências é Não ser fundadamente posta em dúvida 

a credibilidade da testemunha (art. 16.º). Não obstante esta exigência já ser 

suficientemente restritiva no sentido de excluir muitas das possíveis testemunhas, a 
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  Artigo 4.º - Ocultação da testemunha   

1 - Oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, do arguido, do assistente ou da 

testemunha, o tribunal pode decidir que a prestação de declarações ou de depoimento que deva ter lugar em 

acto processual público ou sujeito a contraditório decorra com ocultação da imagem ou com distorção da 

voz, ou de ambas, de modo a evitar-se o reconhecimento da testemunha.  

2 - A decisão deve fundar-se em factos ou circunstâncias que revelem intimidação ou elevado risco 

de intimidação da testemunha e mencionará o âmbito da ocultação da sua imagem ou distorção de voz. 
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testemunha cuja identidade é ocultada terá necessariamente que prestar juramento (art. 10, 

al. a)). 

No entanto, e já não bastando todas estas exigências, a referida lei, no seu art. 19.º, 

nº2 ainda estabelece a exigência de corroboração, estabelecendo que Nenhuma decisão 

condenatória poderá fundar-se, exclusivamente, ou de modo decisivo, no depoimento ou 

nas declarações produzidas por uma ou mais testemunhas cuja identidade não foi 

revelada. 

Se nestas situações, mesmo sendo afastada a dúvida da credibilidade da testemunha 

e mesmo sendo a testemunha ajuramentada ainda assim se impõe a necessidade de 

corroboração do depoimento ou declarações produzidas para se poder sustentar uma 

decisão condenatória em tais depoimentos ou declarações, entendemos que quanto às 

declarações de co-arguido a corroboração ainda terá mais razão de ser. Os co-arguidos não 

prestam juramento e a credibilidade é só aferida aquando ou posteriormente à prestação do 

seu depoimento, ao abrigo so princípio da livre apreciação da prova, não funcionando 

como critério de selecção em termos de admissão ou não do depoimento, pelo que, assim 

sendo, é nosso entendimento que, para que haja coerência lógica dentro da própria 

legislação que orienta o nosso processo penal, a corroboração das declarações de co-

arguido é uma exigência imperativa para que estas possam sustentar uma decisão. 
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Capítulo VI – Art. 345.º, nº4 – Limite na apreciação da prova feita por um co-

arguido contra outro co-arguido 

 

1 - Antes da entrada em vigor da Lei 48/2007 

 

Na esteira de Rodrigo Santiago as declarações assim prestadas por um ou mais dos 

co-arguidos - na decorrência, repete-se, de co-arguição – não podem validamente ser 

assumidas como meio de prova relativamente aos outros; servindo tais declarações, única 

e exclusivamente, como meio de defesa do arguido ou arguidos que as tiverem prestado – 

art. 343.º, nº2 do CPP (Santiago, 1994: 27). O referido autor sustentava esta posição, 

essencialmente, no facto de o silêncio do arguido não poder, em circunstância alguma, 

desfavorecê-lo. Pelo que, se se aceitasse como meio de prova as declarações de co-arguido, 

o mesmo silêncio acabaria por o prejudicar, uma vez que se o mesmo decidisse falar 

sempre poderia ter abalado a eficácia da convicção atribuída às declarações pestadas pelo 

co-arguido. Nesta mesma lógica entendia o ilustre Doutor que o silêncio nunca poderia 

desfavorecer o arguido sendo o exercício do direito ao silêncio a concretização do 

princípio da presunção da inocência ligado directamente ao princípio da preservação da 

dignidade pessoal. Por fim, dentro da mesma lógica de raciocínio, sustentava-se que 

atribuindo a lei a faculdade do arguido não estar presente em julgamento, a prestação de 

declarações por parte dos co-arguidos presentes não poderia ser contraditada pelos 

ausentes. De acordo com os defensores desta posição, podia-se afirmar as seguintes regras 

em relação aos depoimentos dos arguidos: 

1 – Os co-arguidos estão reciprocamente impedidos de ser testemunhas, adentro 

do mesmo processo, em caso de co-arguição e nos limites desta como decorre do disposto 

na alínea a) do nº 1 do artigo 133.º do Código de Processo Penal; 

2 – Não estão, todavia, impedidos de produzir prova – a chamada prova «por 

declarações do arguido» - mesmo no decurso da audiência de julgamento, nos termos dos 

artigos 140.º e seguintes, como decorre, entre outros, do disposto nos artigos 343.º e 345.º, 

todos do Código de Processo Penal. Porém; 

3 – As declarações assim prestadas, máxime as que o forem em audiência de 

julgamento, por um ou mais dos co-arguidos – na recorrência, repete-se, de coarguição – 

não podem validamente ser assumidas como meio de prova relativamente aos outros; 
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4 - Servindo tais declarações, no âmbito da co-arguição, única e exclusivamente 

como meio de defesa pessoal do arguido ou arguidos que as tiverem prestado art. 343.º 

nº2 do Código de Processo Penal. Logo; 

5 – Se da motivação da sentença, nos termos do art. 374.º, nº2, in fine, do referido 

diploma constar que as declarações dos co-arguidos – verificados os supostos premonidos 

nas conclusões 1ª e 3ª,iesto é, a circunstância da co-arguição – contribuíram 

irrestritamente para a formação da convicção do Tribunal, verifica-se uma situação de 

nulidade do julgamento, por violação do disposto nos artigos 323.º alínea j) e 327.º nº2, 

entre outros, todos do Código de Processo Penal. (Santiago, 1994: 27) 

 

Uma outra posição existente antes da entrada em vigor da Lei em questão é a que 

integrava as declarações do arguido num tertium genus, admitindo a sua valoração, desde 

que acompanhada de outros meios de prova. Esta posição era sustentada por Tereza 

Beleza, entre outros autores, que entendia ser o depoimento do co-arguido, embora não 

uma prova proibida no Direito Português, um meio de prova particularmente frágil, que 

não deve ser considerado suficiente para sustentar uma pronúncia e, muito menos, para 

sustentar uma condenação. (Beleza, 1998: 58) Nesta linha de raciocínio, Medina de Seiça 

defendia a necessidade de as declarações serem corroboradas, ou seja, o julgador teria que 

lançar mão de outros meios de prova que lhe permitiam confirmar a credibilidade daquelas 

declarações. (Seiça, 1999: 212) Assim, quando as declarações não se encontravam 

corroboradas por qualquer outra prova, o tribunal deveria entender que não constituíam 

prova suficiente dos factos relatados, dando-os como não provado. 

 

2 – Fundamentos que estão na origem do art. 345.º, nº4 

 

 Foi a reforma de 2007
128

 que veio introduzir a matéria do valor probatório das 

declarações de co-arguido no CPP, estabelecendo no art. 345.º, nº4, do referido código que 

não podem valer como meio de prova as declarações de um co-arguido em prejuízo de 
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 Lei nº 48/2007 de 29 de Agosto 
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outro co-arguido quando o declarante se recusar a responder às perguntas formuladas 

nos termos dos nºs 1 e 2. Este preceito foi introduzido no quadro da anterior controvérsia 

sobre se o art. 345.º, nº2, não obstante não o referir expressamente, permitia ao defensor do 

co-arguido o direito de fazer perguntas. 

 O art. 345.º, nº4, na base apresenta uma matriz adversarial na medida em que a 

proibição deriva da lesão do direito ao contraditório do co-arguido por se escusar ao 

escrutínio da sua credibilidade, embora a recusa de responder a perguntas ao modelo 

adversarial tenha por si valor gnoseológico. Já a possibilidade de consagração de 

enunciados factuais diversos numa única decisão que terá sido, aparentemente, rejeitada, 

constitui uma via inerente a diversas regras dos sistemas adversariais, atomisticamente 

fixados dada a limitação do efeito probatório de certas provas (…) A redução da valia 

epistémica das declarações de co-arguido que se escusa à inquirição cruzada teria uma 

outra repercussão equacionada no direito anglo-americano desde o século XIX, a 

reduzida valia probatória, para qualquer efeito, de tais declarações por ausência de 

inquirição cruzada, que culminou na consagração da possibilidade de o arguido, 

querendo, depor ser ouvido como testemunha, incluído o dever de responder  

às perguntas pelo que a recusa da resposta a perguntas específicas, ou de um inquiridor, 

afecta o depoimento como um todo. (…) No direito italiano o arguido optando por depor, 

em princípio, apenas depõe sobre factos relativos à sua responsabilidade criminal (art. 

208.º do CPPI)
129

, em termos similares aos das testemunhas apenas não se aplicando o 

regime do depoimento indirecto (arts. 194.º, 198.º, nº2, e 499.º, ex vi art. 209.º do CPPI)
130

 

não está consagrada qualquer proibição de prova e a recusa de resposta a perguntas vale 

como argumento de prova, um regime particular emerge apenas quanto a factos relativos 

à responsabilidade de co-arguidos em que pode ser chamado a depor na posição de 

testemunha. (Mesquita, 2011: nota de rodapé nº 253)      

                                                 

 

 

 

129
 Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il 

responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno 

richiesta o vi consentono. 
130

 All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 

e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195. 
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  Com esta nova consagração deu-se voz ao que o TC
131

 e o STJ
132

 já haviam dito, 

proibindo-se, assim, a utilização, como meio de prova, das declarações de um co-arguido 

em prejuízo de outro nos casos em que aquele se recusar a responder às perguntas que lhe 

forem feitas pelo juiz ou jurados ou pelo presidente do tribunal a instâncias do Ministério 

Público, do advogado do assistente ou do defensor oficioso. 

No referido acórdão do Tribunal Constitucional é visível uma especial protecção ao direito 

ao silêncio e ao contraditório: o art. 61º, nº 1, al. c) lhe confere o direito de não responder 

às perguntas que lhe sejam feitas sobre os factos a ele imputados e sobre o conteúdo das 

declarações sobre eles prestadas, o nº 2 do art 343º manda que o tribunal o oiça nas 

declarações que se dispuser a prestar, o nº 1 do. art. 345º permite que, depois de se dispor 

a prestá-las, possa recusar-se a responder a alguma ou a todas as perguntas; e é ainda de 

salientar que a letra do nº 2 deste último preceito não inclui o advogado de um co-arguido 

entre as entidades que podem pedir perguntas complementares ao arguido que se dispôs a 

responder. (…) Este interesse por parte do arguido não deve ser limitado por qualquer 

consideração do contraditório como simples emanação de um processo organizado a 

partir das tensões estabelecidas entre duas partes - a acusação e a defesa; com isso se lhe 

introduziria uma nota de formalismo que o processo penal não pode acolher, esquecendo 

os interesses contrários que podem existir entre dois arguidos que se achem sob o foco de 

uma mesma acusação e que bem podem desenvolver entre si uma luta tendente à exclusão 

ou à repartição de culpas, conduzida por um em detrimento do outro. 

 A letra do nº 2 do art. 345º não inclui, como se disse, o defensor do co-arguido 

entre aqueles que podem pedir a formulação de perguntas ao arguido que está a ser 

interrogado. 

 A lei pode, evidentemente, ser aqui entendida como pretendendo excluir os 

defensores de co-arguidos do rol das pessoas que podem pedir esclarecimentos ao arguido 

que está a ser interrogado. 

                                                 

 

 

 

131
Ac. do TC n.º 524/97, de 14-07-1997, que decidiu julgar inconstitucional, por violação do ar. 

32.º, nº5 da CRP, a norma extraída com referência aos artigos 133.º, 343.º e 345.º, no sentido em que 

confere valor de prova às declarações proferidas por um co-arguido, em prejuízo de outro co-arguido 

quando, a instâncias destoutro co-arguido, o primeiro se recusa a responder, no exercício do direito ao 

silêncio. (Esteves, 1997) 
132

 (Guedes, 1999)  
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Mas, na linha do que ficou dito, e sendo os arguidos mais do que um, é difícil negar a 

violação do princípio da igualdade de armas, contido no art. 6º da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, que existiria se a lei prescrevesse expressamente a 

impossibilidade de sugestão de perguntas pelo defensor de um co-arguido, assim se 

impondo o abandono de uma interpretação literal desta norma. 

Este princípio garante as posições relativas entre as partes de um processo, por forma a 

que qualquer delas não tenha menos direitos ou possibilidades de actuação do que a parte 

contrária. 

 Não quer isto dizer que consideramos partes contrárias entre si os co-arguidos. 

Mas temos presente que, podendo as declarações de um dos co-arguidos ser usadas como 

meio de prova contra outro co-arguido, este se encontraria em situação desigual face à 

sua parte contrária - o Mº Pº -, que poderia pedir ao primeiro esclarecimentos sem que o 

segundo pudesse também fazê-lo. 

 Nem isto representa qualquer coisa de diferente do que foi praticado na audiência 

de julgamento que teve lugar nos presentes autos, já que a leitura das respectivas actas 

mostra que com largueza aí se praticou a sugestão de perguntas a um arguido por parte 

de defensores de co-arguidos seus sem que o senhor Procurador da República ou algum 

dos senhores advogados constituídos ou defensores nomeados houvesse protestado. 

Assim, aceitamos, como ponto de partida, a ideia de que a redacção legal parte, como é 

frequente, da hipótese mais vulgar e mais simples - a de haver um só arguido -, mas sem 

que esteja com isso a pretender distinguir entre os diversos co-arguidos, na hipótese de 

pluralidade. 

 E, por isso, aderimos a uma interpretação extensiva deste art. 345º nº 2 que o 

compatibiliza com aquela disposição internacional pactícia - que, aliás, e a não ser assim, 

sempre sobrelevaria a lei ordinária interna. 

            No entanto, tal leva-nos, apenas, a dizer que tais perguntas só poderão, com 

eficácia, ser sugeridas ao tribunal quando o arguido sob interrogatório esteja disposto a 

responder. 

Se assim não for, achamo-nos perante um conflito entre este direito de um arguido a 

concorrer, de uma determinada forma, para a análise e produção críticas de outras 

provas e o direito, que é incontestável, que todo e qualquer arguido tem a não responder à 

matéria da sua culpa, directamente emergente do nº 1 do mesmo art. 32º. Assegurando o 

processo penal todas as garantias de defesa, uma das primeiras de entre elas é a de um 
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arguido não ser obrigado a produzir respostas que possam concorrer para a sua 

incriminação. 

 E este direito prolonga-se no nº 2 do art. 32º, como resultado da sua presunção de 

inocência até ao trânsito em julgado da sentença condenatória - Simas Santos, Leal-

Henriques e Borges de Pinho, Código de Processo Penal, Vol. I, pg. 288. 

Estamos perante dois direitos de natureza constitucional, que se acham, aparentemente, 

em conflito. 

 Na verdade, tudo resulta da peculiaridade das declarações do arguido, a um tempo 

meio de prova e meio de defesa, estando esta última vertente na base da sua 

regulamentação específica, designadamente da possibilidade de recusa, total ou parcial, a 

responder e da inexistência de qualquer sanção para a falta de verdade das respostas 

dadas, bem como da impossibilidade jurídica do seu silêncio serem retiradas quaisquer 

inferências e do valor probatório livremente apreciado daquilo que por ele for dito - cfr. 

Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. II, pgs. 140 e 146. 

 Este conflito implica a necessidade da sua conciliação, ou articulando os 

respectivos campos de actuação, ou definindo em que medida um deles deve ver 

restringido o seu alcance perante a superioridade pontual do outro. 

 Afigura-se-nos que desta alternativa se impõe optar pela primeira via - a da 

articulação, que levará a que, no seu campo próprio, cada um destes direitos valha em 

pleno. 

 E, na verdade, o contrário significaria o sacrifício de um de dois direitos de igual 

sentido e dignidade. 

 O direito de defesa implica que um arguido possa limitar-se a responder se, como e 

quando quiser. 

 O direito de defesa implica também que se não prescinda da possibilidade de se 

efectivar a sua intervenção processual de acordo com outra garantia essencial do 

processo penal - o princípio do contraditório. 

Sendo a essência deste princípio, como escreve Germano Marques da Silva, Curso de 

Processo Penal, Vol. III, pg. 229, "...a dialéctica que se consubstancia no poder que é 

dado à acusação e à defesa de aduzir as suas razões de facto e de direito, de oferecer as 

suas provas, de controlar as provas contra si oferecidas e de discretear sobre o resultado 

de uma e outras...", releva aqui a assinalada possibilidade de controlar as provas contra 

si oferecidas - ou, como se disse na passagem atrás transcrita de Gomes Canotilho e Vital 
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Moreira, de "contraditar todos os testemunhos, depoimentos ou outros elementos de 

prova". 

 Esta faculdade não se limita à possibilidade de um arguido procurar infirmar, 

através de instâncias, ainda que feitas por interposição do juiz, o que um seu co-arguido 

tiver dito; pode ter também lugar através do oferecimento e produção de provas que 

ponham em dúvida ou destruam a versão por esse coarguido apresentada; mas o contra-

interrogatório, não sendo o único modo de contraditar prova contrária, aparece como um 

meio que poderá ser, em concreto, o único possível e, de qualquer modo, para tanto 

indispensável e sempre imprescindível. 

 Não poderá, portanto, aceitar-se como possível e sem consequências a proibição, 

em certas circunstâncias, desse contra-interrogatório. 

 A articulação terá que ser feita pelo seguinte modo. 

 Por um lado, um co-arguido terá sempre - apesar de visar, na sua estratégia de 

defesa, obter os favores do art. 31º do DL nº 15/93, de 22/1, e de a opção pelo silêncio 

pontual entrar, eventualmente, em rota de colisão com esse objectivo - a possibilidade de 

não responder. 

 Mas daí nunca poderá resultar prejuízo para o exercício do direito de defesa de 

outro co-arguido, igualmente digno e merecedor de protecção como ele. 

Isto implica a necessidade de privilegiar a vertente da defesa e sacrificar a vertente do 

meio de prova. 

 Isto envolve, pois, a consequência de a declaração, quando quem a proferiu se 

recusou depois a esclarecê-la ou desenvolvê-la, perder o seu valor probatório contra 

quem é por ela visado. 

 Poderá valer enquanto meio de defesa, ou até de prova, a favor do seu autor, mas 

não valerá como meio de prova contra um co-arguido que o tenha querido instar. 

 O STJ
133

 em 12/03/2008 estabeleceu o seguinte: O TC e o STJ já se pronunciaram 

no sentido de estar vedado ao tribunal valorar as declarações de um co-arguido, 

proferidas em prejuízo de outro, quando, a instâncias deste, o primeiro se recusa a 

responder, no exercício do direito ao silêncio. (Esteves, 1997) (Guedes, 1999)  
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 (Cabral, 2008) 
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 E é exactamente esse o sentido da alteração introduzida pelo n.º 4 do art. 345.º do 

CPP quando proíbe a utilização, como meio de prova, das declarações de um co-arguido 

em prejuízo de outro nos casos em que aquele se recusar a responder às perguntas que lhe 

forem feitas pelo juiz ou jurados ou pelo presidente do tribunal a instâncias do Ministério 

Público, do advogado do assistente ou do defensor oficioso. 

 Tal como quando é exercido o direito ao silêncio, as declarações incriminadoras 

de co-arguido continuam a valer como prova quando o incriminado está ausente. 

 Na verdade, tal ausência não afecta o direito ao contraditório – que, na fase de 

julgamento, onde pontifica a oralidade e imediação, pressupõe a possibilidade de o 

arguido, por intermédio do seu defensor, sugerir as perguntas necessárias para aquilatar 

da credibilidade do depoimento que se presta e infirmá-lo caso se mostre adequado –, pois 

estando presente o defensor do arguido o mesmo pode e deve exercer o contraditório 

sobre os meios de prova produzidos (arts. 63.º e 345.º do CPP).  

 

 Por sua vez, o Ac. do Tribunal da Relação de Coimbra (Ac. nº 484/02.2TATMR.C2 

de 30/03/2011)
134

 destaca que: As declarações do co-arguido são meio admissível de prova 

e, como tal, podem ser valoradas pelo tribunal para fundar a sua convicção acerca dos 

factos que dá como provados, desde que acautelada a possibilidade do seu contraditório. 

 

 O Ac.
135

 da Relação de Lisboa de 03/07/2012 (Ac. nº 704/10.0GCMTJ.L1-5 de 

03/07/2012) estabelece: Respondendo vários arguidos no mesmo processo, se algum ou 

alguns fazem declarações que são incriminatórias para os demais arguidos, não podem 

aqueles, invocando o seu direito ao silêncio, negar-se a responder às perguntas dos 

defensores dos atingidos por essas declarações, assim lhes negando o direito ao 

contraditório. Se tal acontecer, tais declarações não podem ser valoradas para condenar 

os visados. 
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 (Martins, 2011)  
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 (Moura, 2012)  
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 A Relação
136

 de Guimarães em 10/01/2011 (Ac. nº 7/08.0JABRG.G1 de 

10/01/2011 afirma: As declarações de um co-arguido incriminatórias de outro co-arguido 

não podem valer como meio de prova quando o declarante se recusou a prestar 

esclarecimentos sobre questões referentes à participação dos co-arguidos nos factos 

constantes da acusação. 

 

 O art. 345.º, nº 4, do CPP introduzido na reforma de 2007 compreende uma 

redação que, pelo menos, se pode configurar como assumindo uma dimensão prescritiva 

distinta do manto do juízo do Tribunal Constitucional à recusa de resposta a qualquer 

pergunta e não apenas do co-arguido incriminado («recusar a responder às perguntas 

formuladas nos termos dos nºs 1 e 2»), por outro lado, obstando à atomização dos 

enunciados factuais a norma também prescreve uma proibição de prova genérica (não 

vale como prova, em vez do atomismo valorativo da proibição constitucional de 

utilizabilidade em relação ao co-arguido declarante e já não quanto a outros co-arguidos, 

em termos gramaticais no texto legal o prejuízo do co-arguido integra a condição e não a 

prescrição proibitiva) – dimensões interpretativas da regra legal ordinária merecedores 

de análise que não se compadece com a economia desta nota. Em matéria de depoimento 

do co-arguido, embora as cambiantes epistémicas sejam chamadas à colação, destacam-se 

os problemas políticos da lesão do direito de defesa: Uma potencial fonte de prova que 

pode calar-se ou que prestando declarações pode escusar-se a responder a questões, 

obstando não só ao contraditório da acusação como do(s) co-arguido(s). O enfoque na 

dimensão política nesta sede, direito ao contraditório na produção de prova das fontes 

pessoais de prova da acusação, no caso do direito português foi fundamentalmente 

marcada pela peculiar proibição de inferências gerada não pelo que o arguido diz mas 

pelo seu silêncio face a perguntas, determinante de uma proibição de prova relativamente 

ao depoimento de uma fonte de prova em julgamento, sem paralelo nos direitos 

adversariais e inquisitórios que tendem a uma valoração global dos depoimentos (do que 

se diz e do que é silenciado ou se recusa dizer, com algum reflexo na peculiar regra 

portuguesa. (Mesquita, 2011: nota de rodapé 253)  
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3 – Não valoração das declarações prestadas pelo co-arguido para efeitos de 

incriminação de outro co-arguido, quando este se remete ao silêncio 

 

 Estabelece o art. 345.º, nº4 do CPP que não podem valer como meio de prova as 

declarações de um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando o declarante se 

recusar a responder às perguntas formuladas nos termos dos nºs 1 e 2. 

 

 Atendo ao conteúdo deste preceito normativo, atentemos no seguinte exemplo: A e 

B são acusados de terem cometido um crime de roubo. A, em sede de inquérito, imputa os 

factos a B, sendo que este se remete ao silêncio durante o julgamento. No entanto, no 

momento da audiência de julgamento em que lhe são formuladas questões acerca dessa 

mesma acusação anteriormente proferida, A nada diz acerca das mesmas, remetendo-se 

igualmente ao silêncio. Quid iuris? 

Aplicando o centeúdo do art. 345.º, nº4 ao caso concreto: não podem valer como meio de 

prova as declarações de um co-arguido (co-arguido A) em prejuízo de outro co-arguido 

(co-arguido B) quando o declarante (co-arguido A) se recusar a responder às perguntas 

formuladas nos termos dos nºs 1 e 2 (o juiz, o MP, o advogado do assistente, o advogado 

do co-arguido e o defensor podem solicitar esclarecimentos sobre as declarações prestadas 

ao co-arguido declarante), sobre os factos, na qualidade de arguido. 

 

 Vejamos outro exemplo: A, B e C são acusados pela prática de um crime de 

homicídio. A, na primeira audiência de julgamento imputou a prática do crime 

exclusivamente a B, B remeteu-se ao silêncio. Numa segunda audiência
137

, decidiu alterar 

a sua estratégia processual não confirmando as declarações sobre essas afirmações 

anteriormente prestadas. C confessa a prática do crime, referindo que o praticou 

conjuntamente com os outros dois co-arguidos. É sabido que para operar a confissão, 

integral e sem reservas, renunciando-se, assim, à produção de prova, seria necessário que 
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 Já haviam decorrido mais de 30 dias em relação à primeira (art. 328.º, nº6 do CPP) 
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todos os arguidos, nos termos do art. 344.º do CPP, confessassem. O que não ocorre neste 

caso. Assim sendo, levanta-se aqui uma questão pertinente: o instituto da confissão não 

pode produzir os devidos efeitos por não confessarem todos os co-arguidos; por outro lado, 

as declarações do co-arguido C não podem servir como meio de prova em relação ao B, 

precisamente por se tratar de declarações desfavoráveis. Consequentemente, na falta de 

outras provas, em virtude do princípio da presunção da inocência, B seria certamente 

absolvido, atendendo ao disposto no art. 32.º, nº2 da CRP e ao nº4 do art. 345.º do CPP. No 

entanto, a própria lei permite-nos contornar, com a separação de processos relativamente 

ao co-arguido (B) que não prestou declarações, por entendermos que a manutenção da 

conexão processual representava um grave risco para a pretensão punitiva do Estado, assim 

como para os interesses dos ofendidos e dos lesados (art. 30.º, nº1, al. b) do CPP). 

Por sua vez, C seria julgado e condenado no primeiro processo, podendo já depor como 

testemunha no segundo processo, caso assim o entendesse, mantendo as declarações que 

anteriormente tinha proferido a incriminar igualmente A e B (art. 133.º, nº2 do CPP). 

 

 Cada caso tem as suas particularidades e apenas temos a certeza que todos devem 

ser valorados à luz dos princípios gerais da apreciação da prova. 

 

 A existência única e exclusiva das declarações de co-arguido como meio de prova 

não é muito frequente, embora possível de ocorrer. Sendo certo que situações há que tudo 

se passa apenas na presença dos arguido e não há qualquer outro elemento de prova, por 

regra, existem outros elementos de prova, sejam eles de natureza documental, testemunhal 

ou científica, que serão ponderados conjuntamente com as declarações dos co-arguidos. O 

Tribunal tem por obrigação realizar todas as diligências que estejam ao seu alcance para 

descobrir a verdade, cumprindo, assim, a sua obrigação. E o silêncio do arguido é uma 

estratégia que o mesmo adopta, não podendo contestar os factos que lhe são imputados, por 

razões da estratégia adoptada, precisamente. 

 

4 – Acórdão 133/2010, do Tribunal Constitucional, de 14/04/2010 

 

 Com este acórdão visou-se apreciar a constitucionalidade da norma do n.º 4 do 

artigo 345.º, conjugado com os artigos 133.º, 126.º e 344.º do Código de Processo Penal, 

quando interpretados no sentido de permitir a valoração das declarações de um arguido 
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em desfavor do co-arguido que, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 61.º do mesmo 

Código, entenda não prestar declarações sobre o objecto do processo. 

 

 Em objecto de recurso foi suscitada a inconstitucionalidade, referindo-se que toda e 

qualquer interpretação que permita valorar as declarações de um co-arguido para efeitos 

de incriminação de outros co-arguidos que, no uso do direito previsto na alínea d) do nº 1 

do artigo 61º do CPP e no nº 1 do artigo 32º da Constituição, se recusem a prestar 

declarações sobre o objecto do processo, é inconstitucional.  

 

 No entanto, o MP afasta qualquer inconstitucionalidade por parte do art. 345.º, nº4, 

do CPP, referindo que, não se pode deixar de valorar as declarações proferidas por um dos 

co-arguidos em prejuízo dos demais. Estabelece ainda que, não estamos perante uma 

violação do direito ao contraditório
138

, nem essas declarações violam o direito de defesa 

dos demais co-arguidos, que se remeteram ao silêncio
139

. 

 

 Perante estas posições distintas o Tribunal Constitucional decide, dividindo a 

problemática em duas questões diversas, mas que se complementam – a questão da 

possibilidade da valoração das declarações dos co-arguidos quando os restantes se 

remetem ao silêncio e a questão da valoração das declarações, isto é, o peso que estas têm 

no quadro da livre apreciação do julgador. 

 

 Atentemos à análise do Ilustre Tribunal. 

 Como estabelece o art. 125.º do CPP, são admissíveis as provas que não forem 

proibidas pela lei. Não existe nenhuma disposição no código que proíba a valoração das 
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 O contraditório é um dos princípios estruturantes de um processo penal com estrutura acusatória. 

139
 Por outro lado, também se não atingiu, de forma intolerável, desproporcionada ou 

manifestamente opressiva, o direito de defesa dos restantes co-arguidos, que, se entenderam de se remeter 

ao silêncio sobre o objecto do processo, o fizeram livre e esclarecidamente. E salvaguardou-se, acima de 

tudo, o imperativo da realização da justiça material, característica indelével de um Estado de Direito 

Democrático. 
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declarações de co-arguidos. É estabelecido apenas um impedimento
140

 que limita a 

obtenção do meio de prova. Há, assim, a impossibilidade de o co-arguido depor na 

qualidade de testemunha quanto a factos que são imputados a si, individualmente ou em 

conjunto com os demais co-arguidos
141

. Como nos refere o TC, O que visa este preceito é 

a protecção do próprio arguido, como tal constituído, que assim fica excluído da 

obrigação de depor como testemunha se como tal for indicado, e liberto ainda dos deveres 

de prestação de depoimento e de o fazer com verdade sob pena de ser sancionado 

criminalmente. O conteúdo deste preceito, de modo algum, nega a possibilidade de 

valoração das declarações de um arguido contra o seu co-arguido. 

 

 No referente ao direito ao silêncio estabelece o TC que O direito ao silêncio – que 

não pode ser quebrado por qualquer das formas previstas no art.126.º, n.º 1 do Código de 

Processo Penal, sob pena das provas assim obtidas serem nulas, não podendo ser 

utilizadas –, não pode repercutir-se na prova obtida e produzida através de meio legal, em 

termos de impedir a sua valoração quando demonstre a responsabilização criminal do 

arguido. Podendo o arguido exercer ou não o contraditório. Não só as declarações de co-

arguido contra outro co-arguido, como qualquer outro meio de prova produzida em 

audiência de julgamento, colocam o co-arguido não declarante, que se remeteu ao 

silêncio, na situação de exercer ou não o contraditório. Acrescenta ainda o acórdão aqui 

em causa que A produção da prova em audiência de julgamento, designadamente através 

de prestação de declarações de co-arguido contra outro co-arguido, não é uma forma 

indirecta a pressionar os co-arguidos que optaram pelo silêncio a responder a perguntas 

objecto do processo, mas sim a forma de realização de justiça própria de um Estado de 

Direito Democrático. 

 Em relação à valoração das declarações de co-arguido desfavoráveis a outro co-

arguido, o TC partindo do estabelecido no art. 344.º, nº1, al. a) do CPP, onde se fixa que a 

confissão integral e sem reservas, enquanto meio de prova, implica que seja assumida por 

todos os co-arguidos, sustenta que, em caso de confissão parcial, isto é, quando algum dos 
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 Art. 133.º, nº1, al. a) do CPP: O arguido e os co-arguidos, no mesmo processo ou em processos 

conexos, enquanto mantiverem aquela qualidade. 
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co-arguidos não confesse de forma plena e sem reservas, estas não devem ser ignoradas, 

devendo, antes pelo contrário, ser apreciadas ao abrigo do princípio da livre apreciação do 

julgador. 

 

 Estabelece o Ilustre Tribunal que são necessárias cautelas quanto à valoração das 

declarações do co-arguido: (…) a prova por essa via obtida, padece de uma debilidade 

congénita. Sustenta-se que, ainda que não se trate de um meio de prova em abstracto 

proibido, é uma prova de diminuída credibilidade, que merece reservas e cuidados muito 

especiais de admissibilidade e valoração. Sustenta ainda o TC que a sentença não alicerce 

os factos provados exclusivamente nas declarações de co-arguido contra outro co-

arguido; é necessária uma corroboração probatória das declarações de co-arguido contra 

outro co-arguido. 

 Quanto à natureza da técnica da corroboração, relativamente à afectação ou não do 

princípio da livre apreciação da prova, estabelece o TC que: Não importa qualificar esta 

exigência acrescida para saber se ela significa um desvio (qualitativo) ao princípio da 

livre apreciação da prova ou se, afinal, não é senão a concretização de regras de 

experiência para a correcta realização da livre apreciação, em ordem a que esta se não 

apresente como arbítrio do julgador, antes consubstancie o resultado de uma actividade 

susceptível de se credenciar racionalmente perante o auditório de pessoas prudentes, 

experientes das coisas da vida e de recta intenção. Como também não é indispensável 

decidir se a existência de elementos de corroboração das declarações de um arguido 

desfavoráveis a outro, face às garantias constitucionais do processo penal, constitui 

complemento integrador sine qua non da sua atendibilidade. 

 

 Termina com uma belíssima conclusão, referindo que: o arguido, cada arguido, é 

senhor da decisão, que deve ser inteiramente livre e esclarecida, de prestar ou não prestar 

declarações. E isso quer os factos lhe sejam imputados apenas a si, quer respeitem 

também a outros arguidos. Cada arguido decide, como melhor lhe convier, se presta ou 
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 O mesmo impedimento aplica-se a processos conexos, caso estes existam. 
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não declarações. E se as prestar serão valoradas, quanto a todos os factos sobre que 

versem, de acordo com o princípio da liberdade objectiva do juízo de prova.  

De modo algum, a circunstância de as declarações de um dos arguidos poderem ser 

valoradas contra os demais afecta a livre decisão destes de optarem pelo silêncio. Pode é 

a estratégia destes revelar-se menos adequada, mas isso é inerente à normal evolução da 

produção de prova. Pode suceder com esse ou com qualquer outro meio de prova, que os 

arguidos que exercem o direito ao silêncio acabem por ver-se na necessidade ou 

conveniência de modificar essa opção face à evolução da produção da prova. Entendendo, 

então, o Tribunal, que não existe nenhuma violação de qualquer norma constitucional.  

 

5 – Referência conclusiva 

 

 Em relação aos depoimentos de co-arguidos, diz-nos Teresa Beleza trata-se (…) de 

uma prova que merece reservas e cuidados muito especiais na sua admissão e valor, dada 

a sua fragilidade. Afirmando ainda que o valor probatório do depoimento de um co-

arguido no que aos restantes diz respeito é legítimo objecto de assaz diminuída 

credibilidade. Além de que se não é um depoimento controlado pela defesa do co-arguido 

atingido nem corroborado por outras provas, a sua credibilidade é nula (Beleza, 1998: 

47-49). O co-arguido que no seu depoimento seja afectado por outro não pode ser 

prejudicado quando esse se recuse no exercício do direito ao silêncio a prestar 

esclarecimentos. A garantia do contraditório não é assegurada em casos em que o 

depoimento de um co-arguido seja o elemento de prova essencial no sentido de uma 

condenação (Beleza, 1998: 58-59).  

Todos os meios de prova apresentados em audiência implicam a obrigatoriedade 

de submissão ao contraditório, conforme artigo 327.º do CPP, então é impossível cumprir 

essa disposição legal em caso de co-arguidos, devido ao direito ao silêncio do arguido. 

Existem situações de co-arguidos que insistem em denunciar os seus ex-colegas com a 

intenção de poder obter alguma vantagem ou até o perdão da justiça, e neste caso o 

depoimento do co-arguido poderá ser uma prova proibida no sentido do art. 126.º, n.º 2 

al. e). Como diz Teresa Beleza, a promessa de vantagem legalmente inadmissível será 

certamente um dos processos mais rotineiros de conseguimento de depoimentos de 

«arrependimento», que do ponto de vista investigatório possam ser considerados «úteis» - 

isto é que ajudem a descobrir ou a incriminar co-responsáveis (Beleza, 1998: 45).  
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 Podemos dizer que o depoimento de um co-arguido não deve ser considerado 

suficiente para sustentar uma condenação.  

A valoração do depoimento de um arguido contra um seu co-arguido deve o 

julgador ter especiais cautelas e a par de diversa jurisprudência (por exemplo Ac. TRL de 

31/05/2007
142

) e doutrina
143

, viola o princípio da presunção da inocência a fundamentação 

exclusiva da condenação na valoração do depoimento do co-arguido.   

 Entende-se, assim, que há necessidade de corroboração das declarações de co-

arguido com outros meios de prova. Sendo esta a posição do direito italiano (art. 192.º, nºs 

3 e 4 do CPP italiano)
144

.        

 Caso estejamos face a um depoimento anterior à audiência e que o tribunal proceda 

à sua leitura no decorrer da mesma (art. 357.º, nº1 do CPP), apenas se pode valorar esse 

depoimento se o co-arguido tiver tido, no momento prévio da prestação do depoimento ou 

na audiência de julgamento, oportunidade de questionar o arguido cujo depoimento é lido. 

Às testemunhas que prestam depoimento perante um arguido e se recusam a 

responder perante outro arguido aplica-se o regime previsto no art. 345.º, nº4 CPP para as 

declarações de co-arguido. Além de o depoimento da testemunha não poder prejudicar o 

arguido em relação ao qual a testemunha se recusou a depor, pode aquela ser 

responsabilizada criminalmente. Esta mesma regra aplica-se caso a testemunha responda às 

perguntas do arguido e se recuse a responder às do assistente ou do MP, não podendo as 

declarações daquela ser utilizadas em favor do respectivo arguido.  

 

Tereza Beleza, procurando levar a cabo o seu objectivo
145

, refere-nos que na 

medida em que esse depoimento escape ao exame do contraditório, essa diminuída 

                                                 

 

 

 

142
 (Pinto, 2007)  

143
 (Seiça, 1999: 228) e (Silva, 2011: 192) 

144
 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un 

procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne 

confermano l'attendibilità. 

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un 

reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b). 
145

 Demostrar o seguinte: No conjunto das normas jurídico-processuais em sede de prova quanto ao 

depoimento de arguidos em processo-crime, o valor probatório do depoimento de um co-arguido no que aos 

restantes diz respeito é legítimo objectivo de assaz diminuída credibilidade. 
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credibilidade pode transformar-se em credibilidade nula. Entende, ainda, que pode até 

suscitarem-se problemas constitucionais, na medida em que se possa pôr em causa o 

princípio do contraditório como garantia de defesa (art. 32.º/ nº5 da CRP). 

A posição adoptada pelo nosso legislador no art. 345.º, nº4 do CPP, aditada pela 

Lei nº 48/2007 de 29 de Agosto, no sentido de não poderem valer como meio de prova as 

declarações de um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando o declarante se 

recusar a responder às perguntas que lhe são formuladas, vem, assim, ao encontro da 

posição defendida pela ilustre doutora em 1998. 

Sustenta, também, Teresa Beleza que este tipo de prova poderá ter, eventualmente, 

valor indiciário, podendo fundamentar uma acusação ou uma pronúncia, nos termos dos 

arts. 283.º e 308.º, ambos do CPP, respectivamente, no entanto, jamais será suficiente para 

sustentar uma condenação em julgamento. 
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Capítulo VII – Apreciação crítica de uma decisão 

 

1 - Sentença 
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2 – Apreciação crítica 

 

A admissibilidade das declarações de co-arguido é, entre nós, consensual, como já 

tivemos oportunidade de referir ao longo do presente trabalho. As divergências surgem no 

referente à sua credibilidade e, neste aspecto, parte da doutrina e da jurisprudência entende 

que esta prova não pode ser valorada por si só, como já explicitamos também. 

Assim, Medina de Seiça estabelece que as declarações de co-arguido requerem uma 

verificação suplementar que se traduz na exigência de corroboração (Seiça, 1999: 228), já 

que, como refere,  é a corroboração de outras provas, distintas do depoimennto do co-

arguido, que permite concluir pela veracidade ou não dessa prova, que são as declarações 

prestadas pelo co-arguido. Por seu turno, Rodrigo Santiago sustenta que, as declarações 

prestadas por um ou  mais co-arguidos não podem validamente ser assumidas como meio 

de prova relativamente aos outros; servindo tais declarações, única e exclusivamente, 

como meio de defesa do arguido ou arguidos que a tiver prestado (Santiago, 1994: 27). Na 

mesma linha de pensamento, Teresa Beleza sustenta que, o depoimento de co-arguido, não 

sendo em abstracto uma prova proibida no direito português é uma prova que merece 

reservas e cuidados muito especiais na sua admissão e valor, dada a sua fragilidade. Não 

tendo esse depoimento sido controlado pela defesa do arguido nem corrobordo por outras 

provas, a sua credibilidade é nula, pelo que a sua valoração seria ilegal e inconstitucional 

(Beleza, 1998: 45-49). 

Se atendermos à jurisprudência, encontramos alguns acórdãos dos diversos 

tribunais da Relação que sustentam esta posição doutrinal, estabelecendo que as 

declarações de um arguido só podem fundamentar a prova de um facto criminalmente 

relevante praticado por um co-arguido, quando existir alguma outra prova adicional que 

torne provável que o facto provado é verdadeiro
146

.  

Uma coisa é poder valorar-se este tipo de prova, outra, bem distinta, é condenar-se 

unicamente com base nessa prova. A nossa posição, já claramente defendida ao longo do 

presente trabalho, é a da necessidade de corroboração das declarações do co-arguido. 

                                                 

 

 

 

146
 Ac. do TRG  nº 53/06 PEBRG.GI, de 30/11/2009 
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Uma condenação baseada unicamente nas declarações do co-arguido é, a nosso ver, 

perigosa, uma vez que, muitas razões como seja o ódio, a vingança, o ressentimento ou o 

interesse em auto exculpar-se através da incriminação dos outros arguidos, podem 

influenciar o comportamento do co-arguido declarante (Seiça, 1999: 93).  

 

O arguido ao ser interrogado pode apresentar a sua versão dos factos, exercendo, 

assim, o seu direito de autodefesa, como também poderá optar por se reduzir ao silêncio, 

sendo certo que este não o pode prejudicar. Na verdade, nem sempre estivemos perante 

esta realidade, com a evolução da ciência surgiram novos métodos de investigação, que 

paulatinamente destacaram a característica de observar o arguido como sujeito de direitos a 

privilegiar o princípio da dignidade humana. 

A rentabilização da realização da justiça é apenas desejada em nome do significado 

directo da eficiência para a concretização dos fins do processo penal: realização da justiça, 

tutela de bens jurídicos, estabilização das normas, paz jurídica dos cidadãos. 

Atendendo à natureza do depoimento dos co-arguidos e à forma como são prestados 

retiramos algumas conclusões em termos de garantia de veracidade, uma vez que não 

sendo prestado juramento por parte do arguido, as suas declarações revelam menor 

garantia de veracidade face às declarações de uma testemunha, já que esta presta juramento 

e está sujeita à cominação prevista na lei para as declarações falsas. 

 

Havendo co-arguidos, a própria lei manda ter cuidados redobrados, pois caso se 

trate de ouvir a versão dos factos de co-arguidos a lei só admite a aplicação do especial 

regime da confissão caso a mesma seja coerente entre aqueles vários comparticipantes do 

crime. A solução legal, em nosso entender, tem toda a razão de assim ser pois entendemos 

que mesmo não havendo conflito claro entre os co-arguidos eles procuram livrar-se. 

É, assim, visível a complexidade da prova por declarações de co-arguido. Torna-se 

necessário, para se determinar se as declarações não são motivadas por vingança ou outro 

propósito, analisar as relações existentes (para além dos factos levados a julgamento) entre 

o arguido que depõe e o arguido afectado com este depoimento (Beleza, 1998: 51). 
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Teresa Beleza (Beleza, 1998: 46), entende que as declarações serão valoradas tendo 

em conta essa pessoalidade, encontrando sustento para a sua posição no princípio da 

individualidade da responsabilidade penal, consagrado no art. 30.º, nº3 da CRP. Estamos, 

assim, face a uma solução oposta à consagrada no ordenamento italiano, pois enquanto o 

art. 192.º, nº3 do CPPI
147

 estabelece uma excepção ao princípio da livre apreciação do 

julgador no que às declarações do co-arguido diz respeito, o sistema processual penal 

português é omisso na matéria.        

 Para a referida autora a pouca credibilidade desta prova depende ainda de um 

correcto exercício do contraditório, do seu confronto com contra-prova e, ainda, de 

corroboração através de outros meios de prova
148

 (Beleza, 1998: 47). Também Germano 

Marques da Silva alinha na tese da ilustre doutora, defendendo uma prática semelhante ao, 

expressa e legalmente, consagrado no direito italiano, ou seja, para que a prova produzida 

através de declarações de co-arguido seja aceitável deve a mesma ser corroborada por 

outras provas, por via das quais se confirma a credibilidade daquela.  

 

Depois de todas estas considerações tecidas em geral, centremo-nos na concreta 

decisão em análise.  

É importante começar por referir que tivemos a oportunidade de acompanhar todas 

as secções da audiência de julgamento do presente caso, embora apenas como expectadora, 

sem qualquer intervenção no processo. 

 

Em nosso entender, há um aspecto prévio que se deve começar por destacar: o facto 

de estarmos face a um julgamento em que um dos co-arguidos está ausente em todas as 

secções de audiência de julgamento e em que o seu defensor é nomeado, e não constituído, 

não tendo contacto com ele. 

                                                 

 

 

 

147
 Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento 

connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. 
148

 A tese da corroboração que tem sido adoptada em Portugal é mais exigente do que a defendida pelo TEDH, 

já que aí a corroboração só se impõe como mitigador dos direitos políticos de contraditório, nos casos em que o co-

arguido incriminado não teve a possibilidade de exercer a contra-inquirição. (Mesquita, 2011: 590) 
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No presente caso a convicção do Tribunal foi formada com base nas declarações do 

co-arguido B, que confessou integralmente e sem reservas os factos de que vinha acusado. 

Todos os factos que foram dados como provados, foram-no relativamente a ambos os co-

arguidos, e apenas com base nas declarações do co-arguido B, que afirmou ter praticado os 

factos que confessou conjuntamente com o co-arguido A. Será isto possível? Foram 

aferidas as relações de pessoalidade entre ambos os co-arguidos?  

Embora não conste da presente decisão, enquanto expectadora ouvi o co-arguido B 

dizer, quando lhe foi perguntado pelo co-arguido A, que não sabia nada dele. Foram então 

só amigos para a prática do crime aqui em causa? Depois chatearam-se? Nada lhe foi 

perguntado a este propósito. 

Na resposta às questões que lhe foram feitas pelo Procurador do MP e por ambos os 

advogados foi sempre procurando demonstrar que foi influenciado pelo co-arguido A, ou 

seja, foi sempre sacudindo a água do seu capote. 

 

Bem, relativamente à admissibilidade destas declarações, não temos nada a opor, 

esta inscreve-se no art. 125.º do CPP, como já referimos diversas vezes, como é 

entendimento unânime na doutrina e na jurisprudência e como foi dito nesta sentença. A 

questão aqui é se a credibilidade que foi dada a estas declarações foi a mais correcta, se 

elas serão suficientemente sólidas para levar à condenação de um co-arguido ausente. 

 

No presente caso não será de ter em conta o art. 345.º, nº4, do CPP, uma vez que 

não está em causa o exercício do direito ao silêncio por parte do co-arguido, dado este ter 

respondido às questões que lhe foram feitas. No entanto, a Ilustre Magistrada, na presente 

decisão não interpreta bem o referido preceito, dado referir expressamente que O caso em 

apreço prende-se, não com o exercício do direito ao silêncio pelo arguido, mas ao 

julgamento na sua ausência. Mas, o exercício do direito ao silêncio que poderia estar em 

causa era do arguido declarante, logo não seria do arguido ausente, não se percebe qual a 

confusão da Digníssima Magistrada. 

 

Como se refere na presente sentença, e bem, em nosso entender, (…) a 

credibilidade (…) só em concreto, (…) pode ser realizada. É, ainda, referido 

expressamente que (…) em face das declarações do co-arguido segundo o qual o arguido 

A o acompanhou e mediante plano previamente delineado se dirigiram às instalações da 
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empresa X –Unipessoal, Ldª e daí furtaram os objectos constantes em 3, o tribunal não 

pode atribuir inteira credibilidade às mesmas, sem existir outro elemento probatório que 

sustente estas declarações, o que sucede nos autos. Estamos, assim, em desacordo quanto 

à parte final desta citação, uma vez que entendemos que não é bem assim que sucede nos 

presentes autos. Entendemos que a prova adicional que existe, além das declarações do co-

arguido B, não é suficiente para se dar como provada a prática do crime de furto 

qualificado, por que vinham acusados ambos os co-arguidos. A corroboração teria que 

estar mais presente para tal. 

 

Vejamos, então, qual a prova adicional que existe: 

- Existe prova testemunhal de J, de M e de dois militares da GNR, D e C. 

- E existe prova documental – as imagens captadas pelas câmaras de vídeo-

vigilância da sociedade. 

 

Comecemos pela prova referida em segundo lugar – prova documental -, esta prova 

não deu, nem podia dar, qualquer contributo para a presente decisão, uma vez que, nas 

imagens, que tivemos oportunidade de visionar em plena audiência de julgamento, apenas 

se vêm duas pessoas a mexerem-se, não sendo visível a cara, nem qualquer traço que 

permita reconhecer algum dos arguidos. 

 

Quanto ao depoimento da testemunha J, esta apenas, insistentemente, diz que 

conhece bem os dois co-arguidos, que é amigo dos dois, que viu as filmagens na sede da 

empresa e que reconheceu os dois co-arguidos, que esteve com os co-arguidos antes e 

depois da suposta ocorrência dos factos e que por todos estes factores não tem dúvidas que 

ambos cometeram o furto aqui em causa. Diz ainda que não viu os co-arguidos com os 

objectos que supostamente furtaram. Podemos dar algum valor a estas declarações? Nas 

filmagens apenas se vêm vultos a movimentarem-se. É amigo? E vem incrimina-los? Onde 

estavam os objectos furtados quando os viu depois da suposta ocorrência dos factos? Nada 

se aferiu a esse propósito. Em nosso entender estas declarações não são suficientes para 

corroborar as declarações do co-arguido B. 

 

Sustentamos que a única prova que poderá preencher a necessidade de 

corroboração são as declarações dos militares da GNR, D e C, que referiram que um 

familiar do co-arguido A devolveu alguns bens que foram furtados. Assim como o co-
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arguido B devolveu outros bens. No entanto não foi o co-arguido A que devolveu, os 

familiares nada referiram aos militares da GNR sobre quem levou aqueles objectos para 

sua casa, sobre a proveniência deles. Será que foi o co-arguido A que os furtou? É certo 

que eles estavam em casa desse mesmo co-arguido mas isso não permite concluir, com 

certeza, que tenha sido ele o autor do furto em apreço. Como se diz na presente decisão 

(…) as regras da experiência dizem-nos que quem se encontra na posse dos bens furtados 

É PROVÁVEL
149

 que tenha sido o autor do furto (…). É provável? Então e será suficiente 

para corroborar as declarações do co-arguido B? Estará afastada a dúvida que impede a 

condenação? Onde fica o princípio do In dubio pro reo tão importante em matéria de 

prova? 

 

A corroboração tem que ser muito mais do que o que foi feito no presente caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

149
 Negrito e maiúsculas nossas. 
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Conclusão 

 

A descoberta da verdade, a realização da justiça, a defesa e a garantia dos direitos 

fundamentais de todos os cidadãos e a paz jurídica são as grandes finalidades do Processo 

penal.      

Na lei portuguesa não encontramos nenhuma disposição que nos determine qual o 

valor probatório das declarações do arguido, pelo que, vale o princípio da livre apreciação 

da prova, previsto no art. 127.º, do CPP. 

Ao invés do regime imposto a quem deponha na qualidade de testemunha, o 

arguido nunca presta juramento
150

 e, mesmo tendo aceite prestar declarações, pode recusar-

se a responder, sem necessidade de fundamentar a recusa
151

. Também o contraditório se 

encontra limitado, dada a proibição de contra-interrogatório directo entre o Ministério 

Público, o advogado do assistente ou os defensores dos co-arguidos e o arguido 

declarante
152

. 

E a verdade é que o direito ao silêncio e à recusa de responder a perguntas 

incriminatórias, direito este que, no âmbito de uma ponderação como prova de 

declarações de co-arguido, terá sempre um efeito muito limitador do direito ao 

contraditório, quando exercido pelo co-arguido que pretenda prestar declarações assume, 

como consequência reversa, uma proibição de valoração destas declarações contra os 

restantes co-arguidos. (Leite, 2011: 402) 

A reforma penal de 2007, introduzida pela Lei nº 48/2007, de 29 de Agosto, que 

procedeu à revisão do Código de Processo Penal, trouxe-nos uma inovação nesta matéria, 

uma vez que, estabeleceu que quando o arguido se recuse a responder a qualquer questão 

sobre os factos formulada pelo juiz, jurados, Ministério Público, advogado do assistente ou 

defensor, as suas declarações não podem ser valoradas o que quer dizer que este tipo de 

declarações não pode servir de fundamento à decisão judicial relativa a um outro co-

arguido, nos termos do art. 345.º, nº4, do CPP, podendo apenas ser valoradas contra o 

próprio declarante. 

                                                 

 

 

 

150
 Art. 140.º, nº3 do CPP 

151
 Art. 345.º, nº1, do CPP 
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Entendemos que dado o arguido não prestar juramento e, consequentemente, não 

estar sujeito à cominação legal de falsidade das declarações, a fiabilidade das suas 

declarações é reduzida.  

A valoração das declarações do co-arguido, mesmo admitida, face ao seu carácter 

volátil e falível, não deve deixar de ser rodeada pelos maiores cuidados. Assim sendo, deve 

ser sempre corroborada 

Por outro lado, o direito ao contraditório, na modalidade de livre "cross-

examination", está fortemente limitado quando se trate de depoimento de arguido. O 

Ministério Público, o advogado do assistente e os defensores dos restantes co-arguidos 

não podem formular, directamente, perguntas ao arguido, devendo solicitar que estas 

sejam formuladas pelo juiz (cfr., artigo 345.º, nº 2, do Código de Processo Penal). (Leite, 

2011: 404) 

É entendimento de Teresa Beleza e de Rodrigo Santiago que o valor probatório das 

declarações dos co-arguidos não pode ser equiparado ao das testemunhas , uma vez que 

não existe um dever do juiz presidente de formular as questões sugeridas pelos demais 

sujeitos processuais e o contraditório pleno não é garantido. 

O valor a atribuir às declarações de co-arguido terá que ser menor do que o valor 

atribuído às declarações prestadas por testemunha isenta, já que o co-arguido tem um 

interesse directo no resultado da lide, não sendo um observador isento no processo. 

Por seu turno, não havendo uma garantia de isenção e lisura na actividade dos 

agentes de polícia criminal e das autoridades judiciárias, a obtenção de declarações de 

arguido ou confissões sempre revela alguma fragilidade, ante a elevada probabilidade de 

ter sido exercida alguma forma de intimidação ou de recurso a meios enganosos. (Leite, 

2011: 405)  

 

A contra-prova não deve ser confundida com a corroboração. Implicando a primeira 

a existência e a avaliação de um outro meio de prova, independente da existência das 

declarações do co-arguido. Ao admitir-se uma valoração das declarações de co-arguido 

                                                                                                                                                    

 

 

 

152
 Arts. 343.º, nº 5 e 345.º, nº 2, ambos do CPP 
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suportadas na contra prova, estaríamos assim a admitir que as mesmas teriam um valor 

probatório inferior a outro meio de prova. 

 

Estando nós face a declarações que não são prestadas sob juramento, prestadas com 

limitação do contraditório e por uma pessoa com interesse pessoal na causa, estas nunca 

poderão fundamentar, de modo exclusivo, uma decisão condenatória para os restantes co-

arguidos
153

.  

 

O critério da corroboração surge assim como critério indispensável da formação da 

convicção pessoal do julgador
154

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

153
 O regime probatório da confissão integral com reservas ou da confissão parcial previsto no artigo 344.º do 

Código de Processo Penal e a limitação do valor probatório da confissão integral e sem reservas que é sempre 

imposta quando se trate de crime punível com superior a 5 anos de prisão, apoia a tese que aqui sustentamos. 
154

 Sendo o critério da corroboração um critério fundamental de avaliação acrescida, das declarações 

prestadas, nomeadamente por co-arguidos, concluímos que só existindo corroboração das declarações dos co-

arguidos é que estamos perante provas válidas. 
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Anexo I 

Acórdãos STJ  Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

Processo: 08P1213  

 

Nº Convencional: JSTJ000 

Relator: ARMÉNIO SOTTOMAYOR 

Descritores: DECLARAÇÕES DO CO-ARGUIDO 

REGIME PENAL ESPECIAL PARA JOVENS 

ATENUAÇÃO ESPECIAL DA PENA 
  

Nº do Documento: SJ200905070012135 

Data do Acordão: 07-05-2009 

Votação: UNANIMIDADE COM * DEC VOT 

Texto Integral: S 

Privacidade: 1 
  

Meio Processual: RECURSO PENAL 

Decisão: PROVIDO PARCIALMENTE 
  

Sumário :  

 

I - Tanto o STJ, como o TC, têm julgado válida a prova decorrente das declarações do co-

arguido, observadas as três condicionantes: respeito pelo direito do arguido ao silêncio; 

sujeição das declarações ao contraditório e corroboração das declarações por outros meios 

de prova, 

II - Se o arguido em audiência confessa parte dos factos e nega outros, cuja 

prática confessara no 1º interrogatório judicial de arguido detido, não é violado o seu 

direito ao silêncio ao confrontá-lo com aquele interrogatório judicial.  

III -A confrontação em audiência do arguido com as suas anteriores 

declarações, sujeita estas ao exercício do contraditório. 

IV -A corroboração das declarações do arguido visa “tornar provável que a 

história do co-arguido é verdadeira e que é razoavelmente seguro decidir com base nas 

suas declarações” (parecer do Prof. Figueiredo Dias), não se destinando a prova adicional 

a obter uma segura confirmação da actividade delituosa do(s) co-arguido(s) ou à sua 

identificação, que, no presente caso, se tornava necessariamente dificultada pelo facto de 

os arguidos terem cobertos os rostos com t-shirts. 

V - A jurisprudência, nomeadamente a deste STJ, tem mostrado alguma 

hesitação na aplicação do regime do DL 401/82, de 23-09, existindo uma corrente mais 

restritiva que defende que, nos casos em que deve ser aplicada pena de prisão, a 

atenuação especial da pena só se deve verificar quando for possível concluir pela 

existência duma objectiva vantagem dessa atenuação para a ressocialização do arguido. 

V - Com diferente perspectiva, numa visão mais humanista, outra corrente tem 

afirmado que a atenuação especial prevista no art. 4.º do DL 401/82 deve funcionar como 

regime-regra, que apenas será de afastar se contra-indicada por uma manifesta ausência 

de «sérias razões» para se crer que dela possam resultar vantagens para a reinserção social 

do jovem condenado. 

VI - O preâmbulo do DL, que constitui um elemento interpretativo de grande 

alcance, favorece esta última interpretação, embora jamais possam ser descurados os 

interesses fundamentais da comunidade.  

VII - Será tendo em vista a mais fácil reinserção social do arguido que haverá que decidir 

sobre a aplicação do referido regime penal, só devendo ser arredada a atenuação especial 

da pena, se, concomitantemente, os factos revelarem uma especial exigência da defesa da 

sociedade e o jovem delinquente não exibir uma natural capacidade de regeneração.  
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Anexo II 

Acórdãos TRP  Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 

Processo: 1/07.8GASTS.P1  

 

Nº Convencional: JTRP000 

Relator: EDUARDA LOBO 

Descritores: DECLARAÇÕES DO CO-ARGUIDO 

VALOR PROBATÓRIO 
  

Nº do Documento: RP201402051/07.8GASTS.P1 

Data do Acordão: 05-02-2014 

Votação: UNANIMIDADE 

Texto Integral: S 

Privacidade: 1 
  

Meio Processual: REC PENAL 

Decisão: NEGADO PROVIMENTO 

Indicações 

Eventuais: 

1ª SECÇÃO 

Área Temática: . 
  

Sumário: I - Na ausência de regra tarifada sobre prova por declarações do co-arguido, a 

credibilidade deve ser sempre aferida em concreto, à luz do princípio da livre apreciação 

da prova, mas com um especial cuidado, que poderá passar por uma procura de 

corroboração.  

II - Por corroboração entendemos algum apoio ou suporte em conteúdos 

probatórios fora das declarações do co-arguido que, juntamente com elas permita concluir 

pela sua correspondência à verdade. Não se trata de uma exigência de prova das 

declarações do co-arguido mas apenas de algo mais que convença da correção dessa 

versão dos factos. 

III - Aquilo que pode minar a força probatória das declarações do coarguido é 

uma suspeição, baseada no interesse pessoal que o declarante pode ter no resultado da sua 

própria declaração: o arguido incrimina o outro para se defender ("não fui eu, foi ele") ou 

para dividir a sua responsabilidade ("não fui apenas eu, fomos os dois"). Pode ainda ter 

um interesse geral depseudocontribuição para a descoberta da verdade, com eventual 

peso atenuativo na escolha e medida da sua pena. 

IV - Revela-se prudente desconfiar, não de todas declarações do co-arguido, 

mas das declarações do co-arguido que se encontre numa das referidas situações. Já 

relativamente às declarações do arguido fora de situação suspeita, a fragilização do 

potencial probatório deste contributo carece de justificação. 

V - Nada impede que o tribunal valore declarações prestadas por um coarguido, 

mesmo que em prejuízo de outros arguidos, ainda que não disponha de outros meios de 

prova que corroborem tais declarações. 
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Anexo III 

Acórdãos TRL  Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa 

Processo: 3616/2006-3  

 

Relator: MÁRIO MORGADO 

Descritores: DECLARAÇÕES DO ARGUIDO 

TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTE 

AVULTADA COMPENSAÇÃO ECONÓMICA 
  

Nº do Documento: RL 

Data do Acordão: 10-05-2006 

Votação: UNANIMIDADE 

Texto Integral: S 
  

Meio Processual: RECURSO PENAL 

Decisão: PROVIDA PARCIALMENTE 
  

Sumário: 1. Especiais cuidados devem sempre rodear a valorização das declarações 

incriminatórias do co-arguido, que, não se encontrando adstrito a um dever de 

verdade – e visando frequentemente obter, com uma atitude de colaboração, apenas 

um tratamento processual privilegiado – não pode considerar-se, à partida, um 

sujeito processual isento e desinteressado. 

2. Entre outros requisitos – espontaneidade, univocidade, coerência lógica e 

reiteração das declarações, ausência de inimizade, ressentimento ou qualquer 

finalidade espúria ou perversa e conformidade com as regras de experiência comum 

–, as suas declarações têm, sobretudo, de revelar-se "minimamente corroboradas" 

por algum facto, dado ou circunstância externa, susceptível de lhes conferir 

credibilidade. 

3. Não é possível definir com carácter geral estas “corroborações 

periféricas”, que apenas podem ser avaliadas em face dos contornos de cada caso 

concreto. 

Mas elas têm de ser “externas”, ou seja, para além das declarações do(s) co-

arguido(s). Têm que conferir verosimilhança às declarações. E têm de verificar-se 

relativamente a cada um dos factos – ou constelações de factos – essenciais que, 

quanto à participação de determinada pessoa, sejam dados como provados. 

4. A circunstância modificativa agravante constante da alínea c) do artigo 

24º, do DL 15/93, de 22 de Janeiro [procurar o agente obter avultada compensação 

remuneratória] não coincide com o conceito de valor consideravelmente elevado, 

previsto no art. 202º, b), do Código Penal: sendo os bens jurídicos protegidos nos 

crimes contra a propriedade e nos crimes de tráfico de estupefacientes 

completamente diferentes, nenhuma analogia é aqui defensável 

5. Sob pena de se limitar o tipo base a actividades de baixa e média 

ilicitude, tal agravante só deverá considerar-se verificada quando estejam envolvidos 

valores expressivamente superiores à média já suposta no tipo base. 
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Anexo IV 

Acórdãos TRE  Acórdão do Tribunal da Relação de  

Évora 

Processo: 442/12.9PAENT-A.E1  

 

Relator: JOÃO GOMES DE SOUSA 

Descritores: PRISÃO PREVENTIVA 

VALORAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DO CO-ARGUIDO 
  

Data do Acordão: 28-05-2013 

Votação: UNANIMIDADE 

Texto Integral: S 
  

Meio Processual: RECURSO PENAL 

Decisão: NÃO PROVIDO 
  

Sumário:  

I - A pretensão de ver no nº 4 do art 345º do 

C.P.P. uma regra absoluta de proibição de valoração de declarações de co-

arguido não tem fundamento jurídico. 

II - No ordenamento jurídico processual penal português regem as 

seguintes regras probatórias:  

a) as declarações de co-arguido devem ser apreciadas de acordo com 

os critérios que presidem à livre apreciação da prova;  

b) as declarações de co-arguido têm que ser (devem poder ser) contraditadas; a 

valoração dessas declarações deve ter em conta a sua menor credibilidade; 

c) a regra da corroboração 

é uma regra de boa apreciação probatória e não um critério legal; 

d) não viola o princípio “in dubio pro reo” a valoração das declarações de co-

arguido prestadas em julgamento contra aquele que usou do direito ao silêncio”;  

e) as declarações de co-arguido só podem basear uma condenação de outro 

arguido se aquele não usar do direito ao silêncio no momentode responder às perguntas 

nos termos do artigo 345º, n. 1 e 2 do C.P.P. [1] 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

Anexo V 

Acórdãos TRC  Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra 

Processo: 51/07.4GBMGL.C1  

 

Nº Convencional: JTRC 

Relator: JOSÉ EDUARDO MARTINS 

Descritores: DECLARAÇÕES DE CO-ARGUIDO 

VALOR PROBATÓRIO 
  

Data do Acordão: 30-11-2011 

Votação: UNANIMIDADE 

Tribunal Recurso: COMARCA DE MANGUALDE - 2º JUÍZO 

Texto Integral: S 
  

Meio Processual: RECURSO CRIMINAL 

Decisão: CONFIRMADA 

Legislação 

Nacional: 

ART.º 345º, N.º 4, DO C. PROC. PENAL 

  

Sumário: As declarações de um co-arguido podem ser livremente apreciadas, 

independentemente de haver ou não mais provas que as corroborem, desde que seja 

respeitado o princípio do contraditório. 

Tudo depende, em resumo, da credibilidade que tais declarações oferecem, 

tendo presente o disposto no artigo 127.º, do C. Proc. Penal. 
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Anexo VI 

Acórdãos TRG  Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães 

Processo: 617/11.8JABRG.G1  

 

Relator: PAULO FERNANDES DA SILVA 

Descritores: DECLARAÇÕES DO ARGUIDO 

APRECIAÇÃO DA PROVA 

INDÍCIOS 

OBTENÇÃO DE PROVA 

ESCUTA TELEFÓNICA 

IN DUBIO PRO REO 
  

Nº do Documento: RG 

Data do Acordão: 18-03-2013 

Votação: UNANIMIDADE 

Texto Integral: S 

Privacidade: 1 
  

Meio Processual: RECURSO PENAL 

Decisão: PARCIALMENTE PROCEDENTE 
  

Sumário: I – As declarações do coarguido, livremente contraditadas por todos os sujeitos 

processuais, devem ser apreciadas e valoradas como meio de prova para a formação da 

convicção do tribunal. Não tem apoio na letra ou no espírito da lei a afirmação, genérica e 

abstrata, de que o depoimento do coarguido só é válido se for acompanhado por outro 

meio de prova. 

II – A prova de um facto tanto pode resultar de uma perceção imediata dos 

sentidos como derivar de ilações que o julgador tira de circunstâncias conhecidas em 

função das regras da experiência comum (prova indireta). Neste último caso, a prova deve 

fundar-se, em regra, na existência de uma pluralidade de indícios plenamente provados, 

admitindo-se que excecionalmente baste um só indício pelo seu especial valor; 

III – A transcrição duma escuta telefónica constitui um meio de prova 

documental. Como tal, apenas prova que numa precisa ocasião certa pessoa proferiu 

determinada locução, não que o facto a que se refere tenha efetivamente ocorrido. Porém, 

é apta a ser valorada pelo tribunal, em confronto com os demais elementos de prova, 

constituindo uma das premissas atendíveis na prova indireta. 

IV – O princípio in dubio pro reo não é um princípio de direito probatório, mas 

uma regra de decisão na falta de uma convicção. Só intervém depois de concluída a tarefa 

da valoração da prova e quando o resultado desta não é conclusivo. 
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Anexo VII 

Acórdãos TRP  Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 

Processo: 720/11.4PAOVR.P1  

 

Nº Convencional: JTRP000 

Relator: FRANCISCO MARCOLINO 

Descritores: DECLARAÇÕES DO ARGUIDO 

CO-ARGUIDO 

FINS DA PENA 
  

Nº do Documento: RP20120919720/11.4PAOVR.P1 

Data do Acordão: 19-09-2012 

Votação: UNANIMIDADE 

Texto Integral: S 

Privacidade: 1 
  

Meio Processual: REC PENAL 

Decisão: NEGADO PROVIMENTO 

Indicações 

Eventuais: 

1ª SECÇÃO 

Área Temática: . 
  

Sumário: I - As declarações desfavoráveis a outro arguido podem ser valoradas, à luz do 

princípio da livre apreciação da prova, se o arguido respondeu a todas as perguntas que 

lhe foram formuladas.  

II - Num Estado de Direito social só a necessidade de manutenção da ordem 

social (função utilitária) justifica a aplicação de penas: o direito penal só intervém quando 

haja necessidade de proteção de bens jurídicos essenciais, tendo presentes os princípios 

da mínima intervenção, da fragmentariedade e da subsidiariedade. 
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Anexo VIII 

Acórdãos TRE  Acórdão do Tribunal da Relação de  

Évora 

Processo: 92/10.4GAENT.E1  

 

Relator: ANA BARATA BRITO 

Descritores: CO-ARGUIDO 

DECLARAÇÃO 

DETENÇÃO ILEGAL DE ARMA 
  

Data do Acordão: 08-11-2011 

Votação: UNANIMIDADE 

Texto Integral: S 
  

Meio Processual: RECURSO PENAL 

Decisão: PROVIDO PARCIALMENTE 
  

Sumário: 1. Na ausência de regra tarifada sobre prova por declaração de co-arguido, a 

credibilidade deve aferir-se em concreto, à luz do princípio da livre apreciação, mas com 

um especial cuidado que poderá passar, no caso, por uma procura de corroboração. 

2. A regra da corroboração não é uma regra legal de prova, mas algo deixado ao 

“cuidado deontológico do aplicador” e que pode contribuir para uma “mais correcta 

realização da sua livre convicção”. 

3. Revela-se prudente desconfiar, em concreto, de declaração de co-arguido que 

se apresente numa situação suspeita, ou seja, relativamente à qual é possível associar um 

eventual interesse pessoal em incriminar. 

4. Já relativamente a declaração de co-arguido fora de situação suspeita não é 

racionalmente justificado formular qualquer suspeição, carecendo de justificação a 

fragilização do potencial probatório deste contributo. 

5. O detentor de duas armas, na mesma ocasião, se bem que de categorias 

diferentes e previstas em distintas alíneas do nº1 do art. 86º do R.G.A.M., deverá ser 

punido apenas por um crime - o mais grave - não se descortinando do conjunto dos 

factos dois sentidos materiais ou sociais de ilicitude autónomos entre si. 

 


