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A Recusa de Depoimento de Familiares do Arguido: o
Privilégio Familiar em Processo Penal (notas de
estudo).
“…um pai não está obrigado a depor contra o filho,
nem um marido contra a mulher, nem homem algum
contra quem lhe proporciona sustento; pois é vão todo
aquele testemunho que se supõe ser contra a natureza”
(Thomas Hobbes)∗
“On ne trahit pas ses proches” (Jean Pradel)∗∗

1. Introdução
Não obstante a sua conhecida falibilidade1, a prova testemunhal é ainda hoje a prova
rainha do processo penal, por constituir a fonte de conhecimento mais importante de
muitas e muito graves infracções penais.
Na lição do nosso maior processualista “a prova por testemunhas vem à cabeça de
todas as outras, é a prova de uso mais frequente, porque é, na maioria dos casos, a
única que se pode produzir”2.
∗

Do cidadão, trad. port. de Renato Janine Ribeiro, 2ªed., São Paulo, 1992, Livraria Martins Fontes
Editora, pág. 50.
∗∗
Droit pénal comparé, Paris, 1995, Dalloz, pág. 452.
1
Veja-se a este respeito a notável comunicação apresentada em 12-4-2010, no âmbito da celebração do
8º aniversário do Tribunal da Relação de Guimarães, pelo Juiz Desembargador Dr. Manso Raínho,
intitulada Prova testemunhal: prova-rainha ou prova mal-dita? Algumas considerações ajurídicas
acerca da prova testemunhal, disponível em http://www.trg.pt. e, mais recentemente, a obra de Luís
Filipe Pires de Sousa, Prova Testemunhal, Coimbra, 2013, Almedina.
2
Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, vol. IV, reimp., Coimbra Editora, 1981, pág. 360.
Na síntese de Cunha Gonçalves, «(…) a prova testemunhal é a mais falível de todas as provas; e,
contudo, ela continua sendo, na frase de Bentham, ‘os olhos e os ouvidos da Justiça’» (Tratado de
Direito Civil, vol. XIV, Coimbra Editora, 1942, pág. 375). Já no início da década de sessenta do século
passado, Eugenio Florian advertia que “dentro do quadro das provas, a prova testemunhal é a que mais
utiliza e mais aproveita ao processo penal, pois o testemunho é o modo mais adequado para recordar e
reconstituir os acontecimentos humanos, é a prova na qual a investigação judicial se desenvolve com
maior energia”.
Mais recentemente, Germano Marques da Silva referiu que “ [n]a grande maioria dos processos o meio
de prova dominante, é com muita frequência único, e a prova testemunhal, mas importa a maior atenção
para os riscos de falibilidade deste meio de prova” (Curso de Processo Penal, vol. II, 5ª ed., Lisboa
2011, Verbo, pág. 201) e Nuno Castro Luís assinalou que “as informações probatórias que o juiz pode
adquirir através de documentos escritos, coisas materiais e vestígios, proporcionam, na generalidade das
hipóteses, uma imagem muito fragmentária e incompleta dos factos em investigação no processo. Daí a
crescente importância da prova pessoal na formação do convencimento judicial, no mínimo, enquanto
elemento coadjuvante à decisão sobre a culpa e as circunstâncias subjectivas do tipo-de-ilícito”(“Das
testemunhas”, in Manuel Monteiro Guedes Valente (coord.), Memórias do I Congresso de Processo
Penal, Coimbra, 2005, Almedina, 2005, pág.291). Santos Cabral reconhece que “[a] prova testemunhal
constituiu sempre a linha dorsal de todo o sistema probatório desde o direito romano até aos nossos dias
e, quer se classifique como prova histórica ou representativa, sobresai o seu papel como fonte de
convencimento do juiz”(in António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado,
Coimbra, 2014, Almedina, pág. 480).
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Por isso, a matéria da recusa em depor, regulada no artigo 134.º do Código de Processo
Penal, é de aplicação quotidiana nos tribunais portugueses.
Mas, ao contrário do que sucede na vizinha Espanha, onde a disposição homóloga tem
sido objecto de intenso debate, entre nós é muito escassa a produção doutrinal e
jurisprudencial sobre o privilégio familiar, tambem denominado de segredo familiar3.
Todavia, a interpretação e aplicação do citado artigo 134.º suscitam algumas questões
melindrosas e difíceis.
Com as presentes notas pretende-se contribuir, ainda que modestamente, para um
melhor conhecimento do instituto.
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A expressão “segredo familiar” foi utilizada pela primeira vez por Carnelutti em 1960 na sua obra
Principi del Processo Penale e rapidamente se expandiu na doutrina científica italiana e de outros países
europeus.
Assim, em Espanha a expressão foi adoptada, v.g., por Moreno Catena (El Secreto en la Prueba de
Testigos del Proceso Penal, Madrid, 1980, Editorial Montecorvo, pág. 145 e seguintes), Aurelia Maria
Romero Coloma (El Análisis Psicológico del Testigo en el Proceso Penal, Barcelona, 1991, Sulipost,
pág. 38), por Jesús Bernal Valls (“Deber de Declarar y Derecho al Silencio en la Prueba Testifical del
Proceso Penal”, Revista Poder Judicial, núm. 5, marzo de 1987, págs. 15 a 19) e por Miranda
Estrampes, El Concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, Barcelona, 1999, Bosch,
pág. 40).
Também a jurisprudência espanhola tem utilizado em diversas ocasiões a expressão “secreto familiar” cfr. v.g. as sentenças do Tribunal Supremo (SSTS) de 18-12-91 (7125/1991 e 12844, ambas relatadas
por D. Enrique Ruiz Vadillo), de 29-10-1996 (799/1996), de 6-10-1997 (1208/1997), de 26-3-2009
(1547/2009) e de 21-12-2012 (8789/2012), todas disponíveis em www.poderjucial.es.
Entre nós, o Tribunal Constitucional faz igualmente referência ao segredo familiar no seu acórdão n.º
154/2009, proc.º n.º 1063/2007, in Diário da República 2ªsérie, n.º 104, de 29 de Maio de 2009, pág.
21513, 2ª coluna, objecto de rectificação quanto à numeração do aresto pela Declaração de rectificação
n.º 1443/2009, in Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 5 de Junho de 2009.
Não obstante a sua vulgarização, a expressão “segredo familiar” pode ser enganadora (cfr. neste sentido,
Manuel Marchena Gómez, in Cándido Conde-Pumpido Ferreiro (Dir.), Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y otras Leyes del Proceso Penal, vol. II, Valencia, 2004, Ed. Tirant lo Blanch,
pág. 1600) uma vez que a faculdade da testemunha se recusar a depor é-lhe reconhecida
independentemente do carácter reservado ou não dos factos e mesmo quando os factos incidem no
âmbito familiar sobre a testemunha não recai qualquer dever de guardar segredo. Por isso, ao contrário
do que sucede no âmbito do segredo profissional, onde a testemunha tem um verdadeiro dever e
obrigação de se abster a depor (cfr. v.g., Rodrigo Santiago, Do Crime de Violação do Segredo
Profissional no Código Penal de 1982, Coimbra, 1992, Almedina, págs 254-255), não se produz
qualquer consequência para os familiares que optem por depor (cfr. também Moreno Catena in AA.VV.,
Derecho Procesal, 3.ª ed., Tomo II, Valencia, 1990, Ed. Tirant lo Blanch, pág. 314). Sobre estas e outras
diferenças entre o denominado segredo familiar e o segredo profissional veja-se, na doutrina espanhola,
Moreno Catena, El Secreto en la Prueba de Testigos del Proceso Penal, cit., pág.122, Rafael Escobar
Jiménez, “El interrogatorio de acusados, responsables civiles, testigos y peritos, in Jaime Moreno
Verdejo e outros, El juicio oral en el proceso penal, 2ªed., Granada, 2010, Comares, págs. 243-247 e M.
Marchena Gómez, in Conde–Pumpido Ferreiro (dir). Comentários a la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y otras Leys del Proceso Penal, vol. II, cit., pág. 1600.
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2. Evolução legislativa
Na síntese de Cavaleiro de Ferreira3, segundo a doutrina de velho processo inquisitório
as testemunhas classificavam-se em habiles e inhabiles. As primeiras seriam ainda
classici e suspecti. Só as testemunhas hábeis e clássicas permitiam assentar no seu
depoimento a prova legal para a condenação.
Os familiares e afins do arguido eram consideradass inabiles e estavam,
consequentemente, impedidos de depor4.
É bem ilustrativo o que a este respeito dispunha o Livro III das Ordenações Filipinas5:
«Título LVI
Que pessoas não podem ser testemunhas
Todo homem pôde geralmente ser testemunha, e será perguntado em todo caso,
que fôr nomeado por testemunha, postoque lhe seja posta contradita, antes que
seja perguntado, salvo nestes casos, que se seguem:
1. Primeiramente o pai, ou mãi não podem ser testemunhas, nem serão
perguntados nos feitos dos filhos por eles nem contra elles. E bem assi o
avô, ou bisavô por o neto, ou bisneto no feito do avô, ou bisavô. Podem
porém o pai, ou mãi ser perguntados no feito do filho, ou filha, quando for a
questão sobre sua idade, porque tem mais razão de o saber, que outra
nenhuma pessoa; porém não lhe darão fé cumprida, mas serão criadas,
como pessoas suspeitas.
2. O irmão não pôde ser testemunha nem será geralmente perguntado no feito
do irmão, por elle, nem contra elle, se o que se dá por testemunha, stá
debaixo do poderio e governo do irmão por quem, ou contra quem se
requerer ser perguntado; ou se o feito, em que he dado como testemunha he
crime, ou civel, em que se trate a nova questão de todos seus bens, ou maior
parte deles.
(…)»
3

Curso de Processo Penal, vol. II, reimp. da Universidade Catolica, Lisboa, 1981, pág. 326.
Sobre quem não podia ser testemunha, cfr., Ordenações Afonsinas, Livro III, título LXI, §§ 10 e
seguintes, Ordenações Manuelinas, Livro III, título XLII, §§1 e seguintes e Ordenações Filipinas, Livro
III, título LVI, §§ 1 e seguintes. Na doutrina veja-se Pascoal de Melo Freire dos Reis, Instituições de
Direito Criminal Português, 1794, Livro IV, Título XVII (Das Testemunhas), também disponível em
http://www.fd.unl.pt. e Joaquim José Pereira e Sousa, Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal,
3ªed., Lisboa, 1820, Tipografia Rollandiana, Livro I, §180 a 197 e notas 337 a 354. Veja-se também
deste último autor o verbete testemunha em Esboço de hum Diccionario Juridico Theoretico, e Pratico,
Remissivo. As Leis Compiladas e Extravagantes, Tomo Terceiro, Lisboa, 1827.
5
Concluídas em 1595, no reinado de Filipe I de Portugal, mas entradas em vigor no ano de 1603, com
Filipe II, as Ordenações Filipinas constituem o mais duradouro dos códigos legais portugueses, tendo
vigorado entre nós até meados do século XIX e no Brasil, parcialmente, ate à promulgação do 1º Código
Civil brasleiro em 1916. Utiliza-se o texto de Cândido Mendes de Almeida, Codigo Philippino ou
Ordenações e Leis do Reino de Portugal, recopiladas por mandado d'El-Rey D. Philippe I, 14ª Edição,
Rio
de
Janeiro,
1870,
Tipografia
do
Instituto
Filomático,
disponível
em
http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt.
4
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De acordo com a doutrina do processo das Reformas Judiciárias, as testemunhas
classificavam-se em hábeis e inábeis e estas em inábeis por incapacidade natural ou
por disposição da lei (cfr. artigos artigos 969.º e 1135.º da Novíssima Reforma
Judiciária e artigos 2509.º a 2511.º, do Código Civil de Seabra) 6.
Eram considerados inábeis por incapacidade natural os dementes e os menores de
catorze anos, podendo os maiores de sete anos, ser inquiridos como testemunhas, mas
sem prestarem juramento7.
Por seu turno, eram considerados inábeis por disposição da lei os ascendentes,
descendentes, irmãos, afins no mesmo grau, marido e mulher de alguma das partes, os
ofendidos, os que participaram o crime e suas mulheres ou maridos, os que fossem a
juízo voluntariamente, sem precedência de intimidação8, os inimigos capitais9, o
intérprete e o escrivão do processo.
6

Na doutrina veja-se Francisco J. Duarte Nazareth, Elementos de Processo Criminal, 7ªed., Coimbra
1886, Imprensa da Universidade, §105, págs. 110-111 e, desenvolvidamente, José da Cunha Navarro
de Paiva, Tratado Theorico e Pratico das Provas no Processo Penal, Coimbra, 1895, Livraria
Portugueza e Estrangeira, págs. 35-45. Veja-se também, Francisco Antonio Veiga, Reportorio dos
Acordãos do Supremo Tribunal de Justiça desde a sua instituição até à publicação do Codigo Civil
portuguez, Coimbra, 1869, Imprensa Litteraria, págs. 515-517. Estas três obras estão também acessíveis
em http://www.fd.unl.pt.
Esta terminologia (inabilidades naturais e inabilidades legais ou por disposição da lei), manteve-se no
Código de Processo Civil de 1939 (artigos 622.º, 623.º e 624.º) e, de forma mais esbatida, no Código de
Processo Civil de 1961, na redação anterior ao Dec.-Lei n.º 329/95, de 12 de Dezembro (artigos 616.º e
617.º e epígrafe do art. 618.º) não obstante as críticas que desde muito cedo lhe foram dirigidas e as
diversas propostas de substituição que foram apresentadas (inabilidades genéricas e inabilidades
especificas; incapacidades absolutas e incapacidades relativas).
Assim, Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, vol IV, cit., pág. 343, embora
reconhecendo razão às criticas do processualista espanhol Guasp, no sentido de que todas as
inabilidades são legais porque constituindo excepções à regra formulda no art. 622.º ou são
expressamente ditadas pela lei, ou não existem, não deixa, porém, de salientar que “quando se
classificam umas como naturais e outras como legais, quer-se significar que a lei, ao fixar as primeiras,
tomou por base determinada deficiência natural”.
Também Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2ªed., 1985,
Coimbra Editora, pág. 611, nota 2, referem que “ [n]ão é inteiramente feliz a designação de
inabilidades legais ou por disposição da lei (a primeira das quais se conserva ainda na epígrafe oficial do
artigo 618.º) aplicada à segunda categoria de incapacidades, porque tanto estas, como as primeiras,
estabelecidas no artigo 617.º, procedem da lei”.
7
No Código de Processo Civil de 1939, os menores de 14 anos eram inábeis para testemunhar. Alberto
dos Reis, depois de se interrogar porque é que o menor de 14 anos não era admitido a depor, respondia
da seguinte forma: Porque se entendeu, bem ou mal (é outro problema), que pessoa de idade tão
precoce, não tem ainda a ponderação, a maturidade, a reflexão necessárias para que o seu depoimento
haja de merecer confinaça” (Código de Processo Civil anotado, vol IV, cit. pág. 343). Já então o insigne
processualista salientava que “nos tempos que correm , em que se observa precocidade espantosa no
desenvolvimento intelectual da juventude, não faz sentido que se despreze inteiramente o testemunho,
que pode ser precioso, de menores de idade inferior a 14 anos. Deviam ser admitidos a depor os menores
que já tivessem atingido a idade de sete anos, como sucede em processo penal; ao juiz incumbiria
avaliar a força probatória do depoimento tomando em consideração a idade (op. cit. pág. 346).
8
Segundo Navarro de Paiva, Tratado Theorico e Pratico das Provas no Processo Penal, cit., pág. 37,
nota 2, “[a] razão desta prohibição é porque a testemunha que se apresenta espontaneamente a depôr
torna-se suspeita, quer seja a favor, quer seja contra o presumido delinquente…”
9
Embora a Novíssima Reforma Judiciária não incluísse os inimigos capitais, entre as pessoas excluídas
de serem testemunhas o artigo 959.º estatuía que não serão admitidas as pessoas que por direito são
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Para além dos menores de catorze anos e maiores de sete, apenas podiam ser tomadas
declarações, sem juramento, às partes ofendidas que não fossem querelantes.
Em outras ordens jurídicas, porém, há muito que nas causas criminais se vinha
admitindo a audição de cônjuges, parentes e afins do arguido, por se entender que, de
outro modo, se perderiam elementos probatorios preciosos para a averiguação da
verdade.
Assim, segundo a Lei das Sete Partidas os parentes e afins do arguido eximidos da
obrigação de depor se decidissem depor de forma libre o seu testemunho devia ser
admitido e ser valorado com o de qualquer outra testemunha (“Pero si alguno dellos de
su grado et sin premia ninguna quisiese dar su testimonio quando gelo demandasen,
bien lo podrie facer et valdrá lo que dixiere, bien asi como si non hobiese ningun
debdo con él”)10-11.
Em França, de acordo com o Code d’Instruction Criminelle de 1808, os parentes e
afins do arguido à semelhança das demais pessoas cujos depoimentos não deviam ser

proibidas. A doutrina discutia se nesta disposição genérica se compreendiam ou não os inimigos capitais
a que aludiam as Ordenações Filipinas (Livro 3.º, tit. 56.º, §7 e Livro 5.º, tit.6.º §9). Em sentido
afirmativo se pronunciou Navarro de Paiva, Tratado Theorico e Pratico das Provas no Processo Penal,
cit., pág. 37, nota 3.
10
Era o seguinte o teor da Ley XI (“quales son aquellos que non pueden testiguar unos contra otros”) do
Título XVI (De los Testigos) da Partida Terceira:
«Debdos muy grandes han algunos homes entre sí de manera que non tovieron por bien los sabios
antiguos que podiesen seer apremiados para testiguar unos contra otros sobre pleytos que tangiesen á la
persona de alguno dellos, ó á su fama ó á daño de la mayor partida de sus bienes; et son estos, todos
aquellos que suben ó descenden por la liña derecha del parentesco et los otros de la liña detravieso fasta
el quarto grado. Eso mismo decimos que non debe ser apremiado en tales pleytos el yerno que venga dar
testimonio contra su suegro, nin el suegro contra él nin el atenado contra su padrastro, nin el padrastro
contra él : et esto es por que los unos deben haber á los otros como en logar de fijos, et los otros á ellos
en logar de padres. Pero si alguno dellos de su grado et sin premia ninguna quisiese dar su testimonio
quando gelo demandasen, bien lo podrie facer et valdrá lo que dixiere, bien asi como si non hobiese
ningun debdo con él».
As Siete Partidas, corpo normativo redigido em Castela durante o reinado de Afonso X (1252-1284),
estiveram em vigor na América Latina de lingua castelhana até ao século XIX.
Utilizamos o texto da Real Academia de la Historia, Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio,
cotejadas com varios codices antiguos, tomo II, Madrid, 1807, Imprenta Real, pág. 521. O texto em
causa bem como as glosas mais conhecidas das Siete Partidas, da autoria de Alonso Diaz de Montalvo,
de López de Tovar e de José Berni y Catalá, estão acessíveis na biblioteca digital da Universidade de
Navarra, em www.unav.es.
Sobre a prova, nomeadamente a testemunhal, no âmbito das Sete Partidas veja-se, com muito interesse,
Sebastián Martín-Retortillo Baquer, “Notas para un estudio de la prueba en la tercera Partida”, in
Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, nº 22, 1955, págs.
101-122, disponível em http://dialnet.unirioja.es/ e Marta Madero, “Causa, creencia y testimonios. La
prueba judicial en Castilla durante el siglo XIII”, in BUCEMA, Bulletin du centre d’études médiévales
d’Auxerre, n° 2|2008, disponível em http://cem.revues.org/.
11
Esta possibilidade manteve-se na legislação posterior. Conforme se depreende dos textos da Ley
provisional de enjuiciamiento criminal de 1873 (Art. 311) e da Compilación General de de disposiciones
vigentes sobre el Enjuiciamiento Criminal de 1879 (art. 573) – “Nadie tendrá obligacion de declarar
contra su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos” - os familiares do arguido,
embora isentos da obrigação de declarar, poderiam fazê-lo validamente se assim o desejassem.
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recebidos, podiam ser ouvidas desde que o Ministério Público, as partes civis ou os
acusados a isso se não opusessem (artigos 156.º e 322.º)12.
Como ensinava o consagrado magistrado e jurisconsulto francês Faustin Hélie:
«Il a paru impossible, dans l’intérêt non de la répression des délits, mais de la
manifestation de la vérité, que la source la plus vive des preuves, la declaration
des proches, pût être entièrement fermée a la justice»13.
Também no Brasil, de acordo com o artigo 89.º do Codigo do Processo Criminal de
primeira instancia, aprovado pela Lei de 29 de Novembro de 1832 14:
«Não podem ser testemunhas o ascendente, descendente, marido, ou mulher,
parente até o segundo gráo, o escravo, e o menor de quatorze annos; mas o Juiz
poderá informar-se delles sobre o objecto da queixa, ou denuncia, e reduzir a
termo a informação, que será assignada pelos informantes, a quem se não
deferirá juramento.
Esta informação terá o credito, que o Juiz entender que lhe deve dar, em
attenção ás circumstancias»15.
Um século depois, o Código de Processo Penal de 1932 rompeu com a anterior
tradição portuguesa, inspirando-se nos modelos inglês (acusatório) e francês
(inquisitório), instituiu um sistema processual penal misto.
De acordo com artigo 259.º do referido Código de 1932:
«Não podem ser testemunhas:
12

Mesmo em caso de oposição a jurisprudência francesa tendia a admitir essa audição, a título
informativo, em virtude do poder discricionário do presidente do Tribunal.
Era o seguinte o teor do artigo 322.º do Code d’Instruction Criminelle de 1808:
«Ne pourront être reçues les dépositions :
1° Du père, de la mère, de l’aieul, ou de l’aieule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des
accusés présents et soumis au même débat;
2° Du fils, fille, petit-fils, petite fille, ou de tout autre descendant;
3° Des frères et soeurs;
4° Des alliés aux mêmes degrés;
5° Du mari ou de la femme même après le divorce prononcé;
6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est recompensée pecuniairement par la loi;
Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque, soit
le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés a ce quélles soient
entendues».
13
Traité de L’Instruction Criminelle, tomo IV, Paris 1866, Henri Plon, n.º 1843, pág. 451.
14
O referido preceito, com excepção da referência ao escravo, manteve-se incólume até ao Código de
Processo Penal de 1932, não tendo sido alterado nem pela Lei n.º 261, de 3 de Dezembro de 1841, Lei
de reforma do Processo do Brasil, nem pela Reforma Judiciária de 1871 aprovada pela Lei n.º 2033 de
20 de Setembro de 1871. Toda esta legislação encontra-se acessível em http://www4.planalto.gov.br/.
15
Cfr. Thomaz José Pinto de Sequeira, Código do Processo Criminal de Primeira Instância do Império
do Brasil, 4.ªed., 1860, Rio de Janeiro, Livraria de António Gonçalves Guimarães, pág. 29 e Araújo
Filgueiras Júnior, Código do Processo Do Imperio do Brasil e todas as mais leis que posteriormente
forão promulgadas…, Tomo I, 1874, Rio de Janeiro, Editores-Proprietarios Eduardo & Henrique
Laemmert, págs. 61-62, disponíveis na biblioteca digital jurídica do Superior Tribunal de Justiça,
acessível em http://bdjur.stj.jus.br/. Curiosamente, segundo o Aviso n.º 195 de 30 de Julho de 1864,
citado por Araújo Filgueiras Júnior [op. cit. pág. 61, nota 113a)], “[o]s parochos não podem ser
compellidos, debaixo de vara, a ir a juízo dar informações…”.
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I. Os naturamente incapazes, ao tempo do facto ou do depoimento;
II. O ascendente ou descendente, o conjuge, ou o collateral, até o terceiro gráu,
por consanguinidade ou affinidade, os tutores ou curadores, pupillos ou
curatelados, de alguma das partes;
III. O menor de 16 annos;
IV. O cego e o surdo-mudo, quando a sciencia do facto, que se quer provar,
depende dos sentidos que lhes faltam;
V. O interessado no objecto do litigio;
VI. O que sobre o facto, por estado ou profissão, seja obrigado a guardar
segredo, salvo se o interessado der o seu consentimento».
Segundo o artigo 260.º do mesmo Código, “[t]odavia, o juiz poderá tomar, como
informantes, os depoimentos das pessôas mencionadas no artigo anterior, excepto as
dos ns. I e VI, e reduzir a informação a termo, que será assignado pelo informante, a
quem se não deferirá compromisso; e lhes dará o valor que merecerem”.
Entre nós, curiosamente, o artigo 87.º do Regulamento do Código de Justiça Militar de
1896, não obstante proibir a inquirição como testemunhas, entre outros, dos
ascendentes, descendentes, irmãos, afins no mesmo grau e marido e mulher de alguma
das partes (n.º3), no seu §2 autorizava que tais pessoas prestassem “simples
declarações”.
Foi, porém, necessário esperar pelo Código de Processo Penal de 1929, para que essa
possibilidade de audição dos parentes e afins do arguido fosse consagrada em termos
gerais.
Com efeito, o Código de Processo Penal de 1929 distinguia a prova testemunhal da
prova por declarações “em função da diversidade de pessoas admitidas a produzir uma
e outra, diversidade essa estabelecida com base na abstracta possibilidade de suspeição
da prova por declarações” 16.
Sob a epígrafe “Incapacidade para ser testemunha”, dispunha o artigo 216.º:
«Não podem ser testemunhas:
1.º- Os interditos por demência;
2.º- os menores de sete anos;

16

João Castro e Sousa, A Tramitação do Processo Penal, Coimbra Editora, 1983, pág. 204.
Sobre a prova por declarações no Código de 1929 (artigos 216.º e 431.º) e legislação complementar (cfr.
artigos 12§ 2 do Decreto n.º 35.007, de 13 de Outubro de 1945 e 2.º, n.º1, alínea b) do Dec.-Lei n.º
605/75, de 3 de Novembro), veja-se, v.g., Luis Osório, Comentário ao Código do Processo Penal
Português, 3.º vol., 1932, Coimbra Editora, págs. 314-327, Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo
Penal, vol. II, reimp. da Universidade Catolica, Lisboa, 1981, pág. 326-344, Idem, Curso de Processo
Penal, vol. 1.º, Lisboa 1986, Editora Danúbio, págs. 223-227, Ary de Almeida Elias da Costa, Linhas
Gerais de Instrução Preparatória em Processo Penal, 2ªed., Coimbra, 1960, Almedina, págs. 110 e
seguintes, Eduardo Correia, “Les preuves en droit penal portugais”, Revista de Direito e de Estudos
Sociais, ano XIV, Janeiro-Junho de 1967, n.ºs 1-2, pág. 48, Maia Gonçalves, Código de Processo Penal,
4ªed. Coimbra, 1980, Almedina, pág. 322 e João Castro e Sousa, A Tramitação do Processo Penal, cit.,
págs. 204-208.
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3.º- os ascendentes, descendentes, irmãos e afins nos mesmos graus, marido ou
mulher do ofendido, da parte acusadora e do arguido;
4.º Os que participarem o facto à autoridade pública, salvo os que o fizeram no
exercício das suas funções e no cumprimento da obrigação legal;
5.º- Os ofendidos com a infracção penal, ou que tiverem interesse directo na
causa;
6.º- Os presos, salvo tratando-se de infracções penais cometidas na cadeia ou de
factos que da cadeia pudessem ser presenciados ou praticados antes da prisão,
§1.º- Quando haja diferentes arguidos da mesma infracção, os ascendentes,
descendentes, irmãos, afins nos mesmos graus, marido ou mulher de um deles
não poderão ser ouvidos como testemunhas em relação a qualquer dos
outros(…)».
Com excepção dos interditos por demência, totalmente inábeis ou incapazes de depor
ou de prestar declarações (testes inhabiles), a todas as demais pessoas inibidas de
testemunhar podiam ser-lhes tomadas declarações, quando o juiz o entendesse
conveniente (§2.º do citado artigo 216.º).
Todavia, as pessoas “indicadas no n.º3 e §1 não poderão ser obrigadas a prestá-las, se
não forem participantes”.
Ao contrário dos declarantes (testes suspecti) as testemunhas são ajuramentadas,
depondo sob compromisso de honra, com excepção dos menores de catorze anos
(artigos 96.º§1 e 97.º, n.º1).
A este diferente regime correspondia igualmente uma diversidade de efeitos da
falsidade do depoimento de umas e outros uma vez que a falta ao dever de verdade era,
no caso das testemunhas, especialmente agravada nos termos do n.º3 do artigo 402.º do
Código Penal, dado que as mesmas são sempre ajuramentadas antes de inquiridas.
Embora a proclamação do princípio da livre convicção do juiz tenha retirado à
distinção a importância jurídica que lhe atribuíra, manteve-se a divisão entre
testemunhas e declarantes na qual, de algum modo, se reflecte aquela antiga
distinção17.
Como bem assinalava o Dr. Castro e Sousa:
«Esta diversidade de regimes é indiciadora de uma maior dignidade probatória
da prova testemunha em relação à prova por declarações. Tal não significa,
porém, que na apreciação destes meios de prova vigore um sistema de prova
legal, por força do qual o juiz esteja vinculado ao depoimento da testemunha.
Pelo contrário vigora aqui inteiramente o princípio da livre apreciação da
prova, nada impedindo o juiz de formar a sua convicção com base no relato de

17

Como salientava Cavaleiro de Ferreira, “(…) é evidente que os motivos de suspeição que
acompanham a qualificação como declarante são um aviso para mais cuidada fiscalização ou confronto
do conteúdo das declarações com os outros meios de prova, na apreciação final da prova” Curso de
Processo Penal, vol. II, reimp. da Universidade Católica, Lisboa, 1981, págs. 326-327.
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um declarante, que lhe oferecer maior credibilidade, em oposição com o
depoimento contrário de uma testemunha»18.
O Anteprojecto de Código de Processo Penal apresentado pelo então Desembargador
Dr. Maia Gonçalves em 1983, a convite do Ministro da Justiça Dr. Menéres
Pimentel,19 continuava ainda a prever a distinção entre testemunhas e declarantes, nos
moldes tradicionais, embora reduzisse o elenco das pessoas incapazes de testetemunhar
e daqueles a quem podiam ser tomadas declarações.
Mas há muito que o sistema das inabilidades e a distinção entre prova testemunhal e
prova por declarações eram questionados.
Como a este propósito escrevia o Dr. Rodrigo Santiago:
«Do art. 216.º decorria, de acordo com a epígrafe respectiva, uma incapacidade
para ser testemunha. A designação não primava pela clareza, nem pela
correcção. De facto, as pessoas aí referidas, bem vistas as coisas, não sofriam
de qualquer capitis deminutio de direito material. Apenas a lei processual
outorgando-lhe por motivos diversificados, a priori, um estatuto de ‘suspeição’,
admitia que depusessem na qualidade de declarantes. Mas não queria conferir
aos respectivos depoimentos o mesmo valor que os das testemunhas. Por isso,
aceitava que tais ‘incapazes’ fossem declarantes, excepto no tocante aos
interditos por demência, pois relativamente a eles, na verdade, era estabelecida
uma irrestrita ‘incapacidade’. Qual a diferença de regime entre a prova
testemunhal e a por ‘declarações’, distinção que, na verdade, a lei só admitia a
latere? Em princípio – embora a prática, as mais das vezes se tenha
encarregado de o infirmar – a lei conferia não só maior dignidade como,
sobretudo, maior valor probatório ao depoimento das testemunhas que eram
ajuramentadas, enquanto os declarantes o não eram»20.
Aliás, logo em 1932 ao dar notícia da diversidade dos regimes estrangeiros Luís
Osório concluía que podia “dizer-se que se partiu do sistema das inabilidades e se
caminha para o sistema contrário”21.
Com efeito, diversas legislações estrangeiras em vez de inabilitar certas pessoas de
serem testemunhas conferiam-lhes antes o direito de se recusarem a depor.
18

A Tramitação do Processo Penal, cit., pág. 207. No mesmo sentido já se haviam pronunciado Luís
Osório, Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit, pág. 326, Eduardo Correia,
Processo Criminal (policopiado), Coimbra, 1956, pág. 164, Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo
Penal, vol. II, cit., págs 326-327 e Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, Coimbra Editora, 1974,
pág. 207.
19
Ministério da Justiça, Código de Processo Penal (Anteprojecto), Lisboa, 1983. Para uma síntese das
linhas orientadoras deste Anteprojecto veja-se José António Barreiros, Manual de Processo Penal,
Lisboa, 1989, Universidade Lusíada, págs. 72-75 e Paulo Pinto de Albuquerque, A Reforma da Justiça
Criminal em Portugal e na Europa, Coimbra, 2003, Almedina, págs. 701-707.
20
Do Crime de Violação do Segredo Profissional no Código Penal de 1982, Coimbra, 1992, Almedina,
pág. 259.
21
Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 317.
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Foi o caso em Espanha da Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (artigo 416), em
Itália do Codice di Procedura Penale de 1930 (art. 350) e mais tarde do vigente Codice
di Procedura Penale de 1988 (artigo 199), na Alemanha da Reichtrafprozessordnung
de 1877 (§51) e de 1924, esta última de conteúdo idêntico ao §52 da vigente Strafpprozessordnung (StPO)22 .
Por isso não é de estranhar que a Lei de Autorização Legislativa em matéria do
Processo Penal - Lei nº 43/86, de 26 de Setembro - pela qual foi concedida ao Governo
autorização para aprovar um novo Código de Processo Penal e revogar a legislação
vigente sobre essa matéria (artigo 1.º), logo tenha especificado que aquela autorização
tinha o sentido de proceder à “Abolição de diferença estatutária entre testemunhas e
declarantes”(artigo 2.º, nº 2, alínea 23).
Assim, contrariamente ao que sucedia no anterior Código, o actual CPP não faz
qualquer distinção entre declarante e testemunha23.
O Prof. Germano Marques da Silva pronunciou-se favoravelmente pela extinção da
distinção entre testemunhas e declarantes, uma vez que “[a] credibilidade da
testemunha há-de ser apreciada livremente pelo tribunal, tendo em conta todas as
circunstâncias que podem contribuir para a sua maior ou menor credibilidade24.
Simultaneamente o legislador nacional procedeu a um alargamento substancial da
capacidade para testemunhar.

22

Em 1932 Luís Osório referia, ainda, para além da legislação espanhola, italiana e alemã, a lei austriaca
(Oesterreichisches Strafgesetz) de 1873, holandesa (Wetboek van Strafvordering) de 1925 e suiça (Geset
uber das Strafverfahen des Katons Bern) de 1928.
23
Os menores de sete anos, os ascendentes, descendentes, irmãos e afins nos mesmos graus, marido ou
mulher do ofendido e da parte acusadora, os participantes (salvo no caso de a participação ter sido
efectuada no exercício das suas funções e no cumprimento da obrigação legal), os ofendidos com a
infracção penal, ou que tiverem interesse directo na causa e os presos (salvo tratando-se de infracções
penais cometidas na cadeia ou de factos que da cadeia pudessem ser presenciados ou praticados antes da
prisão.) que não podiam ser testemunhas, sendo ouvidos na qualidade de declarantes, quando o juiz o
entendesse conveniente, passaram no novo Código a ser ouvidos na qualidade de testemunhas.
Note-se, porém, que se os assistentes e as partes civis estão impedidas de depor como testemunhas
[artigo 133.º, n.º1, alines b) e c)], o artigo artigo 145.º, n.º1, permite que lhes sejam “tomadas
declarações”.
O Dr. Rodrigo Santiago, “Reflexões sobre o Processo Penal. A Fase de Instrução. Produção de Prova e
Declarações do Assistente”, em Verbo Jurídico, Fevereiro 2003, págs. 18 e seguintes, acessivel em
www.verbojuridico.net, considera que legislador se mostrou “incapaz de superar acabadamente, como
lhe foi determinado pela Lei de Autorização Legislativa em matéria do Processo Penal — Lei nº 43/86,
de 26 de Setembro e aí artigo 2º, nº 2, alínea 23) — as aporias atinentes à “abolição de diferença
estatutária entre testemunhas e declarantes” e chama a atenção para “certas oscilações e
descontinuidades terminológicas que continuaram a constar da lei: o Código de Processo Penal de
1987”. Já anteriormente, em 1992, o mesmo autor se interrogava se a aludida abolição não teria sido
“meramente verbal” (Do Crime de Violação do Segredo Profissional no Código Penal de 1982, cit.,
pág. 263-264, nota 14b).
24
Curso de Processo Penal, vol. II, 5ª ed., Lisboa 2011, Verbo, pág. 202.
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Na verdade, segundo o n.º1 do artigo 131.º do CPP qualquer pessoa que não se
encontrar interdita por anomalia psíquica tem capacidade para ser testemunha e só
pode recusar-se nos casos previstos na lei.
Como justamente se acentua no Ac. da Rel. de Coimbra de 20-12-201125, “[p]revê-se
no n.º1 deste dispositivo uma causa única absoluta de incapacidade para prestar
testemunho: a interdição de pessoa por anomalia psíquica, decretada por decisão
judicial (ou seja, a interdição formal da pessoa por anomalia psíquica, estabelecida por
decisão judicial transitada em julgado”26.
Pode, pois, concluir-se “que a nossa lei consagra a regra de ampla capacidade
testemunhal, que não exclui sequer pessoas que não ofereçam garantias de
imparcialidade, o que, a acontecer, apenas tem interesse no plano da apreciação do
mérito da prova daí decorrente e não, nunca, para efeitos de aferição da capacidade
para depor”27.
Simultaneamente, fruto do alargamento da capacidade para testemunhar e da cessação
da distinção entre testemunhas e declarantes28 , o legislador procedeu à introdução do
artigo 134.º onde reconhece às pessoas ali mencionadas (parentes, afins, cônjuges e
conviventes em condições análogas às dos cônjuges), a faculdade de recusarem o
depoimento.
A reforma / revisão de 2007, operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, alterou a
epígrafe do artigo 134.º que era antes “recusa de parentes e afins” e aditou à alínea b)
do n.º1 do preceito a expressão “sendo de outro ou do mesmo sexo”.
Fruto dessa alteração é a seguinte a redacção actual do preceito sobre o qual incide o
nosso estudo:

Artigo 134.º
Recusa de depoimento

25

Proc.º n.º 771/08.6PCCBR.C1, rel. Paulo Guerra, in www.dgsi.pt.
Refira-se, todavia, que o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 359/2011, de 12-7-2011, julgou
“inconstitucional, por violação dos artigos 13.º, n.º 1, e 20.º, n.º 4, da Constituição da República
Portuguesa, a norma constante do artigo 131.º, n.º 1, aplicável por remissão do artigo 145.º, n.º 3, ambos
do Código de Processo Penal (CPP), quando interpretada no sentido de determinar a incapacidade para
prestar declarações em audiência de julgamento da pessoa que, tendo no processo a condição de
ofendido, constituído assistente, está interdita por anomalia psíquica”. Cfr. neste sentido os Acs da Rel.
de Lisboa de 22-5-2007, proc.º n.º 85/07-5, rel. Nuno Gomes da Silva e de 23-11-2010, proc.º n.º
5221/06.0TACSC.L1-5, rel. Paulo Barreto e da Rel. de Coimbra de de 20-12-2011, proc.º n.º
771/08.6PCCBR.C1, rel. Paulo Guerra, todos disponíveis em www.dgsi.pt.
27
Citado Ac. da Rel. de Coimbra de 20-12-2011.
28
Acentuando esta relação de causa e efeito, veja-se Maia Gonçalves, Código de Processo Penal,
13ªed., Coimbra, 2002, Almedina, pág.134, Id., “Meios de Prova” in Centro de Estudos Judiciários,
Jornadas de Direito Processual Penal - O Novo Código de Processo Penal, Coimbra, Almedina, 1998,
pág. 200 e o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 154/2009, Diário da República, 2ª série, n.º 104, de 29
de Maio de 2009, pág. 21511, 1ª coluna.
26
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1 - Podem recusar-se a depor como testemunhas:
a) Os descendentes, os ascendentes, os irmãos, os afins até ao 2.º grau,
os adoptantes, os adoptados e o cônjuge do arguido;
b) Quem tiver sido cônjuge do arguido ou quem, sendo de outro ou do
mesmo sexo, com ele conviver ou tiver convivido em condições análogas às
dos cônjuges, relativamente a factos ocorridos durante o casamento ou a
coabitação.
2 - A entidade competente para receber o depoimento adverte, sob pena de
nulidade, as pessoas referidas no número anterior da faculdade que lhes assiste
de recusarem o depoimento.
A legislação portuguesa aproximou-se, deste modo, da generalidade das legislações
estrangeiras, nomeadamente da Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (artigo 416),
do Codice di Procedura Penale de 1988 (artigo 199) e da StPO (§52)29.
Uma nota final para sublinhar que no processo civil português, embora com atraso
relativamente ao ocorrido no processo penal, assistiu-se a uma evolução semelhante.
De acordo com o n.º1 do artigo 618.º do Código de Processo Civil (CPC), na sua
versão originária, para além daqueles que podiam depor como partes (alínea a) e
daqueles que por seu estado ou profissão estavam vinculados ao sigilo profissional,
quanto aos factos abrangidos pelo segredo (al. e), eram igualmente considerados
inábeis para depor o cônjuge, os parentes em linha recta, o sogro ou a sogra nas causas
do genro ou da nora e vice-versa (alíneas b), c) e d), respectivamente).
Em consequência, como bem assinala Lebre de Freitas30, existiam pessoas que nem
podiam depor como testemunhas nem como parte, não obstante algumas decisões
judiciais admitirem a sua inquirição oficiosa31.
Sobre aquelas inabilidades escreveu Isabel Alexandre:
29

No mundo lusófono o instituto encontra-se igualmente consagrado nos seguintes Códigos:
- Código de Processo Penal brasileiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de Outubro de 1941,
sucessivamente alterado (artigos 206.º e 208.º);
- Código de Processo Penal da Guiné-Bissau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º5/93, de 13 de Outubro, in
Suplemento ao Boletim Oficial da República da Guiné-Bissau, n.º41, de 13 de Outubro de 1993 (artigo
119.º, n.º2);
- Código de Processo Penal de Macau, aprovado pelo Dec.-Lei n.º 48/96/M, de 9 de Setembro de 1996
(artigo 121.º);
- Código de Processo Penal de Cabo Verde, aprovado pelo Decreto Legislativo n.º2/2005, de 7 de
Fevereiro, Boletim Oficial, 7 de Fevereiro, I Série, n.º 6 (artigo 184.º);
- Código de Processo Penal de Timor-Leste, aprovado pelo Decreto-Lei n.º13/2005, de 12 de Dezembro
de 2005 (artigo 125.º).
- Código de Processo Penal de S. Tomé e Príncipe, aprovado pela Lei n.º 19/2009, de 14 de Dezembro
(artigo 206.º).
30
Código de Processo Civil Anotado, vol. 2, Coimbra Editora, 2001, pág.535.
31
Cfr., v.g., os Acs. do STJ de 11-2-1993, pro.º n.º 084423, rel. Fernando Fabião, da Rel. de Évora de 712-1982 (in Colectânea de Jurisprudência ano VII, tomo 5 pág. 269), da Rel. do Porto de 15-4-1997,
proc.º n.º 96201, rel. Emérico Soares e de 17-11-1996, proc.º n.º 0011813, rel. Costa Cerqueira, todos
acessíveis, com excepção do segundo, em www.dgsi.pt.
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«Tratava-se de valorações antecipadas de prova, de origem legal, que
assentavam na desconfiança em relação a certas pessoas, excluindo
automaticamente testemunhas credíveis e incrediveis, sem sequer atender ao
facto de, em concreto, a parte poder não dispor de outro meio de prova. Assim,
embora as mencionadas inabilidades visassem a satisfação do interesse público
na obtenção da verdade, não obedeciam ao princípio da proporcionalidade. Por
outro lado, mesmo que se entendesse que algumas dessas inabilidades visavam
a preservação de valores familiares, não se justificava a atribuição de
proeeminência a esses valores e não a outros, tal como também não se
justificava a consagração de uma proibição absoluta de depor em vez de um
direito de não depor»32.
Com a revisão operada pelo Dec.-Lei n.º 329/95, aqueles casos deixaram de constituir
fundamento de inadmissibilidade da prova testemunhal para passarem, com outros que
foram acrescentados (adopção, casamento dissolvido, união de facto, actual ou
pretérita, análoga à dos cônjuges), a fundar a recusa legítima a depor, em moldes
semelhantes aos do artigo 134.º do CPP33.
Nesta matéria o “novo” Código de Processo Civil de 2013, não introduziu qualquer
alteração à redacção do anterior artigo 618.º, limitando-se a alterar a numeração do
artigo (actual artigo 497.º) e a correspondente remissão constante da parte final do n.º3
34
.
32

“A Fase da Instrução no Processo Comum Declarativo”, in António Marques dos Santos et all.,
Aspectos do Novo Processo Civil, Lisboa, 1997, Lex, pág. 292.
33
Justificou o legislador tal alteração, dizendo a propósito: “A prova testemunhal (…) foi objecto de
aperfeiçoamentos, no que toca à capacidade, impedimentos e admissibilidade de recusa legítima a depor,
possibilidade esta que, entre outros casos inovadores (como os de situações emergentes de união de
facto) e em homenagem à busca da verdade material, alarga o leque de potenciais depoentes e redunda
na eliminação da, até aqui consagrada, total inabilidade para depor por motivos de ordem moral”
(preâmbulo do DL nº329-A/95, de 12 de Dezembro).
Sobre as alterações ocorridas no processo civil veja-se, desenvolvidamente, Lopes do Rego,
Comentários ao Código de Processo Civil, Coimbra, 1999, Almedina, pág. 410, Lebre de Freitas,
Código de Processo Civil Anotado, vol. 2, cit., págs. 534 e 535 e Isabel Alexandre, “A Fase da Instrução
no Processo Comum Declarativo”, cit., págs 291- 293. Na jurisprudência merece destaque o Ac. da Rel.
de Lisboa de 9-11-2010, proc.º n.º 4953/08.2TBCSC-A.L1-7, rel. Gouveia de Barros, in www.dgsi.pt.
34
A situação no processo civil espanhol e italiano é substancialmente distinta.
O processo civil espanhol não contem disposição homóloga do artigo 416.º da Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
A Ley de Enjuiciamiento Civil prevê antes um incidente de “tacha de testigos”(cfr. artigos 377.º a
379.º)..
Como refere a Prof.ª Ana María Rodriguez Tirado, El Interrogatorio de Testigos, Madrid, 2003,
Dykinson, pág 167, a “tacha” não é uma incapacidade que impeça a testemunha de emitir a sua
declaração, representando antes um aviso ao julgador de uma suspeita de parcialidade do testemunho
por influxo de alguma das causas objectivas enunciadas taxativamente no artigo 377, à cabeça das quais
se encontra a circunstância de a testemunha “1.º Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad
o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado o de su abogado o procurador
o hallarse relacionado con ellos por vínculo de adopción, tutela o análogo”.
Como se assinalou na STS de 10-2-2004, n.º 44/2004, “la tacha, a diferencia de la inhabilidad, no
impede la valoración del testimonio, funcionando únicamente como una advertencia de sospecha de
parcialidad”. Sobre este incidente de “tacha de testigos” veja-se para além da obra de Ana María
Rodriguez Tirado, El Interrogatorio de Testigos, cit., págs. 166-173, Manuel Pino Abad, La tacha de
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testigos en su evolución histórica hasta la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, Córdoba, 2002,
Universidad Córdoba.
Já quanto ao processo civil italiano assistiu-se a uma evolução curiosa.
O art. 247 CPC Italiano, sob a epígrafe de proibição de testemunhar (Divieto di testimoniare), dispunha
no seu n.º1: “Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti o affini in linea retta e coloro
che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato,
di separazione personale o relative a rapporti di famiglia”.
O Tribunal Constitucional (Corte Costituzionale), por sentença de 23 de Julho de 1974, n.º 248,
declarou a inconstitucionalidade (illegittimità costituzionale) deste artigo.
Por outro lado, por força do artigo 249.º do CPC na redacção vigente, que lhe foi conferida pela Lei n.º
69 de 2009 [“Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del
codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni”] a recusa em depor apenas é
reconhecida àqueles que se encontram vinculados pelo segredo profissional ou pelo segredo de Estado.
No ambito do processo civil italiano os familiares e afins das partes não padecem, pois, de qualquer
incapacidade para testemunhar, mas a lei não lhes reconhece a faculdade de se recusarem a depor, por
inexistir uma disposição homóloga ao art. 199.º do CPP.
Como a Corte di Cassazione já teve oportunidade de esclarecer “[t]ali specifiche disposizioni [art. 199.º
do CPP e 350.º do anterior Código] non sono richiamete né direttamente né indirettamente dal codice di
procedura civil, mancando nel processo civil un soggetto assimilabile all’imputato”(4-3-2009, n.º 8669).
Também o Tribunal Constitucional Italiano declarou a manifesta inadmissibilidade da questão da
ilegitimidade constitucional do artigo 249.º do CPC na parte em que não fazendo referência ao artigo
199.º do CPP não inclui entre os que se podem recusar a depor os familiares e afins das partes.
Fundando-se na autonomia dos dois procedimentos, a Corte Costituzionale considerou que a diferente
disciplina do processo penal e do processo civil não implicava violação do principio da igualdade
consagrado no artigo 3.º da Constituição: “data la piena autonomia che li contraddistingue, i sistemi
processuali civili e penali non sono comparabili fra loro ai fini della violazione del principio di
uguaglianza” (Ordinanza , 9-4-2009, n.º113, disponível em http://www.cortecostituzionale.it/).
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3. Fundamento do privilégio familiar
Segundo a lição do Prof. Figueiredo Dias, “não obstante a descoberta da verdade
material ser uma finalidade do processo penal não pode ela ser admitida a todo o custo,
antes havendo que exigir da decisão que ela tenha sido lograda de modo
processualmente válido e admissível e, portanto, com o integral respeito dos direitos
fundamentais das pessoas que no processo se vêem envolvidas”35.
Na conhecida formulação de Eberhard Schmidt, “um dos mais importantes princípios
do processo penal reside no facto de a investigação da verdade só dever ser procurada
por caminhos conformes à justiça”36.
O privilégio familiar constitui uma derrogação ao dever de declarar.
Nessa medida, o reconhecimento do direito de recusa em depor representa uma forte
limitação à obtenção da prova e à administração da justiça.
Mas esta limitação é compreensível e justificada.
Como já assinalava Faustin Hélie, no seu Traité de l’instruction criminelle, “il a paru
que l’impunité du crime était préférable à l’emploi d’un moyen qui effraye la
conscience et répugne à la justice elle-même ; que d’ailleurs la déposition des proches
parents, si elle est à la décharge de l’accusé, n’est d’aucun poids, et, si elle est à sa
charge, perd son autorité, à raison du sentiment de défiance ou d’horreur qu’elle
inspire”.
A este respeito e mais modernamente, como bem refere Medina de Seiça:
«Entendeu a lei que o interesse público inerente a uma eficaz investigação
penal deveria ceder face ao interesse da testemunha de não ser constrangida a
prestar declarações num processo dirigido contra um seu familiar. Com o
direito de recusa evidencia-se que, e digamo-lo com a conhecida fórmula do
Supremo Tribunal Alemão, «não é nenhum princípio da ordenação processual
que a verdade deva ser investigada a todo o preço» (…). De facto, embora a
descoberta da verdade constitua finalidade essencial de todo o processo penal
(…) e elemento fundamental para uma correcta administração da justiça, a
qual, enquanto vector essencial à manutenção da comunidade juridicamente
organizada, representa uma vertente informadora da própria ideia de Estado-deDireito (…), a eventual perda de prova com possível relevância para a
descoberta da verdade será de aceitar nos casos em que a sua aquisição se
traduza na lesão de um bem mais valioso. É o que sucede com o privilégio
constante do artigo 134.°, n.º 1, do CPP: a lei renuncia ao possível
conhecimento probatório da testemunha, ou melhor, renuncia aos meios de
35
36

Direito Processual Penal, Coimbra, 1988-9, pág. 22.
Apud Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, 1999, Coimbra Editora, pág. 35.
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constrangimento destinados a obter o depoimento, deixando nas mãos da
testemunha a decisão de prestar declarações (…)»37.
Como também o Tribunal Constitucional afirmou, “a lei reconhece que o interesse
público da descoberta da verdade deve ceder ao interesse da testemunha em não ser
constrangida a prestar declarações”38.
A fundamentação da recusa de depor por parte dos familiares do arguido tem sido,
porém, procurada por diversas vias, nomeadamente na:
a) protecção do arguido, enquanto manifestação do princípio nemo tenetur;
b) protecção da busca da verdade;
c) protecção da testemunha perante um conflito de consciência ou de interesses;
d) protecção das relações familiares.
Antes de passarmos em revista cada uma destas orientações, convem atentar na
seguinte observação da Prof.ª María Luisa Villamarín López:
«No resultaría fácil ni, a mi modo de ver, útil intentar apuntar un único
fundamento que justifique la existencia este “privilegio familiar”. Tanto la
doctrina como la jurisprudencia española, como, con mayor detalle y
profundidad, la extranjera coinciden en que son muy diversas las razones que
justifican su existencia, muchas de ellas, como ahora veremos, intrínsecamente
ligadas entre sí»39.
Esta dificuldade em encontrar um único fundamento para o privilégio familiar parece
ressaltar igualmente da doutrina e jurisprudência portuguesas.
Assim, segundo o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 154/2009, aquele privilégio:
«Insere-se num conjunto de situações típicas (cf. artigos 132.º, n.º 2, 134.º e
135.º) que, em derrogação do dever jurídico de prestar declarações que
incumbe às testemunhas [cf. artigo 132.º n.º 1, alínea d); dever penalmente
censurado no artigo 360º do Código Penal, em caso de falso testemunho],
consagram o direito a recusar depoimento (aliás, em algumas das hipóteses a
recusa é um dever profissional ou deontológico).
37

“Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de CoArguição”, na Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 6, Fasc. 3º (jul-Set. 1996), pág. 484.
38
Ac. do Tribunal Constitucional n.º 154/2009, in Diário da República, 2ª série, n.º 104, de 29 de Maio
de 2009.
A afirmação da prevalência do interesse privado sobre o interesse publico fora já afirmada pelo Tribunal
Constitucional italiano (Corte Costituzionale) na sua sentença n.º 6/1997, de 4-1-1977, disponível em
http://www.cortecostituzionale.it. : “... il legislatore ha accordato ai prossimi congiunti la facoltà di
astenersi dal deporre nel processo penale, perché ha ritenuto meritevole di tutela il sentimento familiare
(latamente inteso) e, nel possibile contrasto tra l'interesse pubblico, della giustizia, che su tutti gravi il
dovere di deporre, e l'interesse privato, ancorato al detto sentimento, che i prossimi congiunti
dell'imputato, non siano travagliati dal conflitto psicologico tra il dover deporre e dire la verità ed il
desiderio o la volontà di non deporre per non danneggiare l'imputato, ha altresì ritenuto prevalente
l'interesse privato”.
39
“El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”, Dret 4/2012, pág.10.
disponível em www.indret.com.
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Essas situações de legitimação da recusa a depor assentam em razões ou
fundamentos não inteiramente sobreponíveis, se bem que relativamente
próximos. “Trata-se, inter alia e fundamentalmente de: prevenir formas
larvadas e indirectas de auto-incriminação; preservar a integridade e a
confiança nas relações de maior proximidade familiar; proteger o alargado
espectro de valores individuais e supra-individuais pertinentes à área de tutela
da incriminação da violação de segredo profissional ou de segredos para este
efeito equivalentes, como, v. g., o segredo de ministro de religião; poupar as
pessoas concretamente envolvidas às situações dilemáticas de conflito de
consciência de ter de escolher entre mentir ou ter de contribuir para a
condenação de familiares ou de clientes” (M. COSTA ANDRADE,
“Bruscamente no verão passado”, a reforma do Código de Processo Penal –
Observações críticas sobre uma lei que podia e devia ter sido diferente, in
Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 137º, n.º 3950, pág. 280)»40.

a) protecção do arguido enquanto manifestação do princípio nemo tenetur.
Como assinala María Luisa Villamarín López 41, esta ideia de protecção do arguido,
enquanto manifestação do princípio nemo tenetur, teve historicamente, um grande
valor nos paises de common law.
Na verdade, no Reino Unido e durante séculos, a incapacidade do cônjuge para
testemunhar fundamentava-se no mandamento biblico segundo o qual os cônjuges
eram uma só carne42. Consequentemente, não podia permitir-se que se acusasem a si
proprios.
Entre nós, o Ac. da da Rel. do Porto de 19-1-199443 parece comungar desta ideia de
protecção do arguido, ao ter salientando que “[o] artigo 134.º do Código de Processo
Penal não impede qualquer parente do arguido de depor, o que se deduz da expressão
‘podem’ deixar de depor, com isso se pretendendo que o arguido não seja prejudicado
pelo depoimento de um parente próximo”.
Em Espanha, na década de noventa do século passado, o TS sustentou em diversas
ocasiões que o fundamento ou finalidade da recusa em depor prevista no artigo art. 416
da LECrim residia na protecção do arguido44.

40

Diário da República, 2ª série, n.º 104, de 29 de Maio de 2009. O mesmo excerto da autoria do Prof.
Costa Andrade foi igualmente reproduzido pelo Cons.º Cabral na anotação ao artigo 134.º do CPP in
António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, Coimbra, 2014, Almedina,
pag. 530.
41
“El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”, cit. págs. 10-11.
42
“ erunt duo in carne una itaque iam non sunt duo sed una caro” (Marcos 10:8).
43
Proc.º n.º 9211070, rel. Correia de Paiva, in www.dgsi.pt.
44
Cfr. as SSTS de 11 de Abril de 1996, Rec.º n.º 331/1996 e de 17 de Dezembro de 1997, Rec.º n.º
1656/96, rel. Ramon Montero Fernandez-Cid.
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Como se assinalou na STS de 17 de Dezembro de 1997 “el precepto contenido en el
art. 416.1º LECrim está concebido para proteger al reo y presunto culpable y no para
perjudicarlo”.
Esta entendimento foi depois abandonado pela jurisprudência espanhola que contra ele
se pronunciou expressamente nas SSTS de 26 de Março de 200945 e de 26 de Outubro
de 200946 e de há muito que se considera superado pela doutrina espanhola47.
Na verdade, este fundamento do direito de recusa é de algum modo inconciliável com
a opção de declarar por parte da testemunha.
45

Rec. n.º 1547/2009, rel. D. Luciano Varela Castro: “En algún caso, como los de las Sentencias nº
1656/1996, de 17 de diciembre y en la nº 331/1996, de 11 Abril, se ha proclamado el dudoso principio
de que el precepto contenido en el art. 416.1 LECrim. está concebido para proteger al reo y presunto
culpable y no para perjudicarlo y de ello se desprende la ausencia de la obligación de declarar”.
46
Rec. n.º 10.339/2009, rel. D. Francisco Nonterde Ferrer: “De ello cabe concluir que no siempre la
inobservancia del deber judicial de advertencia contenido en el art. 416.1, párrafo segundo LECr. -que si
existe es en beneficio de la capacidad de determinación del testigo, y no en beneficio del procesadotiene consecuencias negativas sobre la validez de la declaración, o que nosiempre ese deber es
reconocible en determinados supuestos como el de autos”.
Ao nível da segunda instância merece destaque a sentença da Audiencia Provincial de Madrid, secção
27.ª, de 31 de Março de 2009, núm. 13/2009, rel. D. María Tardón Olmos: «La razón de ser de dicho
precepto no es el de proteger al imputado dentro del proceso, como viene a invocar la defensa, sino la
protección del testigo pariente en situación de conflicto entre la obligación de declarar con verdad y su
interés en ocultar o silenciar a la administración de justicia la situación de maltrato por el amor o por
otras razones personales y familiares del testigo, en la consideración de que no puede someterse a
personas tan cercanas al acusado a la tesitura de tener que declarar la verdad de lo que conocen que
pudiera incriminarle, o verse en la situación de poder mentir para protegerle e incurrir en un delito de
falso testimonio.
Estamos en definitiva ante un derecho personal del testigo en el proceso, y respecto de la obligación
general que le exime de la obligación general que tienen todos los que residan en el territorio español de
declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado, y de decir verdad, conforme a lo establecido
en los artículos 410 y 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que no puede interpretarse, como
una especie de “derecho de disposición” sobre el proceso penal del que el testigo pariente ha sido
víctima, oponiéndose a la práctica de cuantas diligencias de investigación y medios de prueba resulten
lícitas y se practiquen conforme a los preceptos legales aplicables a cada caso, para el esclarecimiento de
los hechos delictivos y la determinación de las personas que resulten responsables de los mismos.
De lo contrario se estaría reconociendo un derecho de no penetración del Derecho penal en el ámbito
familiar, aún en delitos públicos o semipúblicos. Tal es la orientación que deriva de la reciente STS
58/08, de 25 de enero, cuando afirma que “no queda al arbitrio de la víctima el control de la aplicación
del Derecho Penal”, y que “lo que no es posible es la disponibilidad del derecho penal a la conveniencia
de la víctima para cada caso”».
47
Veja-se, v.g., Mercedes Serrano Masip, “La víctima de la violencia de género ante el deber de
denunciar y declarar en el proceso penal”, Revista General de Derecho Procesal, n.º 29, enero 2013,
pág. 20, Marta Lozano Eiroa, El silencio de la victima de violencia de género, in Revue Européenne du
Droit Social, vol. XXI, n.º4, 2013, pág. 41, também disponível em www.revueeuropeenne-dudroitsocial.ro., María Luisa Villamarín López, “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el
proceso penal”, Dret 4/2012, págs. 10-11, disponível em www.indret.com, Rafael Alcalá Pérez-Florez,
La dispensa del deber de declarar de la víctima de violencia de género: interpretación jurisprudencial,
2009, in http://www.poderjudicial.es/, pág. 2, Igor Piñeiro Zabala, “La víctima de la violencia de género
y la dispensa del artículo 416 de la Lecrim”, in Revista Jurídica de Castilla y Léon, n.º 24, Maio 2011,
pág. 98, também disponível em www.jcyl.es., Rafael Alcalá Pérez-Florez, La dispensa del deber de
declarar de la víctima de violencia de género : interpretación jurisprudencial, 2009, pág. 2, in
http://www.poderjudicial.es/.
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Por outro lado, o exercício do direito de recusa encontra-se na livre disponibilidade da
testemunha, mesmo no caso de se tratar de testemunha arrolada pelo próprio arguido48.
É evidente que quando o parente ou familiar do arguido, não obstante ter
conhecimento dos factos e de o seu depoimento se poder revelar de extrema
importância para a descoberta da verdade, se remete ao silêncio, recusando-se a depor,
o arguido pode ser favorecido pelo silêncio do seu familiar.
Mas esta é a consequência e não o fundamento da recusa de depor por parte dos
familiares do arguido.
Como bem observa a Prof.ª Maria Luisa Villamarin Lopez:
«Pero ésta es la consecuencia de la aplicación de precepto, no su razón de ser.
En estos casos no resulta beneficiado por su condición de parte pasiva del
proceso penal sino, (…), como efecto reflejo de su pertenencia a la unidad
familiar que el ordenamiento protege»49.
Com efeito o arguido não tem o direito de exigir a recusa de depoimento, não tem
qualquer direito de exigir o silêncio do seu familiar50, embora possa, indirecta ou
reflexamente, beneficiar ou aproveitar daquele silêncio.

b) A salvaguarda da busca da verdade no processo penal
Esta orientação, fundando-se em estudos empirícos, parte do pressuposto de que a
maior parte das testemunhas familiares têm tendência a mentir em julgamento para
proteger os seus familiares (ou para os prejudicar, se movidos pela raiva ou inimizade).
Por isso que se entenda mais razoável não os obrigar a depor para evitar que se
contamine a prova com o consequente prejuízo para o apuramento da verdade.
É esta, de algum modo, a posição sustentada por um sector da doutrina italiana quando
acentua que a faculdade de recusa visa também garantir a genuidade probatoria
(genuità della prova), preservando o processo do perigo de introdução de provas que
poderiam ser facilmente inquinadas51.
48

Cfr. infra n.º 4.2.
“El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”, cit, pág. 11. No mesmo
sentido veja-se, v.g., Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la victima de violencia de género”, cit., pag.
41.
50
Veja-se, neste sentido, Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág 102 e
nota 238, referindo nomeadamente que Esser perspectiva o direito de recusar o depoimento por razões
familiares como “uma indirecta protecção perante a auto-incriminação”. Segundo Dá Mesquita, A Prova
do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal Português, à
Luz do Sistema Norte-Americano, cit., pag. 280, nota 87, também Roxin e Beulke apontam para uma
protecção indirecta do arguido.
51
Veja-se, v.g., Grevi, Il segreto familiare: la testimonianza dei prossimi congiunti, in AA.VV., La
testimonianza nel processo penale, Milão, 1974, Giuffrè editore, pág. 105, Corrada di Martino, em
Corrada di Martino e Teresa Procaccianti, La prove testimoniale nel processo penale, 2ª ed., Padova,
49
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Como assinala Grevi, está em causa “la preservazione del processo dal pericolo di
introduzione di prove che potrebbero essere facilmente inquinate per via della
delicatissima situazione psicologica in cui si trova il prossimi congiunto dell’
imputato; e per gli intuibili riflessi che questa situazione psocologica comporta sulla
sua serenità, sull’equilibrio della sua deposizione”52.
Na (escassa) doutrina portuguesa disponível este fundamento parece ser
implicitamente perfilhado pelos Conselheiros Simas Santos e Leal Henriques quando,
sem grandes desenvolvimentos, afirmam que “[n]ão havendo recusa, isso significará
que a testemunha quererá mesmo dizer a verdade, o que não deixa de reflectir a
permanência do princípio da verdade material”53.
Mas a doutrina italiana que fundamentou o instituto na tutela da genuinidade
probatória acaba por reconhecer que mesmo admitindo sem limitações o testemunho
de parentes e afins do arguido a tutela da genuidade da prova sempre pode ser obtida
por outros meios, através da livre valoração da credibilidade do depoimento dos
familiares54.
Na doutrina germânica, porém, continua. a ser muito discutida a questão da tutela da
verdade material como fim da norma 55.
Mas, segundo informa Prof. Costa Andrade, embora uma parte da doutrina e
jurisprudencia alemãs não deixa de enfatizar o relevo da verdade material só lhe
adscreve um plano secundário, reconhecendo-lhe, por isso, uma tutela meramente
reflexa”56.

c) o conflito de consciência
Segundo esta posição, amplamente difundida, o direito de recusar o depoimento por
razões familiares visa proteger a testemunha perante um possível conflito de
consciência ou de interesses.

2010, Cedam, págs. 84-85, Luigi Fadalti, La testimonianza nel giudizio penale, Milão, 2008, Editore
Giuffrè, pág. 75 e Alfredo Gaito, Procedura penale, Turim, 2013, UTET, pág. 264.
52
Grevi, Il segreto familiare, cit., pág.105.
53
Código de Processo Penal Anotado, vol. I, 3ªed. Lisboa, Rei dos Livros, 2008, Pág. 957.
54
Assim, Grevi, Il segreto familiare, cit. Pág. 105, Conso, Lábili dei parenti apud, María Luisa
Villamarín López, “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”, Dret 4/2012,
pág. 11. e já de algum modo Florian, Delle prove penali, 1961, pág. 378.
55
Veja-se a este respeito Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág 101,
nota 237, exemplificando com os estudos de Gossel (para quem o preceito só pode ser visto como
preordenado a “evitar, no interesse da verdade, depoimentos marcados pelo conflito”) e de Rogal. Para
maiores desenvolvimentos, sobre a doutrina e jurisprudência germânica, veja-se Manuel da Costa
Andrade, Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, cit., págs. 76-77.
56
Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, cit., pág.77.
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Se, em tese geral, a obrigação de depor em processo penal, enquanto manifestação do
dever de colaboração com a administração da justiça, não acarreta qualquer prejuízo
para aquele que deve testemunhar, já em alguns casos a relação entre a testemunha e o
arguido poderá tornar aquele dever de declarar excessivamente oneroso.
Nesses casos a testemunha pode encontrar-se na encruzilhada de ter de optar entre
dizer a verdade, incriminando o seu familiar, ou de ter de mentir para o proteger.
O direito de recusar o depoimento por razões familiares visa precisamente “evitar o
conflito entre o dever de responder a verdade eventualmente incriminadora para o seu
familiar, e o sentimento familiar que pode levar a testemunha a ser punida por depor
falsamente”57.
A ideia de poupar à testemunha este conflito de consciência tem sido reiteradamente
afirmado pela doutrina germânica58 e rapidamente se generalizou.
Assim, na doutrina espanhola, Aguilera de Paz indicava que tinha sido este o
fundamento do artigo 416 da LECrim de 1882: “repugna a la propia naturaleza humana
y a los sentimientos de piedad natural que deben mediar entre los que están unidos por
vínculos tan estrechos de parentesco, por su concurso a otros a sufrir las graves
consecuencias de las imputaciones en su contra hubieran de hacer, de no faltar a los
deberes que la obligación de declarar les impone (…)”59.

57

A expressão é da autoria de Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit.,
pág.101.
58
Veja-se, v.g., María Luisa Villamarín López “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el
proceso penal”, cit., págs 11 e 12 e Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal,
cit., pág.76.
Embora a afirmação deste conflito de consciência ou de deveres tenha sido enfatizado pela moderna
doutrina germânica, as suas raízes são muito mais antigas, já que o imperativo moral de não revelar
informações familiares pode ser considerada uma exigência de Direito natural que deve ser protegida
pela ordenamento juridico para que ninguém seja obrigado a agir contra a sua consciência (cfr. María
Luisa Villamarín López “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”, cit.,
pag. 12).
Neste sentido, já se pronunciara Thomas Hobbes ao referir que “…um pai não está obrigado a depor
contra o filho, nem um marido contra a mulher, nem homem algum contra quem lhe proporciona
sustento; pois é vão todo aquele testemunho que se supõe ser contra a natureza” (Do cidadão, trad.
portuguesa de Renato Janine Ribeiro, 2ªed., São Paulo, 1992, Livraria Martins Fontes Editora, pág. 50).
No seculo XIX, em 1834, Mittermaier observava que o legislador não deveria obrigar os familiares do
arguido a depor “porque colocados entre su deber y las afecciones naturales más poderosas, veríaseles
muchas veces obedecer a éstas y sacrificar la verdad a los intereses del acusado; pero aunque así no sea,
y suponiendo que el testigo sea honrado hasta el estoicismo, sería condenarle a un verdadero suplicio,
abriéndole, por decirlo asi, a la boca por fuerza; y por otra parte sus conciudadanos talvez le vituperarían
por la infraccon cometida de los deberes de la naturaleza” (Tratado de la prueba en materia criminal,
trad. Castelhana, 10ª ed., Madrid, 1979, Editorial Reus, págs 278-279).
Cerca de duas decadas depois, Faustin Hélie sublinhava que “la justice ne doit point employer des
moyens qui blesse la morale et les sentiments legitimes de l’homme; elle ne doit point mettre aix prises
deux devoirs également sacrés, le devor social du témoin et le devoir naturel du fils, de l’epoux, du
frère; elle ne doit point donner le spetacle de ce debat douloureux et ébranler par là les sentiments qui
font la base de la société, sous le prétexte de la proteger” (Traité de L’Instruction Criminelle, tomo IV,
cit., pags. 450-451).
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Modernamente, a STS de 5-3-2010, rel. Berdugo de la Torre, referindo-se ao direito de
recusa, assinalou tratar-se de uma faculdade “cuyo fundamento está en la voluntad de
la ley de dejar al interessado la solución del conflito moral entre su deber como
ciudadano de comunicar los hechos delictivos para su persucución y testimoniar
verazmente sobre ellos y su deber personal de lealt y afecto hacia personas ligadas a él
por vinculos familiares”.
Também ente nós, embora no âmbito do Codigo de Processo Penal de 1929, o Cons.º
Luís Osorio salientava que os familiares do arguido “só prestam declarações quando
quiserem, pois as suas declarações podiam ser prejudiciais aos seus parentes ou afins, e
a obrigação de as prestar colocaria os declarantes na dura colisão de faltarem à verdade
ou trazer prejuízo”60.
Mais recentemente, o Ac. do STJ de 20-11-2002 concluiu que “[a] possibilidade de
recusa em prestar depoimento por parte dos familiares do arguido, sindicados naquele
normativo, destina-se a evitar situações em que tais pessoas, na intenção de
favorecerem o arguido sejam levadas a mentir perante o tribunal, ou se vejam
constrangidas a, dizendo a verdade, contribuírem para a condenação deste seu
familiar”61.
Ainda a este respeito é paradigmático o seguinte trecho da mensagem de 2005 do
Conselho Federal Suiço, por ocasião da aprovação do Código de Processo Penal
suiço62:

Em 1895 e no mesmo sentido, Nicola Framarino dei Malatesta salientava que “[o]s parentes do acusado,
dentro de uma certa proximidade de grau que compete a lei positiva determinar, devido aos fortes
vinculos com que se sentem ligados a êle, são poderosamente impelidos a desculpá-lo. A sociedade não
pode, nem deve infringir essa soliariedade de interêsse e de honra, que liga como que em um feixe os
varios membros da família, associando-os na dor e na alegria, na honra e na ignomia. O parente, por
caridade para com o seu parente, seria arrastado à mentira, quando a verdade fosse contrária a êste
último. O depoimento contra o próprio parente que se acha sob o grave pêso de uma acusação não tem
portanto ordinariamente lugar, por isso que repugna à consciência; mas mesmo quando tivesse lugar,
pela sua própria falta de naturalidade, em lugar de fazer supôr um culto da verdade, levaria ate ao ponto
de fazer suficar os afectos naturais, faria supôr uma animosidade, que pode ter conduzido a mentira em
sentido contrario” (A Lógica das Provas em Máteria Criminal, trad. portuguesa de J. Alves de Sá,
Lisboa, 1927, 2ª ed., Livraria Classica Editora, págs. 362-363). “Repugna à consciência do parente
depor contra o parente: é um sentimento natural que deve ser respeitado, e por isso o parente é excluído
de depor, a fim de o não colocar em luta entre o sentimento natural que o impele a desculpar, e a
verdade, que, eventualmente, pode impeli-lo a acusar” (idem, pág. 366).
59
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Madrid, 1923, Ed. Reus, pág. 604. No mesmo
sentido veja-se, v.g., Moreno Catena, El secreto en la prueba de testigos del proceso penal, cit.,
pág.168, Magro Servet, “La imposibilidad de conceder a las víctimas de violencia de género la dispensa
de declarar contra sus agresores (artículo 416 LECrim): ¿es necesaria una reforma legal?”, La Ley, (4),
2005, pág. 1701 e Escobar Jiménez, “La facultad de no declarar contra determinados familiares”, La
Ley, (7301), 2009, pág. 2.
60
Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 326.
61
Proc.º n.º 3149/02, rel. Pires Salpico, in Sumários dos Acórdãos do STJ, disponível em www.stj.pt,
também transcrito em Manuel Simas Santos e Manuel Leal Henriques, Código de Processo Penal
Anotado, vol. I, 3ªed. Lisboa, Rei dos Livros, 2008, pág. 959.
62
Message relatif à l’unification du droit de la procedure pénale de 21 de Dezembro de 2005, pág.
1178, disponível em www.epjpd.admini.che.
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“Ce droit de refuser de témoigner vise à éviter à des personnes qui ont des
relations étroites avec le prévenu de devoir choisir entre contribuer activement
à ce qu’un proche soit confondu et faire un faux témoignage au sens de l’art.
307 CP281”.
Também, segundo o acórdão (Grande Chambre) do Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem (TEDH) de 3 de Abril de 2012, proferido no caso van Heijden c. Países
Baixos (n.º 42857/05) se refere que “Il [o legislador holandês] a évité aux personnes
concernées le dilemme moral auquel elles seraient confrontées si elles devaient choisir
entre livrer un témoignage sincère de nature à mettre en péril leur relation avec le
suspect, et faire un témoignage sujet à caution ou même se parjurer afin de préserver
cette relation” (§65).
Já anteriormente, no seu acórdão de 24 de Novembro de 1986, Unterpertinger c.
Austria (n.º9120/80), a propósito do artigo 152 do Código de Processo Penal Austríaco
o TEDH havia afirmado que:
(…) the provision … makes allowance for the special problems that may be
entailed by a confrontation between someone "charged with a criminal offence"
and a witness from his own family and is calculated to protect such a witness
by avoiding his being put in a moral dilemma; furthermore, there are
comparable provisions in the domestic law of several member States of the
Council of Europe» (§30).

d) A protecção das relações familiares
À protecção do conflito de consciência da testemunha a doutrina alemã logo
acrescentou a protecção da confiança ou solidariedade familiar.
Assim, segundo Schäffer:
“O direito de recusa não é apenas outorgado por causa do conflito de
consciência da própria testemunha mas também para protecção da familia do
acusado. Nesta medida, a esfera jurídica do acusado é directamente atingida
quando, por falta do esclarecimento legalmente exigido, uma testemunha sem
formação jurídica não pode decidir livremente sobre se deve ou não fazer uso
do seu direito ao silêncio”63.
O direito de recusa visa, deste modo proteger a estabilidade do núcleo familiar.
Como afirma a doutrina alemã, procura-se não apenas proteger a familia concreta do
arguido, mas tambem a família no seu conjunto, a família enquanto instituição nuclear
da sociedade.

63

Apud Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, 1992, Coimbra Editora,
pág.76, com outras referências doutrinais.
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O direito de recusa será assim um reflexo da obrigação que incumbe ao Estado de
proteger a família.
Esta ideia de salvaguarda das relações de confiança inerentes à instituição familiar está
igualmente presente na doutrina e na jurisprudência espanholas64.
Como foi inclusivamente salientado pelo Tribunal Constitucional espanhol:
«el Tribunal Supremo, en una reiterada línea jurisprudencial
constitucionalmente adecuada, invoca como fundamento de la dispensa de la
obligación de declarar prevista en los arts 416 y 707 LECrim los vínculos de
solidaridad que existen entre los que integran un mismo círculo familiar,
siendo su finalidad la de resolver el conflicto que pueda surgir entre el deber de
veracidad del testigo y el vínculo de familiaridad y solidaridad que le une al
acusado»65.
Também na Itália o Tribunal Constitucional (Corte Costituzionale) afirmou que:
« il legislatore ha accordato ai prossimi congiunti la facoltà di astenersi dal
deporre nel processo penale, perché ha ritenuto meritevole di tutela il
sentimento familiare (latamente inteso) e, nel possibile contrasto tra l'interesse
pubblico, della giustizia, che su tutti gravi il dovere di deporre, e l'interesse
privato, ancorato al detto sentimento, che i prossimi congiunti dell'imputato,
non siano travagliati dal conflitto psicologico tra il dover deporre e dire la
verità ed il desiderio o la volontà di non deporre per non danneggiare
l'imputato, ha altresì ritenuto prevalente l'interesse privato e non in generale ed
in modo assoluto ma se ed in quanto l'interessato (e cioè il teste) reputi di non
dovere o potere superare quel conflitto, ed a tale fine non ha imposto un divieto
di testimoniare (come invece disponeva l'art. 147 del codice di procedura civile
prima della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 248
del 1974), ma solo una facoltà di astenersi dal deporre»66.
Entre nós, por força da divulgação da doutrina alemã a cargo do Prof. Costa Andrade,
pode dizer-se que esta orientação, a que aderimos, é hoje dominante ao nivel da
doutrina e jurisprudencia.
Assim, o Prof. Costa Andrade, embora não assumindo nesta sede uma posição
definitiva sobre a controvérsia, sempre conclui não haver razões para se afastar da
teoria tradicional alemã na parte em que adscreve o primado no programa de tutela
destas proibições de prova aos interesses pessoais da testemunha individualmente
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Neste sentido veja-se, v.g., Moreno Catena, El Secreto en la Prueba de Testigos del Proceso Penal,
cit., pag. 168, María Luisa Villamarín López “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el
proceso penal”, cit., págs. 13-14 e, na jurisprudência, v.g., as SSTS 1208/1997, de 6 de Outubro;
164/2008, de 8 de Abril; 2954/2009, de 28 de Janeiro; 160/2010, de 5 de Março e 459/2010, de 14 de
Maio.
65
STC 94/2010, de 15 de Novembro.
66
Sentença n.º 6/1997, de 4-1-1997, disponível em http://www.cortecostituzionale.it.
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considerada ou na teia das relações de confiança e de solidariedade que a instituição
familiar oferece67.
Tambem Medina de Seiça a propósito do privilégio constante do artigo 134.°, n.º 1, do
CPP refere que «[c]om o reconhecimento do direito de recusa pertencente aos
familiares, a lei não só pretendeu evitar o conflito de consciência que resultaria para a
testemunha caso tivesse de responder com verdade sobre os factos imputados a um
familiar seu. Pretendeu, ainda e sobretudo, proteger as ‘relações de confiança,
essenciais à instituição familiar’» 68.
Esta interpretação foi sufragada pelo Tribunal Constitucional no seu Ac nº 154/09 de
25-3-2009:
«...a possibilidade de recusa a prestar depoimento por parte dos familiares,
cônjuge e afins do arguido (bem como por parte do ex-cônjuge de quem com
ele conviver ou tiver convivido em condições análogas às dos cônjuges,
relativamente a factos ocorridos durante o casamento ou a coabitação), tem o
propósito imediato de evitar situações em que tais pessoas sejam postas perante
a alternativa de mentir ou, dizendo a verdade, contribuírem para a condenação
do seu familiar.
Entendeu aqui a lei que o interesse público da descoberta da verdade no
processo penal deveria ceder face ao interesse da testemunha em não ser
constrangida a prestar declarações. Mas, além de pretender poupar a
testemunha ao conflito de consciência que resultaria de ter de responder com
verdade sobre os factos imputados a um arguido com quem tem parentesco ou
afinidade próximos, o legislador quer proteger as “relações de confiança,
essenciais à instituição familiar”(…).
(…) a razão de ser da norma é, não só a de obstar ao conflito de consciência
que resultaria para a testemunha de ter de responder com verdade sobre os
factos imputados a um seu familiar ou afim, mas também e sobretudo proteger
as relações de confiança e solidariedade, essenciais à instituição familiar –
verdadeiramente, é esta a sua raiz última (…).
Como já se disse, o fundamento último da legitimidade da recusa a depor por
parte das pessoas indicadas no n.º 1 do artigo 134.º do CPP situa-se no interesse
da família enquanto elemento fundamental da sociedade e espaço de
desenvolvimento da personalidade dos seus membros (n.º1 do artigo 67.º da
CRP), cuja importância supera o interesse da punição dos culpados. A
possibilidade de um familiar próximo vir a ser constrangido a testemunhar
contra outro perturba a confiança, fundada no afecto ou nas projecções sociais
67

Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, cit., págs. 75 a 78.
Comentário ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 17 de Janeiro de 1996, “Prova
Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de Co-Arguição”, na
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 6, Fasc. 3º, págs. 492 e 493; Idem O Conhecimento
Probatório do Co-Arguido, cit., pág.101. No mesmo sentido se pronunciou o Cons.º Santos Cabral, in
António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, Coimbra, 2014, Almedina
pags. 532-533 e Andreia Cruz, A Revisão de 2013 ao Código de Processo Penal no Domínio das
Declarações Anteriores ao Julgamento”, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 73, vol. IV-Out/Dez.
2013, pág. 1159-1169, também disponível em http://www.oa.pt/.
68
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sobre o afecto devido, que é o cimento da coesão desse elemento básico da
sociedade.
Por este ângulo, o que a regra do n.º 1 do artigo 134.º protege, em última linha,
é a confiança e a espontaneidade inerentes à relação familiar, prevenindo
(enquanto desenho do sistema jurídico relativo a esse ambiente privilegiado no
qual as relações e as trocas de informação se devem desenvolver sem receio de
aproveitamento por terceiros ou pelo Estado) e evitando (quando, perante um
concreto processo, o risco passa de potencial a actual) que sejam perturbadas
pela possibilidade de o conhecimento de factos que essa relação facilita ou
privilegia vir a ser aproveitado contra um dos membros. E visa também – aliás,
é essa a sua justificação de primeira linha – poupar a testemunha ao angustioso
conflito entre responder com verdade e com isso contribuir para a condenação
do arguido, ou faltar à verdade e, além de violentar a sua consciência, poder
incorrer nas sanções correspondentes. Trata-se de uma forma de protecção dos
escrúpulos de consciência e das vinculações sócio-afectivas respeitantes à vida
familiar que encontra apoio no n.º 1 do artigo 67.º da Constituição e que
outorga ao indivíduo uma faculdade que se compreende no direito (geral) ao
desenvolvimento da personalidade, também consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da
Constituição, enquanto materialização do postulado básico da dignidade da
pessoa humana (…)».
Tem sido esta, igualmente, a orientação perfilhada pelos tribunais judiciais69 .
Como se sintetiza no citado Ac. da Rel. de Coimbra de 6-11-2012:
«Com este direito de recusa (“ direito ao silêncio”) pretende-se, em síntese,
evitar o “conflito de consciência” e proteger “as relações de confiança,
essenciais à instituição familiar” (cf., por ex., Costa Andrade, Sobre as
Proibições de Prova em Processo Penal, pág.76 e segs.), estando em causa o
direito fundamental à tutela da instituição familiar e protecção da dignidade ou
de liberdade de conformação da personalidade da testemunha (arts. 26º, nº1 e
67º, nº1 CRP)»70.
69

Veja-se, neste sentido, o Ac. do do STJ de 11-2-2015, proc.º n.º 182/13.1PAVFX.S1, rel. Helena
Moniz, os Acs da Rel. de Guimarães de 6-10-2014, proc.º n.º 1096/13.0PBGMR.G1, rel. Ana Teixeira e
Silva e de de 30-6-2014, proc.º n.º 272/11.5IDBRG.G1, rel. Maria Luísa Arantes, o Ac. da Rel. de Évora
de 3-6-2008, proc.º n.º 1991/07-1, rel. António João Latas, e os Acs. da Rel. de Coimbra de 25-6-2014,
proc.º n.º 313/10.3TACNT-A.C1, rel. Luís Coimbra e de 6-11-2012, proc.º n.º 193/11.1TBANS.C1, rel.
Jorge Arcanjo, todos disponíveis em www.dgsi.pt.
70
No âmbito dos trabalhos preparatórios da Reforma de 2007, mais exactamente na Unidade de Missão
para a Reforma Penal, associou-se a prerrogativa de silêncio familiar ao princípio da dignidade da
pessoa humana e ao direito à integridade moral.
Na verdade, segundo a Acta n.º20, de 19 de Maio de 2006, pág. 8, “[o] coordenador entende ainda que a
lógica da recusa e da escusa de depoimento se não estende automaticamente às intercepções. Em nome
do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à integridade moral o Código de Processo
Penal prevê o direito de recusa em casos de relação de parentesco ou de relações íntímas”.
Também o Ac. da Rel de Lisboa de 19-9-2007, subjacente ao Ac. do TC n.º 154/2009, considerou que
“[a] limitação ao direito de defesa que daí [do direito de recusa] pode, eventualmente, decorrer é
constitucionalmente justificada pela necessidade de salvaguardar a dignidade da pessoa humana (artigo
18º, n.º 2, da Constituição)”.
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Referindo-se aos mencionados trabalhos preparatórios da Reforma de 2007, Paulo Dá Mesquita, A
Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal
Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., pág. 280, nota 87, sustentou que aquela perspectiva
era “manifestamente excessiva, sob pena de se considerarem violados esses princípios em todos os casos
em que subsiste o dever de depor”.
Esta crítica foi mais tarde retomada por Andreia Cruz, A Revisão de 2013 ao Código de Processo Penal
no Domínio das Declarações Anteriores ao Julgamento”, cit., pág. 1159, nota 52, que considerou ainda
que “tal visão é manifestamente desproporcionada em função da natureza da prerrogativa de recusa de
depoimento contra familiares”.
À luz da jurisprudência acabada de citar, nomeadamente da posição assumida pelo nosso Tribunal
Constitucional, estas críticas afiguram-se-nos excessivas.

29

4. Natureza jurídica e conformidade com a Constituição da
República e com a Convenção Europeia dos Direitos do
Homem.
4.1. Direito Potestativo
A lei portuguesa refere-se expressamente à recusa em depor enquanto faculdade (cfr.
n.º2 do citado artigo 134.º).
Mas, como já ensinava Correia Teles, “[t]oda a faculdade, que a Lei concede a alguma
pessoa de dar, fazer ou não fazer, ou de prohibir que outra dê, ou faça, é um direito”71.
Trata-se de um direito pessoal, intransmissível, inalienável72, e insusceptível de
renúncia antecipada73.

71

Digesto Portuguez, tomo I, Coimbra, 1835, Imprensa da Universidade, pág. 7 (Livro I, Título I, §1),
também disponível em http://www.fd.unl.pt.
Como é sabido, o termo faculdade não tem um sentido jurídico perfeitamente estabelecido (cfr., v.g.,
Cabral de Moncada, Lições de Direito Civil. Parte Geral, vol. I, 2ªed., Coimbra 1954, págs. 65-69,
Castro Mendes, Direito Civil, Teoria Geral, vol. II, Lisboa, 1973, pág. 22, Carvalho Fernandes, Teoria
Geral do Direito Civil, vol. II, Lisboa, 1983, AAFDL, págs. 28-29 e a doutrina brasileira citada no
interessante texto de Lucas Abreu Barroso, Direito Subjectivo, disponível em www.estig.ipbeja.pt)
Como ensinava Castro Mendes, o termo usa-se sobretudo para designar possibilidades jurídicas de agir
contidas num direito subjectivo.
No caso em apreço, a faculdade a que se refere a lei (e a que Correia Teles aludia, em geral) mais não é
do que o poder de agir contido no direito de recusa .
Caracterizando a recusa de depoimento como um verdadeiro direito, embora sem focar a questão
terminológica, veja-se, v.g., Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à luz da
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa, 2007,
Universidade Católica Editora, págs. 362, Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes
do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do Sistema NorteAmericano, cit., págs. 280 e, na jurisprudência, o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 154/2009 e o Ac. da
Rel. de Coimbra de 6-11-2012, proc.º n.º 193/11.1TBANS.C1, rel. Jorge Arcanjo, in www.dgsi.pt.
72
Como a Corte di Cassazione já teve oportunidade de frisar, o direito de recusa “ha natura non
negoziale, ma strettamente personale, e la scelta compete personnalmente al testimone prossimo
congiunto dell’imputato, impegnando il suo sentimento di solidarità e la sua coscienza morale” (Cass.
Sez. VI, 26-3-1993, apud Luigi Grilli, La Procedura Penale. Guida Pratica, vol. I, 2009, Padova,
CEDAM, pág. 410).
73
Como se concluiu no Ac. da Rel. de Coimbra de 6-11-2012, proc.º n.º 193/11.1TBANS.C1, rel. Jorge
Arcanjo, in www.dgsi.pt, “[a] faculdade de recusa de depoimento, prevista no art.134º, nº1 do CPP, não
pode ser objecto de negociação, nomeadamente de recusa antecipada, fora das condições legais do seu
exercício. É nula, por violação do art. 280º do CC, uma cláusula inserida no âmbito de um acordo extrajudicial sobre a divisão de bens que ex-cônjuges celebraram, na qual convencionaram que a ex-mulher e
o filho do casal se obrigaram a não prestar declarações no julgamento de um processo-crime pendente,
em que o ex-marido é arguido, e cujo incumprimento estaria sujeito a uma determinada cláusula penal”.
Da fundamentação deste douto aresto destacam-se os seguintes excertos:
“(…) se o direito de recusa só pode ser exercido após a advertência legal e perante a entidade
competente, ou seja, se a sua validade está dependente dessa advertência formal e processualmente
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Como bem sublinha Vínício Ribeiro, contrariamente ao que sucede no âmbito do
artigo 135.º, a lei não impede o depoimento como testemunha de parentes e afins.
Permite é que recusem tal depoimento74.
O direito de recusa de depoimento é, por conseguinte, renúnciável, sendo porém
necessário, como veremos, que quem renuncia esteja devidamente informado do
sentido e alcance do direito consagrado no artigo 134.º do Código Penal.
Por outro lado e contrariamente ao que sucede no quadro do segredo profissional75, no
âmbito da recusa de depoimento prevista no artigo 134.º do CPP não há que efectuar
qualquer juízo sobre a justificação da recusa, não há lugar a qualquer ponderação
concreta entre o interesse da recusa e o primado da descoberta da verdade76.

adquirida, com vista a uma liberdade de escolha esclarecida, então é manifesto que não pode ser objecto
de negociação prévia, nomeadamente, de renúncia antecipada.
Contra a ordem pública estão as cláusulas ditas “amordaçantes” - aquelas que limitam
desmesuradamente (excessiva e irrazoavelmente) a liberdade pessoal ou económica de uma das partes,
contendem com a “liberdade de consciência” das pessoas ou sujeitam estas a sacrifícios de todo
irrazoáveis (injustificados) ou inexigíveis ou a vinculações de todo incompatíveis com a vontade
racional (cf. Baptista Machado, loc.cit., pág. 644).
A cláusula 18ª do aditamento/acordo ao convencionar extra-processualmente sobre direito de recusa a
depor, e, portanto, com renúncia antecipada às condições de exercício desse direito por parte dos Réus,
pode, de certo modo, ser concebida como uma “cláusula amordaçante”, porque limitadora da liberdade
pessoal da escolha de depor ou não, ou seja, liberdade de consciência e de auto-determinação, cujo
exercício só é juridicamente admissível após advertência e perante entidade competente (autoridade
judiciária)”.
74
Vinício Ribeiro, Código de Processo Penal- Notas e Comentários, 2ªed., 2011, Coimbra Editora pág.
382. Sublinhando este aspecto veja-se também o Ac. do STJ de Ac. de 20-11-2002 Proc.º n.º 3149/02,
rel. Pires Salpico, in Sumários dos Acórdãos do STJ, disponível em www.stj.pt, também transcrito em
Manuel Simas Santos e Manuel Leal Henriques, Código de Processo Penal Anotado, vol. I, 3ªed.
Lisboa, Rei dos Livros, 2008, pág. pág. 959, referindo que “… nada impede que tais familiares do
arguido deponham, basta que o queiram”, o Ac do STJ de 12-9-2007, proc.º n.º 07P2596, rel. Pires da
Graça, in www.dgsi.pt, sublinhando que “[e]mbora os filhos do arguido possam recusar-se a depor como
testemunhas, nos termos do art. 134.º, n.º 1, do CPP, se não o fizeram e quiseram ser inquiridos, o seu
depoimento é permitido pela lei de processo” e o Ac. da Rel. do Porto de 19-1-1994, proc.º n.º 9211070,
rel. Correia de Paiva, na mesma base de dados, salientando que “[o] artigo 134.º do Código de Processo
Penal não impede qualquer parente do arguido de depor, o que se deduz da expressão ‘podem’ deixar de
depor, com isso se pretendendo que o arguido não seja prejudicado pelo depoimento de um parente
próximo”.
75
No âmbito do segredo profissional em que sempre que o juiz de primeira instância decide pela
legitimidade da escusa, compete ao tribunal superior decidir da prestação do depoimento com quebra do
segredo profissional de acordo com o princípio da prevalência do interesse preponderante,
nomeadamente a imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da verdade, a gravidade do crime
e a necessidade de protecção dos bens jurídicos (artigo 135.º n.º2 do CPP). Sobre a estrutura do
incidente da escusa de segredo profissional vejam-se as anotações de Pinto de Albuquerque, Comentário
do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem, Lisboa, 2007, Universidade Católica Editora, págs. 363-364 e de Vinício Ribeiro,
Código de Processo Penal-Notas e Comentários, 2ªed., 2011, Coimbra Editora, págs 384-394 , com
inúmeras referências biliográficas e jurisprudenciais.
76
Vejam-se neste sentido, os Acs. da Rel. de Coimbra de 6-11-2012, proc.º n.º 193/11.1TBANS.C1, rel.
Jorge Arcanjo e da Rel. de Évora de 3-6-2008, proc. nº 1991/07, rel. António João Latas, ambos in
www.dgsi.pt. e o Ac. da Rel de Lisboa de 19-9-2007 subjacente ao Ac. do TC n.º 154/2009.
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No caso da recusa de depoimento essa ponderação foi feita pelo legislador de forma
abstracta, dando prevalência absoluta ao direito de recusa.
Consequentemente, o exercício do direito de recusa encontra-se exclusivamente na
dependência da vontade do seu titular.
Só à testemunha77 compete decidir sobre o exercício do direito de recusa.
É ela o único titular deste direito, que o exerce a seu bel prazer78 e sem necessidade de
qualquer justificação79.
É esta, de resto, a lição da doutrina e jurisprudência nacionais.
Como bem afirma Pinto de Albuquerque “[o] parente ou afim é o único senhor deste
direito e exerce-o sem qualquer restrição80.

77

E também ao assistente e à parte civil (cfr infra n.º 6.3.).
Como refere o Desembargador brasileiro Adalberto Camargo Aranha referindo-se ao artigo 206.º da
lei processual penal brasileira segundo o qual o ascendente ou descendente, afim em linha reta, o
cônjuge, o irmão, o pai e a mãe ou o filho adoptivo estão dispensados de depor, “[t]rata-se de dispensa,
isto é, possibilidade de não depor ao exclusivo arbítrio do depoente, a quem caberá dizer se deseja ou
não ser ouvido” (Da prova no Processo Penal, 4ªed., São Paulo, 1996, Editora Saraiva, pág. 133).
79
No âmbito da não auto-incriminação da testemunha (artigo 132.º, n.º2 do CPP), diferentemente,
parece que não basta a simples invocação abstracta e genérica de que das suas respostas poderá resultar
a sua responsabilidade penal para que lhe seja automaticamente reconhecido o direito de não responder
(no sentido de que basta a mera alegação cfr., porém, Costa Pimenta, Código de Processo Penal
Anotado, Lisboa, 1987, Rei dos Livros, pág. 553, embora interrogando-se sobre se a esta simples
alegação não abrira a porta a alguns excessos, os quais, segundo Maia Gonçalves, “o MP pode obstar
seguindo a prática de abrir inquerito, ou de dirigir o que esta em curso, contra quem assume a qualidade
de suspeito” Código de Processo Penal, 13ªed., Coimbra, 2002, pág. 350).
Segundo o Cons.º Santos Cabral , “admitir que a simples invocação abstracta e generica, por parte da
testemunha, pode conduzir, de forma automática, à legalidade da sua recusa em responder é deslocar
para a vontade da testemunha o único factor de que depende a sua colaboração na administração da
justiça. Assim, a testemunha devera fundamentar a sua recusa a responder, sendo certo que tal
fundamento pode ser aceite, ou não, pelo tribunal”(António Henriques Gaspar e outros, Código de
Processo Penal Comentado, Coimbra, 2014, Almedina, pág. 512).
Mas quer a exigência dessa fundamentação quer o modo de verificação da consistência do fundamento
são susceptíveis de gerar inumeras dificuldades.
Como bem observa o Prof. Germano Marques da Silva “o exercício desta prorrogativa não é fácil”: “não
basta que a testemunha diga simplesmente que das suas respostas resulta a sua responsabilidade penal, o
que significaria a confissão de factos criminosos, o que evidentemente, a norma não pode impor. À
testemunha incumbe, porém, representar ao juiz o que for necessário e suficiente para que possa se
considerado objectivamentne razoável que da resposta às perguntas poderia resultar a sua própria
responsabilidade penal, sem que isso implique confissão da prática de factos de que resulte, como diz a
lei, a sua responsabilidade” (Curso de Processo Penal, vol. II, 5ª ed., Lisboa, 2011, cit., pág. 208). Sobre
as dificuldades na concretização desta verificação veja-se, desenvolvidamente, Medina de Seiça, O
Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pags. 27 e 28.
80
Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 362. Segundo o mesmo autor “[o] familiar ou
afim de dois arguidos pode recusar depor como testemunha em relação a um e aceitar depor como
testemunha em relação a outro. Por exemplo, o pai pode depor como testemunha em relação a um dos
filhos co-arguidos e recusar depor como testemunha em relação ao outro filho co-arguido (op. cit., págs.
361-362).
78
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Também Dá Mesquita, a propósito do nosso instituto, salienta que:
«A regulação está apenas centrada no eixo subjectivo da fonte de prova,
competindo ao Estado um estrito dever de informação do direito de recusa a
depor, sem possibilidade de sindicância da opção individual ou interferência na
mesma»81.
«As concretas opções individuais não obedecem a uma axiologia universal nem
a uma normatividade dos afectos, sendo uma prerrogativa individual e
insindicável da testemunha, esta pode usá-la em nome das suas ligações e
paixões, em que a pessoa do parente ou afim pode não ser elemento central.
Acresce que, além do familiar, podem estar envolvidos interesses de um coarguido, em conexão processual e, eventualmente, sujeitos a riscos
consideravelmente superiores aos do arguido parente ou afim da testemunha»82.
Na jurisprudência merece destaque o seguinte trecho do Ac. n.º 154/2009 do Tribunal
Constitucional:
«Neste domínio prevalecem sentimentos e representações pessoais e só a
testemunha sabe o que teme ser chamada a dizer e só ela pode avaliar, nesse
plano moral ou sócio-afectivo, o que (ab immo pectore) receia poder resultar do
que tiver de dizer contra o arguido e é susceptível de condicionar a sua decisão
de prestar ou de recusar o depoimento»83.
Já anteriormente o Ac. da Relação do Porto de 15-10-200384 considerara:
«Na colisão entre o interesse público de uma eficaz investigação penal e o
interesse da testemunha de não ser constrangida a prestar declarações num
processo dirigido contra um seu familiar, o legislador optou por considerar o
segundo superior. É certo que não proibiu o depoimento destes familiares, mas
deixou ao seu livre arbítrio, independentemente da gravidade dos crimes em
causa, a decisão sobre a prestação do depoimento. A testemunha só prestará
depoimento se, ela própria, no caso concreto, considerar o interesse da
administração da justiça superior à salvaguarda das suas relações familiares».

81

A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal
Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., págs. 280.
82
A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal
Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., págs. 281.
83
Vejam-se, no mesmo sentido, os Acs. da Rel. de Coimbra de 6-11-2012, proc.º n.º
193/11.1TBANS.C1, rel. Jorge Arcanjo e da Rel. de Évora de 3-6-2008, proc. nº 1991/07, rel. António
João Latas, ambos disponíveis em www.dgsi.pt.
Também na Itália, Corrada di Martino, em Corrada di Martino e Teresa Procaccianti, La prove
testimoniale nel processo penale, 2ª ed., Padova, 2010, Cedam, pag. 83, sublinha que “[i]l legislatore
affida alla discezionalità del soggetto titolare l’esercizio della facoltà di astenersi dal deporre”.
Na Espanha María Luisa Villamarín López, “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el
proceso penal”, cit., pág. 2, pronuncia-se igualmente no sentido de que “la Ley de Enjuiciamiento
Criminal no prohíbe a los parientes declarar cuando el acusado sea su familiar, sino que los exime de la
obligación general, depositando en ellos enteramente la decisión de si quieren o no hacerlo”, e que “en
el caso de los parientes llamados al juicio como testigos la la Ley de Enjuiciamiento Criminal les
atribuye una sorte de ‘privilegio familiar’, que deja a su volontad la decision de si abstienen o no de dar
testimonio respecto del acusado”.
84
Proc.º n.º 0313324, rel. Fernando Monterroso, in www.dgsi.pt.
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Nesta medida e como vem sendo afirmado pela doutrina espanhola, o direito de recusa
configura-se como um direito potestativo dos familiares do arguido perante o Estado85.
Ainda a propósito da configuração deste direito de recusa e sobre a sua natureza é
particularmente significativo o seguinte trecho da sentença do Tribunal Supremo
espanhol de 23 de Março de 2009:
«el art. 416.1 del CP no introduce a favor del testigo, ni siquiera cuando es
parte perjudicada formalmente personada, ningún poder de disposición sobre el
objeto del proceso. Tampoco le otorga una extravagante capacidad de selección
de los elementos de investigación o de prueba que hayan de ser valorados por el
Tribunal y que se hayan generado válidamente en el proceso. El testigo pariente
del imputado sólo tiene a su alcance, con fundamento en aquel precepto, la
posibilidad de eludir válidamente el cumplimiento de un deber abstracto de
declarar. Lo que el art. 416.1 protege es su capacidad para guardar silencio,
para sustraerse a la condición de obligado colaborador en la indagación de los
elementos de prueba que respalden la hipótesis de la acusación. Hasta ahí llega
su estatus. Lo que en modo alguno otorga aquel precepto es el derecho a
declarar alterando conscientemente la verdad o a prestar un testimonio de
complacencia invocando los lazos familiares. El testigo, en fin, puede callar.
Pero si habla, conociendo su derecho a no hacerlo, su testimonio se incorpora al
material probatorio del que puede valerse el Tribunal para la afirmación del
juicio de autoría».

4.2. O direito de recusa, as garantias de defesa e a conformidade com
a Convenção Europeia dos Direitos do Homem
Como é evidente, o exercício do direito de recusa pode colidir fronalmente com as
garantias de defesa.
A este respeito teoriza Dá Mesquita:
«O problema do efeito para o arguido do direito de recusa é mais complexo, na
medida em que o mecanismo adoptado de pleno poder dispositivo da fonte de
prova, independentemente do fim prosseguido pela norma, pode implicar que o
valor protegido (a sua liberdade de escolha sobre a prestação de depoimento)
entre em colisão com interesses distintos da repressão criminal, seja o arguido
85

Neste sentido, veja-se v.g., María Luisa Villamarín López, “El derecho de los testigos parientes a no
declarar en el proceso penal”, cit., pág. 15, Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la victima de violencia
de género”, cit., pág. 41, Castillejo Manzanares, “La dispensa del deber de declarar del art. 416 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de la mujer que sufre violencia de género”, Revista de
Derecho Penal, (26), 2009, pág. 135, Ortega Calderón “La superación procesal del ejercicio por las
víctimas de violencia de género de la dispensa legal de declarar”, La Ley, (6820), D-243, 2007, pág.
1070 e Piñero Zabala, “La víctima de violencia de género y la dispensa del art. 416 de la LECrim”,
Revista Jurídica de Castilla y León, (24), 2011, pág. 98.
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que a arrola como testemunha, seja o co-arguido sem relação com a
testemunha, que podem ser sujeitos a uma compressão dos direitos de
defesa»86.
Também o Tribunal Constitucional, no seu Ac. n.º 154/2009, teve oportunidade de
salientar que:
«Tem de reconhecer-se que o direito de a testemunha recusar a prestação de
declarações mesmo quando indicada pelo arguido – esta extensão do que
podemos designar como segredo familiar – se materializa, em último termo,
numa restrição de uma das dimensões ou desdobramentos da garantia de defesa
em processo criminal conferida pelo n.º1 do artigo 32.º da Constituição que é o
direito à prova, entendido como o poder de um sujeito processual representar
ao juiz a realidade dos factos que lhe é favorável e de exibir os meios
representativos desta realidade (Cf. J.J Gomes Canotilho, Estudos Sobre
Direitos Fundamentais, 1ªed., pág. 170)»87.
O caso subjacente a este aresto do Tribunal Constitucional é bem ilustrativo do
potencial conflto entre o direito de recusa e as garantias de defesa.
No decurso de um processo crime em que lhe era imputada a prática de um crime de
injúria, p. e p. pelo artigo 181.º do Código Penal, cometido na pessoa de um irmão, o
arguido arrolou como testemunha uma sua irmã que se recusou a depor ao abrigo do
disposto no n.º 1 artigo 134.º do Código de Processo Penal.
O arguido interpôs recurso da sentença condenatória arguindo, para além do mais, a
inconstitucionalidade do n.º 1 do citado artigo 134.º, quando interpretado no sentido de
que a testemunha pode recusar-se a depor, apesar de ter sido o arguido quem a arrolou.
Entendia o recorrente que uma tal faculdade de recusar a prestação de depoimento, que
é concedida à testemunha que se debata entre o dever de lealdade à verdade e o dever
de lealdade aos afectos, não faz sentido quando a mesma é arrolada pelo próprio
arguido e viola os seus direitos de defesa em processo penal. Um tal entendimento
ancora-se na ideia de que é ao arguido que compete decidir qual a melhor estratégia a
seguir na sua defesa e que é ele quem sabe o que tem a ganhar com o depoimento da
testemunha por si arrolada.
O Tribunal da Relação de Lisboa, por acórdão de 19 de Setembro de 2007, decidiu
rejeitar o recurso, por manifestamente improcedente, por entender:
«(…) que o direito conferido à testemunha pela mencionada disposição legal é
de natureza pessoal, razão pela qual só à própria compete decidir sobre o seu
exercício. Daí que não se justifique qualquer interpretação restritiva da mesma.
A limitação ao direito de defesa que daí pode, eventualmente decorrer é
constitucionalmente justificada pela necessidade de salvaguardar a dignidade
da pessoa humana (artigo 18.º n.º2, da Constituição).
86
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A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, cit., pág 281.
Cfr. Diário da República, 2ª série, n.º 104, de 29 de Maio de 2009, pág. 21513, 2ª coluna.
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Tal norma, na indicada dimensão, não padece, por isso, de qualquer
inconstitucionalidade material».
O arguido interpôs recurso deste acórdão para o Tribunal Constitucional para
apreciação da norma do artigo 134.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, interpretada
no sentido que permita a sua aplicação sendo a testemunha arrolada pelo arguido, por
violação do artigo 32.º, n.º 1, da Constituição.
O Tribunal Constitucional depois de se referir à génese do citado artigo 134.º,
pronuncia-se sobre o fundamento do direito de recusa, nos moldes já anteriormente
referidos88, para concluir que:
«Neste domínio prevalecem sentimentos e representações pessoais e só a
testemunha sabe o que teme ser chamada a dizer e só ela pode avaliar, nesse
plano moral ou sócio -afectivo, o que (ab immo pectore) receia poder resultar
do que tiver de dizer contra o arguido e é susceptível de condicionar a sua
decisão de prestar ou de recusar o depoimento».
Seguidamente, depois de abordar a temática das garantias de defesa e do componente
direito à prova, conclui nos termos sobreditos no sentido de que o direito de a
testemunha recusar a prestação de declarações mesmo quando indicada pelo arguido
constitui uma restrição da garantia de defesa em processo criminal conferida pelo n.º1
do artigo 32.º da Constituição que é o direito à prova.
Após, o Tribunal Constitucional depois de salientar que “o direito de defesa do arguido
em processo penal, não assume um carácter absoluto”, retorna ao fundamento do
direito de recusa, para acentuar:
«(…) ainda que seja o arguido a indicar o seu familiar, cônjuge ou afim como
testemunha, o referido conflito de consciência não deixa de ter a intensidade
que justifica a faculdade de recusa a depor para não colocar o sujeito perante
exigências contraditórias. E, na generalidade dos casos, o exercício do direito
ao silêncio por parte da testemunha indicada, redundando sempre em alguma
compressão do direito de defesa do arguido que a tenha arrolado, não atinge
esse direito de forma intolerável, desproporcionada ou manifestamente
opresssiva este direito.
Com efeito, no processo penal não impende sobre o arguido qualquer ónus
probatório. O arguido goza da presunção de inocência, o que, articulado com o
princípio in dubio pro reo, se traduz numa imposição dirigida ao juiz no sentido
de se pronunciar de forma favorável à defesa em todas as situações de incerteza
quanto a factos determinantes para a decisão da causa.
É certo que não pode excluir-se a ocorrência de situações extremas em que só o
familiar tenha conhecimento de factos juridicamente relevantes para a
inexistência ou atenuação da gravidade do crime, para a não punibilidade do
arguido ou para a determinação da pena ou da medida de segurança aplicáveis
(cfr. artigo 129.º do CPP). Porém, a essas situações particulares corresponderá
uma dimensão qualificada da norma de que não pode falar-se numa situação
88

Cfr. supra n.º3.

36

como a presente em que a testemunha é apenas mais uma de entre as que foram
arroladas pelo arguido e que foram ouvidas, nada se tendo alegado por forma a
indiciar que o seu silêncio comprometa inexoravelmente o direito de defesa».
Por isso, conclui o Tribunal Constitucional que “a norma do artigo 134.º, n.º 1, alínea
a), do Código de Processo Penal, interpretado, interpretado no sentido de permitir a
recusa a depor por parte da irmã do arguido, arrolada por este como testemunha, tem
um fundamento razoável, não atingindo, de forma intolerável, desproporcionada ou
manifestamente opressiva, o direito de defesa do arguido. Por isso, não havendo um
encurtamento inadmissível do direito de defesa do arguido, o Tribunal considera que a
norma em causa não viola a garantia de que o processo criminal assegura todas as
garantias de defesa, consagrada no n.º1 do artigo 32.º da Constituição”89.
A recusa de depor prevista no artigo 134.º do Código de Processo Penal não suscita
também qualquer questão de conformidade com a Convenção Europeia dos Direitos do
Homem, nomeadamente com o direito a um processo equitativo e com o
correspondente direito de o acusado obter a convocação e o interrogatório das
testemunhas de defesa nas mesmas condições que as testemunhas de acusação.
Em Espanha a questão já foi inclusivamente abordada pelo Tribunal Supremo na sua
sentença de 26-3-2009, rec.º n.º 1547/2009, nos seguintes termos:
«no es cuestionable la conciliación de aquella [dispensa de declarar prevista no
artigo 416 da Ley de Enjuiciamiento Criminal] con los compromisos derivados
de la Convención Europea de Derechos Humanos y por ello está consagrada
por el Tribunal Europeo en diversas sentencias (Casos Kostovski, TEDH S, 20
Nov. 1989; caso Windisch, TEDH S, 27 Sep. 1990; caso Delta, TEDH S, 19
Dic. 1990; caso Isgró, TEDH S 19 Feb. 1991 y caso Unterpertinger, TEDH S,
24 Nov. 1986). El TEDH, en este último caso, para proteger a testigo
evitándole problemas de conciencia, considera que un precepto que autorice al
testigo a no declarar en determinados casos no infringe el art. 6.1 y 3 d) del
Convenio».
Efectivamente, o TEDH considerou que um preceito que autoriza a testemunha a não
declarar para a proteger, evitando-lhe problemas de consciencia, não viola o artigo
6.º§1 e 3d) da Convenção:
Assim, no caso Unterpertinger c. Austria (n.º9120/80), por acórdão de 24 de
Novembro de 198690, o TEDH esclareceu:
«30. When called by the Innsbruck Regional Court, Mrs. Unterpertinger and
Miss Tappeiner refused to give evidence, as they were entitled to do by virtue
89

Mais tarde, em 30-7-2012, o mesmo recorrente, Dr. Joaquim Maria Botelho Sousa Cymbron,
apresentou uma petição (n.º 164/XII/1) em que solicitou à Assembleia da República que contemplasse,
na aprovação da Proposta de Lei n.º 77/XII (GOV), que “Altera o Código de Processo Penal”, a
modificação do n.º 1 do artigo 134.º do Código de Processo Penal, relativo à possibilidade de recusa de
prestação de depoimento como testemunha (pode ver-se o texto da petição em http://app.parlamento.pt).
A pretensão do peticionante não obteve consagração legislativa.
90
Disponível em www.ech.coe.int.
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of Article 152(1)(1) of the Austrian Code of Criminal Procedure (see
paragraphs 16 and 19 above). This accordingly prevented the trial judge from
hearing them as witnesses and prevented the defence - and the prosecution from examining them during the oral proceedings. As such, the provision
manifestly is not incompatible with Article 6 §§ 1 and 3 (d) (art. 6-1, art. 6-3-d)
of the Convention: it makes allowance for the special problems that may be
entailed by a confrontation between someone "charged with a criminal offence"
and a witness from his own family and is calculated to protect such a witness
by avoiding his being put in a moral dilemma; furthermore, there are
comparable provisions in the domestic law of several member States of the
Council of Europe»91.

91

Sobre este aresto veja-se, v.g., Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do
Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano,
cit., págs. 423-424 e Cruz Bucho, Declarações para memória futura (elementos de estudo), Guimarães,
2012, nota 279, págs. 158-159, disponível em www.trg.pt.
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5. Titulares do direito de recusa
5.1. O conceito de testemunha e as questões do comparticipante
familiar e do co-arguido familiar não comparticipante.
a) Conforme resulta da literalidade do artigo 134.º do CPP, titular do direito de recusa
é, inequivocamente, a testemunha92.
Mas o que é uma testemunha?
Embora o CPP não seja propriamente avaro em definições legais (cfr. artigo 1.º), em
vão procuraremos no seu dispositivo uma definição de testemunha.
À primeira vista esta situação até poderia parecer paradoxal.
Por um lado, o Codigo define com rigor o estatuto processual da testemunha através de
“um conjunto de minuciosas prescrições - relativas ao objecto e limites do depoimento
(artigo 128.º) , à capacidade para testemunhar (artigo 131.º), ao juramento (artigo 91.º),
às regras de inquirição (artigos 138.º, 348.º e 349.º) – e composto por específicas
obrigações (de entre as quais salientamos os deveres de comparência e de verdade –
artigo 132.ºn.º1, al.s a) e d) - que não atingem outras formas de aquisição de
informação probatória processualmente relevante (como as declarações do arguido)”93.
Mas, por outro lado, o Codigo não só não apresenta uma definição de testemunha
como nem sequer enuncia os critérios ou actos aquisitivos daquela qualidade ou
estatuto94.
A definição de testemunha está muito longe de ser uma questão puramente academica,
porque, como adiante se explicitará, a questão tem relevantes implicações jurídicoprocessuais.

92

E também o assistente e a parte civil por força do disposto no artigo 145.º, n.º3, do CPP (cfr. infra n.º
6).
93
Sandra Oliveira e Silva, A Protecção de Testemunhas no Processo Penal, 2007, Coimbra Editora,
pág. 19.
94
Sandra Oliveira e Sousa, A Protecção de Testemunhas no Processo Penal, cit., pág. 20, inspirando-se
em Zacharias, assinala que “constitutivo do estatuto de testemunha deverá ser o acto de vontade dos
órgãos de perseguição penal competentes, uma decisão subjectiva finalizada a estabelecer uma
referência formal com determinada pessoa, por forma a que o contéudo das suas percepções sobre os
factos penalmente relevantes seja introduzido no processo de acordo com as regras da prova
testemunhal”, concluindo face ao ordenamento jurídico português “que revestem estas características
(de intencionalidade, de densidade normativa) quer a notificação (oral ou escrita) para um acto
processual, efectuada nos termos dos artigos 113.º e 114.º, quer a decisão judicial no sentido de admitir
a realização do depoimento, nos casos de apresentação espontânea em julgamento (cfr. art. 340.º, n.º1)”.
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Na verdade, como melhor refere Sandra Oliveira e Silva, “[o] recorte formal do
conceito de testemunha reveste-se de decisiva importância prática, por ser
determinante na delimitação de muitas normas processuais”95.
Acresce que não existe igualmente um conceito penal substantivo de testemunha e que
os contornos típicos do crime de falso testemunho são desenhados por apelo aos
conceitos da dogmática processual96.
Na ausência de qualquer definição, competira à doutrina e à jurisprudência a
determinação do conceito de testemunha.
Embora a questão não seja inteiramente pacífica pode dizer-se que etimologicamente a
palavra testemunha deriva do latim testis e tem a sua origem nas palavras antitesto,
antisto, indicando a pessoa que se coloca directamente em frente do objecto e conserva
a sua imagem, como mero espectador97.
Por isso a testemunha é chamada a depor sobre as suas percepções de factos e
circunstâncias passadas 98.
Por vezes, os normativos internacionais e nacionais consagram uma noção ampla de
testemunha.
Assim, no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, quanto ao direito
do acusado de “[i]nterrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a
convocação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições que as
testemunhas de acusação” [n.º3, al. d)], enquanto concretização do princípio geral
enunciado no n.º1 do direito a um processo equitativo em matéria penal, o termo
testemunha é objecto de uma interpretação autónoma não coincidente com o sentido
técnico que lhe é dado pelas ordens jurídicas internas, abrangendo qualquer pessoa,
independentemente da sua veste processual, que presta declarações em qualquer fase
do processo e cujo depoimento é utilizado pelo tribunal para fundamentar a sua
95

Sandra Oliveira e Silva, A Protecção de Testemunhas no Processo Penal, cit., pág. 19.
Sandra Oliveira e Silva, A Protecção de Testemunhas no Processo Penal, cit., pág. 19. No mesmo
sentido se pronunciara já Medina de Seiça, em anotação ao artigo 360.º do Código Penal, in Comentário
Conimbricense do Código Penal, tomo III, 2001, Coimbra Editora, pág. 463, tambem citado pela
primeira autora, o qual assinalava que “[a] qualidade de testemunha, arguido, perito, parte, etc., é
determinado pelo direito processual respectivo; não existe, assim, um conceito penal substantivo
autónomo dessas figuras para efeitos dos artigos em análise (…)”.
97
Mittermaier, Tratado de la prueba en materia criminal, cit., pág. 265 e nota 1. Entre nós, veja-se neste
sentido, Navarro de Paiva, Tratado Theorico e Pratico das Provas no Processo Penal, cit., pag. 33,
Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. II, 5ªed., cit., pág. 199, Sandra Oliveira e
Silva, A Protecção de Testemunhas no Processo Penal, cit., pág. 22 e nota 11. Como assinala esta
última autora, louvando-se na lição de Cappeletti, o termo testis parece, por outro lado, derivar do
numeral três, indicando a terceira pessoa, o tertius que tem percepção ocasional dos factos sem neles ter
interesse directo.
98
Veja-se com interesse, Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. II, 5ªed., cit., págs.
199 e seguintes e Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos
sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., págs. 508 e
seguintes.
96
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decisão, mesmo que não seja presencialmente ouvida em tribunal: não apenas a
testemunha, mas também as partes civis, os peritos e os co-arguidos 99.
Também no âmbito da protecção de testemunhas, o conceito de testemunha assume
contornos muito abrangentes.
Assim, ao nível da União Europeia e segundo a Resolução do Conselho de 23 de
Novembro de 1995, relativa à protecção ds testemunhas no âmbito da luta contra o
crime organizado internacional (95/C 327/04), in JOCE C 327, de 7-12-1995, entendese por testemunha qualquer pessoa, seja qual for a sua situação jurídica, que detenha
dados ou informações que a autoridade competente considere importantes num
processo penal e susceptíveis de pôr a pessoa em perigo se esta as divulgar.
No âmbito do Conselho de Europa, segundo o anexo à Recomendação Nº R (97) 13
sobre intimidação de testemunhas e direitos da defesa, de 10 de Setembro de 1997,
«‘témoin’ s’entend de toute personne qui, indépendamment de sa situation au regard
des textes régissant la procédure pénale nationale, dispose d’information en rapport
avec une affaire pénale. Cette définition s’applique également aux experts et aux
interprètes».
A nível interno, de acordo com a definição constante da alínea a) do artigo 2.º da Lei
n.º 93/99, de 14 de Julho (Lei de protecção de testemunhas), considera-se “a)
Testemunha: qualquer pessoa que, independentemente do seu estatuto face à lei
processual, disponha de informação ou de conhecimento necessários à revelação,
percepção ou apreciação de factos que constituam objecto do processo, de cuja
utilização resulte um perigo para si ou para outrem, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo
anterior”.
Mas, como é bom de ver não é esse conceito amplo de testemunha que releva para
efeito do CPP.
A testemunha relata, narra, descreve, factos que afirma ter percepcionado.
Como já referimos, qualquer pessoa que não se encontrar interdita por anomalia
psíquica tem capacidade para ser testemunha (131.º, n.º1 do CPP).
Mas, nem todas as pessoas com capacidade para testemunhar, podem depor num
determinado processo.

99

Sobre a noção e significado da interpretação autónoma de alguns conceitos da CEDH veja-se Jean
Pradel e Gert Corstens, Droit pénal européen, Paris, 1999, Dalloz, n.ºs 262-263, págs. 284-286. Sobre o
conceito de testemunha veja-se, desenvolvidamente, Franklin Kuty, Justice pénale et procès equitable,
vol. 2, Bruxelles, 2006, Larcier, págs. 432 e seguintes e, entre nós, v.g., Sandra Oliveira e Silva, A
Protecção de Testemunhas em Processo Penal, cit., pág. 23 e Cruz Bucho, Declarações para memória
futura (elementos de estudo), cit., págs.150-151.
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A propósito da natureza das declarações incriminatórias do co-arguido, a doutrina
espanhola100 tem-se pronunciado abundantemente sobre o critério distintivo da
natureza jurídica do testemunho, fazendo-o assentar:
a) no critério do alheamento relativamente aos factos: a testemunha, contrariamente ao
que sucede com o co-arguido é alheia aos factos que se debatem no processo;
b) no critério do interesse: a testemunha não tem interesse no resultado do processo;
c) no critério da alteridade relativamente aos sujeitos que intervêm no processo 101.
Entre nós, aqueles dois primeiros critérios revelam-se claramente insuficientes102.

100

Esclareça-se que entre nós nunca se pretendeu atribuir o estatuto de testemunha a um co-arguido.
Veja-se neste sentido Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos
sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., pág. 485.
101
Veja-se, desenvolvidamente, Maria Paula Díaz Pita, El coimputado, Valencia, 2000, Tirant lo
Blanch, pág. 389 e ss.
Estes mesmos critérios estão patentes em inúmeras definições apresentadas pela doutrina e
jurisprudência de numerosos países, incluindo Portugal (cfr., para o processo civil, Alberto dos Reis,
Código de Processo Civil Anotado, vol. III, 3ªed., reimp., cit., págs. 322-328, Manuel de Andrade,
Nocões Elementares de Processo Civil, Coimbra editora. 1979, págs. 273-274, Antunes Varela, Miguel
Bezerra e Sampaio e Nora, Manuel de Processo Civil, Coimbra Editora, 1984, págs. 609-610, Fernando
Pereira Rodrigues, A Prova em Direito Civil, Coimbra Editora, 2011, págs. 141-142).
No Brasil, para Paulo Vicente de Azevedo, Curso de Direito Judiciário Penal, 2.º vol., São Paulo, 1958,
Ed. Saraiva, 1958, pág. 67, testemunha "é toda pessoa física idônea, estranha às partes e ao processo,
que é chamada a juízo para depor sobre os fatos que caíram sob o domínio dos seus sentidos”. Fernando
Capez, Curso de Processo Penal, 13.ª ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda Constitucional n.
45/2004, São Paulo, 2006, Ed. Saraiva, pág. 336, considera que testemunha, em sentido estrito, “é todo
homem, estranho ao feito e eqüidistante das partes, chamado ao processo para falar sobre fatos
perceptíveis a seus sentidos e relativos ao objeto do litígio. É a pessoa idônea, diferente das partes, capaz
de depor, convocada pelo juiz, por iniciativa própria ou a pedido das partes, para depor em juízo sobre
fatos sabidos e concernentes à causa. José Carlos G. Xavier de Aquino. A prova testemunhal no
processo penal brasileiro, 3.ª ed,. São Paulo, 1995, Ed. Saraiva, págs. 3-4, define testemunha como toda
a “pessoa que assiste a determinado fato contestado, ou dele tem conhecimento, e é chamada a juízo a
fim de depor desinteressadamente sobre o que souber a seu respeito” e Nestor Távora e Rosmar
Rodrigues Alencar, Curso de direito processual penal, Bahia, 2011, JusPodiv, pág. 421, referem que
“[t]estemunha é a pessoa desinteressada que declara em juízo o que sabe sobre os fatos, em face das
percepções colhidas sensorialmente”.
Em Espanha é dominante o critério da alteridade (vejam-se as amplas referências doutrinais constantes
de Maria Paula Díaz Pita, El coimputado, cit., pág. 392).
Von Kries define as testemunhas como terceiras pessoas chamadas a comunicar ao julgador as suas
percepções sensoriais extraprocessuais.
Por último, Manzini refere que testemunho é a declaração, positiva ou negativa, da verdade feita ante o
Magistrado penal por uma pessoa (testemunha) distinta dos sujeitos principais do processo penal sobre
percepções sensoriais recebidas pelo declarante, fora do processo penal, a respeito de um facto passado e
dirigido à comprovação da verdade. Portanto, testemunha, nada mais é do que a pessoa idónea, diferente
das partes, capaz de depor, convocada pelo juiz, por iniciativa própria ou a pedido das partes, para depor
em juízo sobre factos sabidos e concernentes à causa.
102
Como refere Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos
sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., págs. 488-489,
“[e]m termos gerais, as discriminações entre as testemunhas e os impedidos de depor como testemunhas
na estrutura do código não têm qualquer raiz gnoseológica ou prescrições derivadas de pressupostos
generalistas sobre uma relação entre o interesse e a verdade, mas de estrita regulação jurídico-processual
centrada na destrinça entre a posição de sujeitos processuais e testemunhas”.

42

Na verdade, no processo penal português, o ofendido – que não pode dizer-se alheio
aos factos que se debatem no processo - é ouvido na qualidade de testemunha, desde
que não se tenha constituído assistente nem deduzido pedido de indemnização cívil103.
Por outro lado, não só aquele ofendido como também os seus parentes e familiares
enumerados no artigo 134.º do CPP têm ou podem ter manifesto interesse no resultado
do processo.
Por isso, ter interesse na causa não obsta a que alguém possa depor como
testemunha104.
Já o último dos apontados critérios se revela em conformidade com as linhas mestras
do ordenamento jurídico nacional.
Na verdade, nenhum juiz nem magistrado do Ministério Público pode exercer a sua
função num processo penal quando, no processo tiver sido ouvido ou dever sê-lo como
testemunha (artigos 29 .º n.º 1, al. d) e 54.º, ambos do CPP)105.
103

Veja-se neste sentido, Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. II, 5ªed., cit., pág.
254.
Não se acompanha, pois, a tese dos Acs, do do STJ de 6-3-1996 (Col. de Jur. - Acs STJ, ano IV, tomo 1,
pág. 222) e de 11-12-1996 (BMJ n.º 426, pág. 299), também sustentada no Ac. do de 15-2-1995 (Col. de
Jur. - Acs STJ, ano III, tomo 1, pág. 205) no sentido de o impedimento da parte civil, constante da alínea
b) do n.º1 do artigo 133.º do CPP, se restringir aos lesados meramente civis, não abrangendo os
ofendidos pelos crimes imputados ao arguido.
Como salientava o Prof. Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, vol. II, 3ªed. 2002, pág.
146-147, depois de citar o segundo daqueles arestos, e de expressar o seu “absoluto desacordo”: “[é]
precisamente porque deduz pedido cível que o ofendido se torna suspeito, ou melhor, que o seu
depoimento deve ser valorado como o de uma parte interessada na condenação e não como um terceiro
que não pretende valer no processo qualquer interesse pessoal. Deve, pois, ser ouvido no processo como
‘parte civil’, conforme dispõe o art. 145.º, e não como testemunha”. No mesmo sentido se pronunciou
Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no
Processo Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., pág. 486 e nota 65, referindo que “o
facto determinante para a norma é a iniciativa processual e não a relação com os factos, não havendo, na
nossa perspectiva, fundamento para uma redução teleológica”.
104
Embora no âmbito do processo civil, quer o STJ quer as Relações já por diversas vezes tiveram
oportunidade de salientar que “[a] circunstância de uma pessoa, um depoente, ter interesse directo na
causa é um elemento a que o julgador deve atender para avaliar a força probatória do depoimento, não
constituindo, todavia, fundamento de inabilidade”- Ac do STJ de 11-5-2006, proc.º n.º06B987, rel.
Pereira da Silva; cfr., no mesmo sentido o Ac. do STJ de 15-6-1989, proc.º n.º 002192, rel. Salviano de
Sousa, e, v.g., os Acs da Rel. do Porto de 13-12-1990, proc.º n.º 0409599, rel. Mário Cancela, de 111999, proc.º n.º 9930786, rel. Pires Condesso, de 5-4-2001, proc.º n.º 0030750, rel. Camilo Camilo, de
6-10-2003, proc.º n.º 0354248, rel. Fonseca Ramos, e da Rel. de Lisboa de 22-11-2005, proc.º n.º
9169/2005-7, rel. Pimentel Marcos, todos disponíveis em www.dgsi.pt.
105
Como o STJ já decidiu no seu Ac. 13-12-1995, proc.º n.º 048590, rel. Castro Ribeiro, in
www.dgsi.pt, também publicado no BMJ n.º 452, pág. 248 e na Col. de Jur. - Acs STJ, ano III, tomo 3,
pág. 255: “O Ministério Público é um órgão judicial com estatuto próprio cujos representantes afectos
profissionalmente a determinado processo não podem, no respectivo julgamento, ser indicados para
deporem como testemunhas”.
Da fundamentação deste douto aresto destaca-se o seguinte excerto: “Ora, salvo o merecido respeito, a
indicação desses dois Magistrados como testemunhas de defesa, sem mais - nomeadamente sem prévio
requerimento visando obter o impedimento deles, como M.P. no processo (cfr. artigos 54.º, 41.º n.º 2 e
39.º n.º 1 alínea d) do Código de Processo Penal) - afigura-se-nos absurda, por isso que era susceptível
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Também o advogado não pode depor na qualidade de testemunha em processo no qual
seja advogado constituído106.
Por outro lado, entre a pessoa em causa e o processo podem ainda existir outras
relações que impedem a pessoa de depor na qualidade de testemunha, embora, em
regra, possa intervir no processo com outra qualidade107.

provocar a caricata e aberrante situação hipotizada na douta resposta à motivação do recurso em apreço:
em audiência de julgamento, com intervenção de algum daqueles Magistrados a representar o M.P.,
teríamos que ele se repartiria, por um lado, na sua veste profissional e da sua bancada, a inquirir as
testemunhas e assumindo as demais obrigações do cargo, e por outro, como testemunha, ele próprio, a
descer à respectiva cadeira como vulgar cidadão para aí depor, pela defesa, contra a acusação que,
funcionalmente e ainda que segundo critérios de objectividade, lhe competia sustentar no julgamento!”.
Veja-se, tambem com muito interesse, o Ac. do STJ de 5-4-1995, 047381, rel. Vaz dos Santos,
disponível em www.dgsi.pt.
Também em Espanha se acentua a inabilidade das autoridades judiciárias intervenientes no processo
para deporem como testemunhas (cfr.. v.g., as SSTS de 3-10-1995, de 25-6-1990, de 15-3-1889 e de 53-1889, parcialmente transcritas em Antonio Pablo Rives Seva, “Casos extravagantes de testimonio: el
coimputado y la vítima (I)”, in Noticias Juridicas, Fevereiro de 2001, disponível em
http://noticias.juridicas.com/). Veja-se ainda com muito interesse o texto da Procuradora Mayra
Campos Zúñiga, “Un Tema Para Reflexionar: El Fiscal Como Testigo” in Revista de Ciencias Penales
de Costa Rica, n.º 20, págs. 99-108, disponível em www.cienciaspenalescr.com/contenidos.
106
Veja-se, neste sentido o Ac. da Rel. do Porto 7-10-2009, 874/08.7TAVCD-A.P1, rel. Castela Rio,
onde se conclui que “[o] estatuto jurídico-processual-penal da Testemunha não se compagina com o
estatuto jurídico-processual-penal, civil e estatutário-deontológico do Defensor constituído”, o Ac. da
Rel. de Lisboa de 7-3-2013, proc.º n.º 2042/09.11DLSB-A.L1.9.1, rel. Cristina Branco e o Ac. da Rel.
do Porto de 7-2-2007, rel. Maria Leonor Esteves, todos disponíveis em www.dgsi.pt, o último dos quais
também publicado na Colectânea de Jurisprudência, ano XXXIII , tomo 1, pág. 207.
No mesmo sentido se pronunciou Augusto Lopes Cardoso, Do Segredo Profissional na Advocacia, ed.
CELOA, 1997, pág. 82 e o Parecer n° E/950, aprovado em sessão do Conselho Geral da Ordem dos
Advogados de 22 de Setembro de 1995 (publicado em www.oa.pt), este último assinalando que em
processo penal, “[n]ão pode depor como testemunha porque tal contraria um princípio fundamental do
direito processual, o advogado que mantém em vigor a relação jurídico-profissional com alguma das
partes do processo”.
Como justamente se assinala no citado Ac. da Rel. do Porto de 7-2-2007: “[m]uito embora em nenhum
dos preceitos legais que regulam a matéria da prova testemunhal se vislumbre a referência textual a
qualquer impedimento que obste a que o advogado de uma das partes do processo preste depoimento
durante a vigência da relação processual que o liga àquela, a inadmissibilidade de tal depoimento
decorre não só do princípio da não promiscuidade dos intervenientes, princípio geral do processo, mas
também de interesses de ordem pública. As razões justificativas que obstam à acumulação das
qualidades processuais - seja de julgador com a de parte, seja desta com a de testemunha ou de perito -,
que vários preceitos legais procuram prevenir, têm igual cabimento relativamente a actuações que
possam produzir efeitos na esfera jurídica de qualquer dos interessados, como sucede com a do
mandatário que, em termos jurídicos, se identifica com a do mandante. Por outro lado, a função da
testemunha no processo, com o inerente dever de comunicar ao tribunal, de forma isenta, objectiva e
verdadeira, todos os factos acerca dos quais seja inquirida (cfr. al. d) do n° 1 do art. 132°), não se
coaduna com a do advogado que, não obstante participe na realização da Justiça, se encontra sempre
condicionado pelo interesse da parte que representa e ao qual em muitos casos tem de dar prevalência.
Nessa medida, os deveres processuais do advogado - que não raro implicam o dever de reservar factos
de que tenha conhecimento quando esteja em causa o interesse do seu constituinte, não lhe permitem
desempenhar as funções de testemunha de acordo com o figurino traçado na lei para quem ocupa esta
posição processual”.
107
Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol II, 5ªed., cit., pág. 203.
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Conforme estatui o n.º 1 do artigo 133.º do CPP, estão impedidos de depor como
testemunhas o arguido e os co-arguidos no mesmo processo ou em processo conexos,
enquanto mantiverem aquela qualidade; as pessoas que se tiverem constituído
assistentes, a partir do momento da constituição, as partes civis; e os peritos, em
relação às perícias que tiverem realizado.
Nesta medida e numa primeira aproximação ao conceito, pode acolher-se a definição
do Cons.º Santos Cabral segundo o qual “[t]estemunha é quem, sem estar excluida
dessa posição por um papel processual doutro tipo, deve dar a conhecer as suas
percepções sobre os factos perante um juiz por meio de uma declaração”108.

b) Se na generalidade das situações não sofre contestação o reconhecimento do direito
de recusa por, para além do mais, ser inequivoca a qualidade de testemunha, casos há,
porém, em que o reconhecimento desse direito poderá ser controvertido.
Assim, no caso, relativamente frequente, de no mesmo processo e pelos mesmos factos
responderem diversos familiares pode questionar-se se ao arguido familiar de outro coarguido assiste ou não o direito de recusa.
Cremos que a resposta não pode deixar de ser negativa.
O direito de recusa é outorgado apenas à testemunha.
O arguido e os co-arguidos no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto
mantiverem essa qualidade, estão impedidos de depor como testemunhas [artigo 133.º,
n.º1, alínea a)].
Por outro lado, o arguido goza do direito ao silêncio, tem direito a prestar declarações,
não sendo obrigado a fazê-lo e muito menos com verdade, e não há qualquer
consequência desfavorável no caso de silêncio.
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in António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, Coimbra, 2014,
Almedina, pág. 480.
Também o TS espanhol tem definido testemunha como “la persona física que, sin ser parte en el
proceso, es llamada a declarar, según su experiencia personal, acerca de la existencia y naturaleza de
unos hechos conocidos con anterioridad al proceso (por haberlos presenciado —testigo presencial— o
por haber tenido noticia de ellos por otros medios —testigo referencial)”- STS de 3-10-1995, ponente
Luis Román Puerta Luis, e STS 530/1996 de 18-7-1996, ponente José Augusto de Vega Ruiz.
Na doutrina espanhola destacam-se as definições Emilio Gómez Orbaneja ("testigos son las personas
físicas, con la condición jurídica de terceros respecto de los sujetos de la relación procesal, que declaran
en el proceso penal ante el juez sobre sus percepciones sensoriales de hecho y circunstancias pasadas, es
decir, recibidas fuera del proceso, con la finalidad de esclarecer la verdad"- Tratado de Derecho
Procesal, Tomo III. pág. 175) e de Miguel Fénech, para quem o testemunho é "el medio de prueba
consistente en la declaración de conocimiento que emite una persona, que no sea sujeto necesario del
proceso, acerca de una percepción sensorial adquirida fuera del mismo, relativa a un hecho pasado y
dirigida al fin de la prueba" (El Proceso Penal, Madrid, 1982, AGESA. pág. 135).
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Se o arguido quiser prestar declarações, é evidente que as mesmas podem dizer
respeito à matéria de facto relacionada não apenas com ele próprio mas também com
co-arguido comparticipante.
Do mesmo modo se o arguido optar pelo direito ao silêncio, este abrange também a
matéria de facto relacionada com o co-arguido comparticipante109.
109

Neste sentido, embora a propósito de outra questão, veja-se o Ac. do STJ de 28-11-1990, BMJ, n.º
401, págs. 449-458 e Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. II, 5ªed., 2011, cit.,
págs. 203-204.
Esta questão já por diversas vezes ocupou os tribunais espanhois, sempre em casos de co-arguidos
irmãos. Em todas as situações em que foi chamado a pronunciar-se o Tribunal Supremo de Espanha
rejeitou a aplicação do artigo 416, 1º da LEcr (cfr. STS 951/2001, de 23 de Maio, 665/2001, de 17 de
Abril, 1.380/2009, de 29 de Dezembro).
Na falta de disposição homóloga do nosso artigo artigo 133.º, n.º1, alínea a) do CPP, mas coincindindo
com o fundamento que lhe está subjacente, o TS (sentença n.º 1.380/2009, de 29-12-2009, rec.º n.º
1336/2009, rel. D. Alberto Jorge Barreiro) enumerou as seguintes razões para a não aplicação do citado
artigo 416:
«En primer lugar, porque el recurrente tenía el estatus de imputado y no de testigo. Deben aplicársele
por tanto los arts. 118 y 520 de la Ley Procesal y no el art. 416, que está previsto para quienes declaren
como testigos.
En segundo lugar, porque los derechos procesales de que gozaba el acusado como imputado presentan
una amplitud y un ámbito de eficacia procesal en los que queda comprendida también la facultad de no
responder a las preguntas que le formulen en relación con su hermano o con cualquier otra persona
implicada o no en el proceso.
Es claro, por lo tanto, que, dada la amplitud de derechos y facultades procesales que comprende el
estatus de imputado, no sólo no tiene obligación de declarar contra sí mismo ni de confesarse culpable,
sino que tampoco tiene obligación de declarar sobre cualquiera de las personas y hechos que surjan en el
curso del interrogatorio, pudiendo negarse a deponer sobre cualquier extremo concreto, ya afecte a su
hermano o a un tercero implicado o no en el proceso.
Por lo demás, parece claro que el recurrente no podía adoptar el doble estatus de imputado y de testigo.
Y también resulta obvio que el estatus de testigo le perjudicaría, toda vez que estaría obligado a declarar
y a decir la verdad sobre las preguntas que se le formularan, con la conminación adjunta de poder
incurrir en los delitos de desobediencia y de falso testimonio en el caso de que incumpliera las referidas
obligaciones inherentes al estatus testifical.
Por lo tanto, una situación procesal híbrida como la que viene a postular la parte recurrente mermaría de
forma clara los derechos procesales del imputado, ya que actuaría procesalmente condicionado y
limitado a la hora de responder a las preguntas referentes a terceros sobre las que pesaría su condición
teórica de testigo, repercutiendo ello en su obligación de declarar y en el contenido de las respuestas,
que habrían de ajustarse realmente a la verdad. No cabe duda, por consiguiente, que ese estatus peculiar,
revestido de un auténtico mestizaje procesal, posiblemente beneficiaría a terceras personas vinculadas al
proceso pero mermaría de forma sustancial el derecho de defensa de los imputados, que actuarían
siempre de forma cautelosa y comedida al tener que sopesar la trascendencia y las repercusiones
procesales de sus respuestas.
En consecuencia, la aplicación en este caso del art. 416.1º de la LECr. sólo perjudicaría a los imputados,
quienes, teniendo siempre el derecho de no responder a cualquier pregunta, sea o no relativa a sus
parientes, quedarían condicionados con las cargas del estatus de testigos. Y es que quien tiene derecho a
lo más, como sucede en este caso, tiene derecho a lo menos. Y desde luego no puede argumentarse que a
quien se le dispensa expresamente de prestar toda clase de declaraciones y de responder a cualquiera de
las preguntas que se le formulen, no se le está también dispensando de declarar en contra de su hermano.
Carece, pues, de base razonable pretender que se declare la nulidad de una diligencia en la que se le
informó al imputado de su derecho a no responder a ninguna pregunta, arguyendo para ello que no se le
informó de una clase concreta de preguntas que, sin duda y necesariamente, se hallaban comprendidas
dentro de los términos concluyentes e inequívocos del derecho a guardar absoluto silencio y a no
declarar.
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c) Mas a questão pode tornar-se bem mais complexa se um dos crimes apenas tiver
sido imputado a um dos arguidos familiares.
Entre nós a questão já foi inclusivamente levada à barra dos tribunais.
Num caso em que eram imputados a duas irmãs os crimes de ofensa à integridade
física recíprocas, suscitou-se a questão de saber se uma das arguidas podia ou não
depor como testemunha sobre o crime de homicídio cometido pela outra arguida na
pessoa de um outro irmão de ambas, que pouco depois (cinco ou dez minutos depois) a
interpelou, censurando-a pelo sucedido.
Na ocasião o STJ, por ac. de 28-11-1990110, pronunciou-se da seguinte forma:
«I- O impedimento consignado no artigo 133.º, n.º1, al. a) do CPP segundo o
qual os co-arguidos num mesmo processo não podem depor como testemunhas
significa tão-só que tal impedimento só se verifica em relação às infracções em
que haja co-arguição.
II - Se num mesmo processo forem julgados dois arguidos mas, em relação a
um crime só um deles é arguido, o outro pode depor como testemunha
relativamente a esse crime.
III- Tratando-se de irmãos, seria legitima a recusa a depor como testemunha,
face ao teor do art.134.º do CPP»111.
Nesta situação o reconhecimento do direito de recusa parece ter como pressuposto a
possibilidade, afirmada pelo STJ, de um arguido poder depor como testemunha
relativamente a um crime exclusivamente imputado a outro arguido, isto é, a factos
“imputados somente a um dos arguidos, em nada tocando o objecto processual a cargo
do outro”112.
A este respeito a doutrina portuguesa encontra-se, porém, profundamente dividida.
A favor daquela orientação jurisprudencial pronunciou-se desenvolvidamente o Dr.
Medina de Seiça113 partindo de uma concepção material de arguido e, depois, o Cons.º
Santos Cabral.

En este caso lo que sucedió fue que el imputado, a presencia de su letrado, no sólo se autoincriminó con
respecto a los hechos que le perjudicaban, sino que también accedió a responder a las preguntas relativas
a su hermano, a pesar de habérsele informado de su derecho a no responder a ninguna pregunta. Tal
actitud procesal tiene su explicación lógica en la coimplicación y en la inevitable inescindibilidad de las
conductas de ambos hermanos, cuando menos en la primera fase de los hechos, esto es, en la que se
refiere al traslado de la sustancia estupefaciente en el interior del vehículo Ford Focus».
110
Proc.º n.º 41167, rel. Cons.º Ferreira Vidigal, in BMJ, n.º 401, págs. 449-458.
111
Reproduz-se o sumário constante dos Sumários dos Acórdãos do STJ (disponível em www.stj.pt),
também parcialmente transcrito por Maia Gonçalves, Código de Processo Penal, cit., pág. 328, por
Manuel Simas Santos e Manuel Leal Henriques, Código de Processo Penal Anotado, vol. I, 3ª ed., cit.,
pág.133 e por Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. II, 3ªed., Lisboa/ S.Paulo,
2002, Editorial Verbo, pág. 145.
112
A expressão entre aspas é da autoria de Medina de Seiça in O Conhecimento Probatório do CoArguido, cit., pag. 60.
113
O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., especialmente pags. 60-66.
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Como sintetiza este último autor:
«(…) a chave fundamental para a questão em apreço situa-se no nexo existente
entre as imputações dos vários arguidos e não na mais, ou menos, mutável
configuração processual. Consequentemente entende-se que, no decurso de um
mesmo processo com pluralidade de arguidos, um arguido pode testemunhar
relativamente aos factos autónomos do outro porquanto não fazem parte do
objecto da relação processual relativa ao arguido que deve testemunhar, nem
surgem como conexos à sua própria imputação.
As dificuldades de ordem procedimental relativas à fungibilidade das
intervenções processuais não se afigura como obstáculo intransponível,
assumida, em termos de condução de audiência, a autonomia das diversas
imputações»114.
Em sentido diversos, os Profs. Germano Marques da Silva e Pinto de Albuquerque115,
pronunciaram-se abertamente contra a tese do STJ.
Segundo o Prof. Germano Marques da Silva:
«Não nos parece admissível que o co-arguido no mesmo processo, ainda que
por crimes diversos, possa assumir as qualidades 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 toda a prova, participando na audiência, ao de não prestar juramento, etc. A
lei ao referir a conexão de processos e não só os co-arguidos no mesmo
processo em que está a ser julgado, 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»116.
Embora reconhecendo a complexidade da questão, afigura-se-nos que a razão estará
com estes últimos autores.
Vejamos, antes do mais, qual foi a argumentação do STJ:
«… o artigo 131.º, quando na alínea a) do seu n.º 1, estabelece o impedimento
de os co-arguidos no mesmo processo deporem como testemunhas, tem de ser
interpretado cum grano salis, isto e, no sentido de que tal impedimento só
existe em relação às infracções em que haja co-arguição.
Assim sendo, a Letícia, apenas acusada de ofensas corporais (recíprocas) na
pessoa da Olinda, só quanto a este delito é desta co-arguida, sendo estranha a
restante imputação feita à irmã. Só assim, interpretado o preceito é que se
podera haver a Letícia como mantendo a predita qualidade de co-arguida o que,

114

in António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, Coimbra, 2014,
Almedina, pág. 516-517.
115
Comentário do Código de Processo Penal, cit., págs- 357 e 358.
116
Curso de Processo Penal, vol. II, 5ª ed., Lisboa, 2011, cit., págs. 204 e 252. No mesmo sentido,
embora em termos pouco assertivos ( “parece”), se pronunciou Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e
o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do
Sistema Norte-Americano, cit., pág. 487, nota 70.
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de resto, é pressuposto legal quando na lei se diz ‘enquanto mantiverem aquela
qualidade’.
Neste termos, poderia, em princípio, a Letícia depôr na medida que se referiu,
uma vez que não há agora distinção entre testemunhas e declarantes.
Portanto, a Leticia podia depôr ou recusar-se a fazê-lo, dado o seu parentesco
com a Olinda – artigo 134.º(…)»117.
Salvo o devido respeito, a lei portuguesa, na sua literalidade, não parece autorizar o
entendimento perfilhado pelo STJ, uma vez que se refere ao “mesmo processo ou em
processos conexos”.
Tal como sublinhou Schoneborn perante o direito germânico, a letra da lei ao referir-se
ao “mesmo processo ou a processos conexos”parece excluir “uma acumulação da
qualidade de arguido e de testemunha e isto mesmo sobre factos apenas imputados aos
outros co-arguidos”118.
Como bem sintetizou entre nós Pinto de Albuquerque, “[o] arguido não pode depor
como testemunha no processo em que está constituido como tal”119.
A impossibilidade de o arguido depor como testemunha no mesmo processo sobre
factos que são imputados aos seus co-arguidos em exclusivo, funda-se numa primeira
linha e como bem observa Pinto de albuquerque, no facto de “a capacidade de
avaliação do arguido fica prejudicada pela circunstância de os factos se encontrarem
numa relação de conexão objectiva com os factos imputados ao arguido, perturbando
assim seriamente a liberdade do depoimento”120.
Mesmo quando presta declarações relativas a factos que não lhe sejam imputados um
co-arguido não pode ser testemunha, não o faz nas vestes de testemunha mas, ainda, e
sempre, como arguido.
Ao nivel do mesmo processo não pode haver fungibilidade de funções, entre as
posições juridicas de arguido e de testemunha: o arguido participa no processo na

117

BMJ, n.º 401, pág. 452.
Apud Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág. 64. Este autor
reconhece que “[a] lei portuguesa, no seu sentido literal, não abona a solução adoptada pelo Supremo
Tribunal de justiça, ou seja, a possibilidade de um arguido assumir no decurso do processo, ou mais
incisivamente na mesma audiência, a posição de testemunha, ainda que relativamente a factos
autónomos do outro arguido”(ibidem).
119
Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 357.
120
Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 357. Depois de aludir às dificuldades de ordem
prática para concliar o direito do arguido de assistência à produção de prova e o dever das testemunhas
se retirarem da sala, Pinto de Albuquerque explicita o seu raciocínio com o exemplo retirado do Ac. do
STJ de 28-10-1990 (“sendo imputadas a duas arguidas os crimes de ofensas à integridade física
recíprocas, uma das arguidas não pode depor como testemunha sobre o crime de homicídio cometido
pela outra arguida na pessoa de um irmão que tomou partido na discussão” ou “ quando ocorram vários
crimes cometidos por vários agentes destinando-se uns a continuar os outros, o arguido acusado de um
crime de homicídio cometido por si e pelo seu co-arguido não pode depor como testemunha sobre o
crime de ocultação de cadáver apenas imputado pelo seu co-arguido” (pág. 358).
118
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qualidade de arguido, é nessa posição que está no processo que exerce os seus direitos
e cumpre os seus deveres121.
Essa fungibilidade sempre se depararia com enormes dificuldades procedimentais
derivadas do diferente estatuto de arguido e testemunha, nomeadamente quanto ao
direito do arguido assistir à produção de toda a prova, participando na audiência, ao de
não prestar juramento122.
Neste sentido se pronunciou o douto ac. do Tribunal da Relação de Lisboa de 29-31995123, assim sumariado:
«O impedimento do arguido em depôr como testemunha respeita a todos os
factos dos autos e não, apenas, àqueles que só a ele são imputados, ou seja,
respeita, também, aos factos que são unicamente imputados aos seus coarguidos, ainda que quanto a estes tenha a qualidade de ofendido».
Acentue-se, por ultimo, que a infungibilidade entre as posições jurídicas de arguido e
de testemunha constitui uma tradição dos ordenamentos europeus continentais e que a
tese sustentada pelo STJ, com o aval de Medina de Seiça e de Santos Cabral, é
claramente minoritária quer na doutrina quer na jurisprudência alemãs.
Mas nestes casos só em nome de um formalismo exarcebado e estéril é que se dirá que
o co-arguido não pode recusar-se a depor nos termos do artigo 134.º relativamente a
factos somente imputados a outro arguido seu familiar.
Assim, no caso sujeito à apreciação do STJ, só em nome de um formalismo cego aos
valores da justiça é que se deixaria de reconhecer à arguida Letícia o direito de se
121

Segundo informa Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág. 65, esta
posição foi sustentada por Prittwitz que argumentava que a impossibilidade de testemunhar nestas
situações visava respeitar “o fim de protecção representado pela formalização de cada posição
processual (no caso testemunha ou arguido) , e não se compadece com uma fungibilidade dessas funções
ao nível do mesmo processo”.
122
Assim, ao arguido assiste o direito de estar presente durante a produção da prova, o presidente do
tribunal deve ordenar a retirada da sala das pesoas que devem testemunhar (art. 339, n.º1), a testemunha
é obrigada a prestar juramento (artigo 132.ºn.º1, al. a), o arguido não presta juramento em caso algum
(artigo 140.º. n.º3).
Sobre o diferente estatuto de arguido e de testemunha cfr., desenvolvidamente, Medina de Seiça, O
Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., págs. 25-33.
Medina de Seiça, embora reconheça que o estrito cumprimento das regras de produção de prova poderia
não só agravar a complexidade dos trabalhos da audiência, mas exigir um esforço quase titânico, a
resvalar para uma certa esquizofrenia, de molde a tratar o co-arguido, ora como testemunha, ora como
arguido, ora presente, ora ausente, ora ajuramentado e advertido da responsabilidade penal por
evenutaual falsidade , ora esclarecido sobre o irestrito direito de opção entre declarar ou calar sem ser
desfavorecido” (O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., págs. 64-65), acaba por considerar
que “essas dificuldades não são insuperáveis, desde que se proceda a uma correcta preparação da
audiência de molde a separar convenientemente a produção da prova para cada infraccção, tratando por
exemplo, em primeiro lugar as infracções a cargo apenas de um arguido e nas quais, eventualmente, o
outro arguido deverá ser ouvido como testemunha”(pág. 65). Curiosamente, a propósito do caso
subjacente ao citado Ac. do STJ de 28-11-1990, o mesmo autor sublinha que tanto quanto conseguiu
apurar da leitura do acordão, as regras da produção da prova, “não foram observadas pela 1ª
instância”(pág. 64, nota 141).
123
Proc.º n.º0338053, rel. Leonardo Jardim, in www.dgsi.pt.
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recusar a depor contra a arguida Olinda, sua irmã, no que respeita ao crime de
homicídio de que esta última fora acusada de ter praticado num outro irmão de
ambas124.
Embora não se perfilhe a respectiva fundamentação, cremos que o STJ concluiu
acertadamente pelo reconhecimento do direito de recusa.
A nosso ver a questão não está tanto em saber se relativamente ao crime que não lhe
era imputado a arguida prestava declarações nessa qualidade ou antes na qualidade de
testemunha, mas se aquela sua veste processual (de co-arguida) é de algum modo
impeditiva do reconhecimento daquele direito, o que no caso se não verificava.
Aliás, se os processos tivessem corrido separadamente, se o homicídio tivesse sido
instruído autonomamente, seria inequívoca a qualidade de testemunha da referida
Letícia e indiscutível o privégio familiar de que podia prevalecer-se.
O reconhecimento do privilégio familiar não parece, assim, estar dependente do
estatuto formal de testemunha.
Por outras palavras, o estatuto formal de co-arguido não é impeditivo do
reconhecimento do privilégio familiar relativamente a infrações que não lhe sejam
imputadas e relativamente às quais se tivessem sido instruídas autonomamente sempre
se lhe reconheceria aquele direito.
Não estamos perante uma qualquer fungibilidade de funções: o co-arguido não presta
juramento, não está sujeito a contra-interrogatório, é sempre ouvido na qualidade de
arguido mas, porque o crime não lhe é imputado, pode recusar-se a depor por razões
familiares125-126.
124

Não deixa de ser sintomático que a doutrina não aborde especificamente esta questão do direito de
recusa e que a transcrição que efectua do sumário do Ac. do STJ 28-11-1990 seja omissa quanto à
referência àquele direito.
125
O arguido pode, igualmente, ser simultaneamente ofendido, isto é, titular dos intereses que a lei
especialmente quis proteger com a incriminação (art. 113.º, n.º1 do Código Penal) e nessa qualidade ter
apresentado queixa, ser lesado e ter deduzido pedido de indemnização. Pode até ter-se constituído
assistente e, tratando-se de crimes particulares, deduzir acusação particular.
Porque arguido, não presta juramento e (na qualidade de simples ofendido ou queixoso) não é sujeito a
interrogatório cruzado, mas pode exercer alguns dos direitos do queixoso, da parte civil ou do assistente,
que não se mostram incompatíveis com aquela sua veste processual (de arguido), nomeadamente,
desistir da queixa, desistir ou transigir relativamente ao pedido de indemnização cível, recorrer da
sentença (que absolveu ou condenou outro arguido).
126
Noutros casos, em que não está em causa o arguido, pode falar-se em fungibilidade de funções.
Assim, não há qualquer incompatibilidade ontológica entre a qualidade de parte civil e a veste de
testemunha. Como bem sublinha o Prof. Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. II,
5ª ed., Lisboa, 2011, cit., pág. 205 “a parte civil só fica impedida de depor como testemunha
relativamente aos arguidos a que os factos geradores da responsabilidade civil respeitam”. Também o
STJ já teve oportunidade de frisar que “[a] proibição prevista na al. c) do n.º 1 do art. 133.º do CPP só
pode ser entendida com o alcance de se limitar às situações em que as partes civis se apresentam a
deduzir pedido contra os próprios arguidos a que os factos respeitam ou seja, as partes civis, só porque o
são, não estão impedidas de testemunhar, mas apenas o estarão relativamente aos factos que tenham a
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5.2. A natureza excepcional da recusa em depor
As alíneas a) e b) do citado artigo 134.º enumeram as pessoas que podem recusar-se a
depor.
Vimos, porém, que termos do artigo 131.º, n.º1 do CPP qualquer pessoa que não se
encontrar interdita por anomalia psíquica tem capacidade para ser testemunha e só
pode recusar-se nos casos previstos na lei.
A regra geral é, pois, a obrigação de depor.
O direito de recusa assume, assim, natureza excepcional.
Por isso, no direito português só podem recusar-se as pessoas expressa e
taxativamente127 indicadas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do citado artigo 134.º, ou seja:
ver com o arguido ou arguidos visados”- Ac. do STJ de 10-10-2001, Proc. n.º 1949/01 - 3.ª Secção, rel.
Leal Henriques, in Sumários de Acórdãos do STJ, Criminal, ano 2001, disponível em www.stj.pt.
Do mesmo modo e segundo a lição do STJ (Ac. de 23-4-1998, proc.º n.º 98A1112, rel. Silva Graça, in
www.dgsi.pt) “[a] lei processual não impede o perito de ser testemunha relativamente a factos estranhos
às questões que foram objecto de arbitramento, assim como não impede a testemunha de ser perito,
desde que as respectivas matérias não sejam coincidentes”. Veja-se, desenvolvidamente, Paulo Dá
Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo
Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., pág. 489, nota 72.
No que se refere ao assistente, quer o STJ por via dos seus Acs. de 23-05-2002 (proc.º n.º 1382/02 - 5.ª
Secção, rel. Carmona da Mota, in Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça- Secções
Criminais, ano 2002, disponível em www.stj.pt) de 21-5-2009 (proc.º n.º 105/09.2.YFLSB-3ª secção,
rel. Fernando Fróis, in Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça- Secções Criminais, ano
2009, págs. 297-298) e de de 18-4-2012 (proc.º n.º 172/11.9TRPRT-A.S1, rel. Pires da Graça, in
www.dgsi.pt) quer alguma jurisprudência das Relações, têm concluído no sentido de que o advogado
pode legitimamente intervir em processo-crime como assistente em causa própria (em sentido contrário,
isto é de que o queixoso advogado que queira constituir-se assistente tem necessariamente de constituir
mandatário um outro colega, veja-se a jurisprudência citada por Vinício Ribeiro, Código de Processo
Penal- Notas e Comentários, 2ªed., 2011, Coimbra Editora, pág. 131 e por Simas Santos e Leal
Henriques, Código de Processo Penal Anotado, vol. I, cit., págs. 483-484 e, na doutrina Manso Preto,
Pareceres do Ministério Público (Trabalhos Forenses), Coimbra, 1964, Almedina, págs. 323 e segs,
Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal”, I, Lisboa, 1986, ed. Danúbio, pág. 156, e Germano
Marques da Silva, Curso de Processo Penal”, I, 4ªed. 2000, cit., pág. 338. O Tribunal Constitucional,
pelos seus Acórdãos n.º 325/06 e n.º 338/06, disponiveis em http://www.tribunalconstitucional.pt/,
julgou não inconstitucional “a norma constante do artigo 70.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, no
segmento em que determina que os assistentes são sempre representados por advogado e na
interpretação segundo a qual esta representação tem de ser assegurada mediante emissão de procuração
a favor de advogado que não o advogado ofendido com direito a ser constituído assistente nos termos
dos artigos 68.º, n.º 1, alínea a), e 69.º do mesmo código”).
127
Veja-se neste sentido, por exemplo, o Ac. da Rel. de Guimarães de 30-6-2014, proc.º n.º
272/11.5IDBRG.G1, rel. Maria Luísa Arantes, disponível em www.dgsi.pt.
Já no âmbito do CPP de 1929, embora num contexto diferente, esta ideia de taxatividade era afirmada
quanto à enumeração das pessoas que não podiam ser testemunhas e das pessoas a quem não podiam ser
tomadas declarações (cfr. José Mourisca, Código de Processo Penal, vol. 2.º, Vila Nova de Famalicão,
1931, Tipografia Minerva, pág. 260, Luís Osório, Comentário ao Código do Processo Penal Português,
3.º vol., cit., págs. 319 e 320 e Maia Gonçalves, Código de Processo Penal, 4ªed, 1980, cit., pág. 322).
Também no processo civil a jurisprudência considerou taxativos os casos de incapacidades naturais e de
inabilidades legais, revestindo os artigos 617.º e 618.º do CPC natureza excepcional que não comportam
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“a) Os descendentes, os ascendentes, os irmãos, os afins até ao 2.º grau,
os adoptantes, os adoptados e o cônjuge do arguido;
b) Quem tiver sido cônjuge do arguido ou quem, sendo de outro ou do
mesmo sexo, com ele conviver ou tiver convivido em condições análogas às
dos cônjuges, relativamente a factos ocorridos durante o casamento ou a
coabitação”.
A norma constante do artigo 134.º reveste natureza excepcional. Não consente
aplicação analógica (artigo 11.º do Código Civil) nem sequer interpretação extensiva
por o legislador apenas ter querido abranger as pessoas indicadas no referido preceito.
128 129
- .
Tem sido, aliás, com fundamento no carácter taxativo da enumeração e na natureza
excepcional do instituto que a jurisprudência tem negado a faculdade de recusa de
depoimento:
- aos familiares do ofendido130;
- ao cônjuge do demandante131;
- à mãe do companheiro do arguido132;
aplicação analógica -cfr., vg., os Acs. da Rel. do Porto de 29-11-1990, sum.º no BMJ n.º 401, pág. 644 e
de 27-5-1993, proc.º n.º 9410310, rel. Simões Freire (julgando, por isso, que um perito não está inibido,
por motivos de ordem moral, de ser testemunha num processo em que exerceu funções periciais), o Ac.
da Rel. de Lisboa de 10-10-1991, proc.º n.º 0013236, Pires Salpico (que considerou que o enteado da ré
pode depor como testemunha), e o Ac. da Rel. de Lisboa de 2-4-1992, proc.º n.º 004271, rel. Adriano
Morais (excluindo o procurador da enumeração do referido artigo 618.º), todos disponíveis em
www.dgsi.pt.
128
Veja-se, neste sentido, o Ac. da Rel. de Lisboa de 21-2-2007, proc.º n.º 93335/2006-3, rel. João
Sampaio e, mais desenvolvidamente, o Ac. da Rel. de Guimarães de 6-10-2014, proc.º n.º
1096/13.0PBGMR.G1, rel. Ana Teixeira e Silva, disponíveis in www.dgsi.pt, ambos versando sobre a
mãe do companheiro do arguido.
Como referia Luís Osório, “[e]m caso de dúvida sôbre a vontade da lei deve dar-se-lhe a interpretação
mais restrita, visto tratar-se de uma excepção, e ser a interpretação que permite uma mais larga instrução
do processo”( Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 322).
Em Itália, a mesma ideia de taxatividade, da natureza excepcional do preceito e da proibição de
aplicação analógica e de interpretação extensiva é defendida pela doutrina (cfr., v.g., Aniello Nappi,
Guida al Codice di Procedura Penale, 10ªed., Milão, 2007, Giuffrè Editore, pág. 458, Mario Conte,
Maurizio Gemelli e Fabio Licata, Le Prove Penali, Milão, 2011, Giuffrè Editore, pág. 61 e Luigi
Fadalti, La testimonianza nel giudizio penale, Milão, 2008, Editore Giuffrè, pág. 76, Id., La
Testimonianza Penale, Milão, 2012, Giuffrè Editore, pág. 101) e pela jurisprudência. Quanto a esta
última veja-se, v.g., o seguinte excerto do aresto da Corte di Cassazione n.º 6726, de 28-3-1995, a
propósito dos familiares da companheira do arguido: «L’art. 199 c.p.p., che disciplina la facoltà di
astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell’imputato, non è suscettibile d’interpretazione
estensiva, avendo il legislatore provveduto ad individuare, sulla basi di criteri improntati a
ragionevolezza e quindi conformi ai principi costituzionali, quelle posizione che, anche nell’ambito del
rapporto familiare ‘di fatto’, sono state ritenute meritevoli di considerazione in relazione alle finalità
della norme».
Também na Suiça, a Message relatif à l’unification du droit de la procedure pénale de 21 de Dezembro
de 2005, pág. 1179, disponível em www.epjpd.admini.che, acentua que “Les al. 1 à 3 [do art. 168]
contiennent une énumération exhaustive des personnes qui peuvent refuser de témoigner en raison des
liens étroits qu’elles ont avec le prévenu”(itálico nosso).
129
Cfr também supra n.º 5.6.
130
Ac. do STJ de 19-4-1991, proc.º n.º 41623/3ª, BMJ n.º 406, pág. 527.
131
Ac. da Rel. de Coimbra de 21-11-1996, Colectânea de Jurisprudência, ano XXI, tomo 5, pág. 55.

53

- aos que vivam ou tenham vivido com o arguido “em condições análogas às do
cônjuge sem coabitação”133.
Veremos, mais em pormenor, quais os familiares (em sentido amplo) que podem
recusar-se a depor.
Antes, porém, convém realçar uma vez mais que, conforme decorre claramente da letra
do artigo 134.º [“do arguido” (n.º1, al. a) in fine); “do arguido” e “com ele” [n.º1, al.
b)] os familiares ali mencionados e que podem recusar-se a depor como testemunha,
são apenas os familiares (em sentido amplo) do arguido e não também do assistente ou
das partes civis134 .
Como se refere no citado Ac. do STJ de 19-4-1991, num caso em que fora arguida a
nulidade da decisão por terem sido ouvidas duas testemunhas irmãs da ofendida,
alegadamente com preterição das formalidades prescritas no artigo 134.º, n.º 2 do CPP,
“[o] legislador pronunciou-se em termos precisos, adequados, não sendo, por isso,
curial interpretar a norma em análise como abrangendo também os familiares dos
ofendidos – artigo 9.º, n.º2 do Código Civil”.
Já se tentou questionar este diferente tratamento legal dispensado a familiares do
arguido e a familiares dos ofendido, qualificando-o de inconstitucional, por violador do
princípio da igualdade.
Mas, em vão.
Como o STJ teve oportunidade de afirmar no seu Ac. de 20-11-2002135:
«I- Ao não prever que os descendentes da vítima possam recusar-se a depor,
prevendo, porém, a possibilidade de tal recusa para os descendentes do arguido,
o art. 134.º n.º1 al.a) do CPP não consubstancia violação ao princípio da
igualdade, não sofrendo de inconstitucionalidade.
II- A possibilidade de recusa em prestar depoimento por parte dos familiares do
arguido, sindicados naquele normativo, destina-se a evitar situações em que tais
132

Acs. da Rel. de Lisboa de 21-2-2007, proc.º n.º 93335/2006-3, rel. João Sampaio e da Rel. de
Guimarães de 6-10-2014, proc.º n.º 1096/13.0PBGMR.G1, rel. Ana Teixeira e Silva, ambos disponíveis
in www.dgsi.pt.
133
Ac. da Rel. de Guimarães de 11-5-2009, proc.º n.º 608/07.3PBVCT.G1, rel. Estelita de Mendonça, in
www.dgsi.pt.
134
Veja-se, neste sentido, Costa Pimenta, Código de Processo Penal Anotado, Lisboa, 1987, Rei dos
Livros, pág. 351, Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág. 95, nota 215,
Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa, 2007, Universidade Católica Editora, pág.
351, “Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto”, Código de Processo Penal Comentários e notas práticas, Coimbra Editora, 2009, pág. 358, o comentário de Santos Cabral in
António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, cit., pág. 532, os citados
Acs. do STJ de 19-4-1991 e da Rel. de Coimbra de 21-11-1996 e o Ac. da Rel. do Porto de 19-1-1994,
proc.º n.º 9211070, rel. Correia de Paiva (ascendente do assistente).
135
Proc.º n.º 3149/02, rel. Pires Salpico, in Sumários dos Acórdãos do STJ, disponível em www.stj.pt,
também transcrito em Manuel Simas Santos e Manuel Leal Henriques, Código de Processo Penal
Anotado, vol. I, 3ªed. Lisboa, Rei dos Livros, 2008, pág. pág. 959.
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pessoas, na intenção de favorecerem o arguido sejam levadas a mentir perante o
tribunal, ou se vejam constrangidas a, dizendo a verdade, contribuírem para a
condenação deste seu familiar.
III- Aliás, nada impede que tais familiares do arguido deponham, basta que o
queiram».
Finalmente importa destacar que, à semelhança do que se passa no ordenamento
jurídico germânico136 , também entre nós o direito de recusa só existe caso o familiar
da testemunha seja já arguido.
O direito de recusa é outorgado aos familiares do arguido e não aos familiares de
meros suspeitos 137-138.
O reconhecimento daquele direito pressupõe, por conseguinte, que a constituição de
arguido tenha sido formalizada nos termos dos artigos 57.º e 58.º do CPP.

5.3. Parentesco, Afinidade e Adopção.
a) Compreende-se que à cabeça dos titulares do direito de recusar o depoimento surjam
os parentes mais próximos, pelos “laços de afeição especial” que as relações de

136

Veja-se a informação prestada por Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido,
pág. 70, nota 153 e “Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em
Caso de Co-Arguição”, na Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 6, Fasc. 3º (Jul-Set. 1996),
pág. 495, nota 44.
137
Como é sabido a lei distingue entre o suspeito, isto é, toda a pessoa relativamente à qual exista
indício de que cometeu ou se prepara para cometer um crime, ou que nele participou ou se prepara para
participar (art. n.º 1 al. e) do CPP) e o arguido, entendendo-se como tal a pessoa que assim foi
formalmente constituída nos termos do art. 58.º ou 57.º, n.º 1 do CPP.
138
A questão já se suscitou na ordem juridica italiana onde não obteve uma resposta unânime.
Conforme jurisprudência praticamente uniforme da Corte di Cassazione, “[n] el corso delle indagini
preliminari non è dovuto l’avviso della facoltà di astenersi dal rispondere ai prossimi congiunti du una
persona che non abbia ancora assunto la qualità di indagato. L’iscrizione nel registro degli indagati
segna il mpomento a partire dal qual ricorre l’obbligo in capo agli inquirenti di dare agli stretti congiunti
l’avviso di ciu all’art 199 comma 2 c.p.p.”(Sez. I, n.º 6294, de 29-3-1999; no mesmo sentido, cfr. Sez. I,
n.º 24222, de 4-6-2002, Sez. VI, n.º 27060, de 27-5-2008, Sez. VI, n.º 39748, de 19-7-2011, Sez. IV, n.º
35134, de 24-1-2013, Sez. I, n.º 42495, de 23-9-2014 e Sez. VI, n.º 16454, de 10-2-2015).
Todavia, a mesma Corte di Cassazione já considerou que "[a]i fini dell'utilizzabilità di dichiarazioni rese
da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi
avrebbe potuto esercitare la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 C.P.P., si deve avere riguardo non
alla posizione formale rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensì a quella sostanziale, da valutarsi
con riferimento ai già acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto" (Sez. I , n°
6617, de 12-2-2008).
Em Espanha, o artigo 416 da Ley de Enjuiciamiento Criminal refere-se a “procesado”. Alguma doutrina
tem criticado o legislador por ainda não ter substituído aquele termo por “imputado”. Cfr., v.g.,
Mercedes Serrano Masip, “La víctima de la violencia de género ante el deber de denunciar y declarar en
el proceso penal”, cit., pág. 17.
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parentesco criam e pelos “vínculos pessoais de recíproca influência que
estabelecem”139.
Relembra-se que o parentesco é o vínculo que une duas pessoas, em consequência de
uma delas descender da outra ou de ambos procederem de um progenitor comum
(artigo 1578.º do Código Civil). Todas elas estão ligadas pelos vínculos de sangue,
baseado na procriação, e por isso se dá também ao parentesco o nome de
consanguinidade140.
Não há que fazer qualquer distinção entre parentes legítimos e parentes ilegítimos141.
No que se refere ao parentesco em linha recta142 não existe qualquer limite: a lei
reconhece o direito de recusar depoimento aos descendentes e ascendentes do
arguido143.
Consequentemente, gozam daquele direito os pais144 e os filhos, os avós e os netos, os
bisavós e os bisnetos, e assim por diante.
Na linha colateral o parentesco só releva no 2º grau, isto é, entre irmãos145-146.
139

As expressões entre aspas são da autoria de Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado,
vol. IV, 2ªed., 1992, Coimbra Editora, pág. 37.
140
Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. IV, cit., pág. 27.
141
Já assim se entendia face ao Código de Processo Penal de 1929, na vigência da Constituição de 1933.
Neste sentido Luís Osório, Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 322
referia que “[o]s ascendentes, descendentes e irmãos podem ser legítimos ou ilegítimos, mas sendo
ilegítimos, têm do ser reconhecidos, pois só êsses a lei conhece” e Ary de Almeida Elias da Costa,
Linhas Gerais de Instrução Preparatória em Processo Penal, 2ªed., cit., pág. 116, depois de afirmar que
a lei não distingue entre parentes legítimos e ilegítimos, salientava que que “a razão da inibição é
igulamente válida tanto para os primeiros como para os segundos”.
Também no âmbito do processo civil, Alberto dos Reis afirmava “Que os ascendentes ou descendentes
sejam legítimos ou ilegítimos, pouco importa”(Código de Processo Civil anotado, vol. IV, cit., pág.
349) e, do mesmo modo, Cunha Gonçalves, referia que “ Os ascendentes ou descendentes podem ser
legitimos ou ilegitimos” (Tratado de Direito Civil, vol. XIV, cit., pág. 367) .
No âmbito da legislação anterior, Navarro de Paiva, Tratado Theorico e Pratico das Provas no Processo
Penal, cit., pág. 36, nota 1, II, louvando-se na doutrina de Faustin Hélie e de Morin afirmava, porém,
que “criminalistas distintos sustentam que a incapacidade natural de ser testemunha no processo
criminal não comprehende: 1.º Os ascendentes naturaes do accusado, porque, segundo as disposições
geraes das leis, o filho natural não pertence à família da mãe (…); 3.º Que é applicável aos filhos
naturaes do accusado, e ao filho do primeiro matrimónio da mulher do accusado, ainda que seja
adulterino, porque existe sempre um vínculo natural entre a mãe e o filho”.
142
Sobre os elementos do parentesco, linhas de parentesco e cômputo dos graus vejam-se,
respectivamente, os artigos 1579.º, 1580.º e 1581.º, todos do Código Civil. Acentuando a necessidade do
recurso ao direito da família constante do Código Civil, veja-se Vinício Ribeiro, Código de Processo
Penal- Notas e Comentários, 2ªed., 2011, Coimbra Editora, pág. 372.
143
A regra do CPP, em matéria do direito de recusa, coincide, deste modo, com o critério supletivo
constante do artigo 1582.º do Código Civil: “os efeitos do parentesco produzem-se em qualquer grau na
linha recta”.
144
A lei reconhece a titularidade do direito de recusa aos ascendentes. Por isso, no que toca aos pais do
arguido menor, eles podem recusar-se a depor mesmo que tenham sido inibidos do exercício do poder
paternal ou das responsabilidades parentais, como o legislador hoje lhe chama.
145
Relembrando que os tios não constam da enumeração legal, veja-se o Ac. do STJ 15-4-1993, proc.º
n.º 043653, rel. Coelho Ventura [“…testemunha Alzira, tia do arguido, que não foi advertida nos termos
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A lei não distingue entre irmãos germanos (que procedem dos mesmos pais),
consanguíneos (do mesmo pai e mãe diferentes) e uterinos (da mesma mãe e pais
diferentes)147. Por isso que todos eles gozem do direito de recusa148.

b) É, naturalmente, mais limitada a relevância jurídica da afinidade, legalmente
definida como “o vínculo que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro” (artigo
1584.º do Código Civil).
Na verdade, para efeitos do disposto no artigo 134.º do CPP a afinidade só releva até
ao 2º grau149-150.

do artigo 134 do Código de Processo Penal, por não ter de o ser em virtude de se não encontrar em
nenhuma das circunstâncias previstas nas alíneas a) e b) do mesmo dispositivo legal, seu n. 1.”].
É esta tambem a regra vigente, v.g., nos Códigos de Processo Penal do Brasil, da Guiné-Bissau, de Cabo
Verde, de Macau e de Timor-Leste e, ainda, do Chile e da Rússia.
No direito alemão, italiano, kosovar, dominicano e japonês o direito de recusa é concedido não só aos
irmãos mas também aos tios e sobrinhos (colaterais em 3º grau). Em numerosos paises da América
Latina (v.g. Argentina, Venezuela, México, Colômbia, Guatemala, El Salvador) o direito de recusa, no
que concerne ao parentesco na linha colateral, estende-se até ao 4.º grau.
146
No processo civil o parentesco enquanto causa de recusa legítima de depor (artigo 497.º) só releva na
linha recta. Assim, contrariamente ao que sucede no processo penal, os irmãos das partes não podem
recusar-se a depor.
147
No direito civil, a distinção ainda perdura para determinados efeitos. Assim, na sucessão legítima a
lei portuguesa (artigo 2146.º do Código Civil), à semelhança do que acontece em diversas outras
legislações (cfr., v.g., os artigos 752 do Código francês, 570 do Código Italiano, 949 do Código
espanhol, 1.631 do Código mexicano, 3.586 do Código argentino e 1.841 do Código brasileiro) trata os
irmãos germanos em termos mais favoráveis do que os irmãos consanguíneos e os irmão uterinos.
148
Assim também na Itália (cfr. v.g., Florian, Delle prove penali, Milano 1961, pág. 379, Corrada Di
Martino e Teresa Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale, 2ªed., Padova, 2010, Cedam,
pág. 86), em França (cfr., v.g., as sentenças da Cour de Cassation de 22-2-1989, n.º 88.874 e de 30-31977, n.º 77-90460) e na Suiça. Neste último país, a lei refere-se expressamente aos “demi-frères et
soeurs du prévenu” e aos “demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu”, não obstante a Message relatif
à l’unification du droit de la procedure pénale, de 21 de Dezembro de 2005, disponível em
www.epjpd.admini.che, se ter pronunciado pela desnecessidade de tal referência: “Il est donc superflu
de mentionner expressément le rapport de demi-parenté entre enfants (cf. al. 1, let. d et e)” (pág. 1179).
Em Espanha, não obstante a LEc (art. 416) apenas se referir aos irmãos germanos e uterinos [“sus
hermanos consanguíneos o uterinos”], María Luisa Villamarín López, “El derecho de los testigos
parientes a no declarar en el proceso penal”, cit., pág. 17, sustenta que “[d]ado que su relación tendrá la
misma consideración dentro de la familia y merecen idêntica proteción de su intimidad, entendemos
que no hay razón para excluir a los hermanos que únicamente tienen en común a su padre”.
149
A tendência geral da legislação portuguesa, à semelhança de inúmeras legislações estrangeiras, é no
sentido de limitar mais a relevância jurídica da afinidade do que a do parentesco. Como escrevem
Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, Vol I, 2ªed., cit., pág. 54, quase
não há normas no nosso direito que atribuam efeitos às relações de afinidade, na linha colateral, para
além do 2.º grau.
150
No que concerne à afinidade enquanto fundamento do direito de recusa de depoimento é esta
também a regra vigente na ordem jurídica de numerosos países (v.g. Alemanha, Itália, Kosovo, Japão,
Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia).
No Brasil é mais limitada a relevância da afinidade enquanto fundamento do direito de recusa de
depoimento porquanto apenas se prevê a afinidade em linha recta. No entanto a noção de afinidade à
face do direito brasileiro é mais vasta do que a portuguesa porquanto abrange igualmente os parentes
dos companheiros. Segundo o artigo 1595.º do Codigo Civil brasileiro de 2002 (aprovado pela Lei n.º

57

Na linha recta151 gozam, pois, do direito de recusa os sogros do arguido e o genro ou a
nora do arguido (1º grau), os pais dos sogros do arguido (2º grau), os padrastos e
enteados (1º grau), e o padrastro e o filho do enteado (2º grau).
Na linha colateral, o direito de recusa apenas abrange os cunhados (2.º grau)152.
Ao contrário do que vigorou no antigo direito canónico, anterior ao Concílio de Latrão
(1215), onde se admitia a affinitas secundi generis, a afinidade não gera afinidade.
Consequentemente, não há vínculo de afinidade entre um dos cônjuges e os afins do
outro153.
Importa, pois, sublinhar que não há assim afinidade entre os vulgarmente chamados
concunhados154 que, por isso, não podem recusar-se a depor 155.
10.406, de 10 de Janeiro de 2002), “Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo
vinculo da afinidade”.
Em Espanha, não obstante o silêncio da lei, a doutrina vem há muito defendendo a inclusão dos sogros,
genro e nora entre os titulares do direito de recusa – cfr., v.g., María Luisa Villamarín López, “El
derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”, cit., pág. 17, Jesús Bernal Valls,
“Deber de declarar y derecho al silencio en la prueba testifical del proceso penal:sumarias
consideraciones sobre su problemática actual”, in Revista del Poder judicial, 2ªEpoca, n.º5, Marzo 1987,
pág. 7 e Enrique Aguilera de Paz, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tomo III, Madrid,
1924, Editorial Reus, pág. 604.
151
Como o grande civilista brasileiro Prof. Orlando Gomes esclarece, o vínculo de afinidade em linha
reta pode decorrer de três circunstâncias: 1º) em virtude do casamento por ele contraído, o marido será
afim em 1º grau dos descendentes e ascendentes da sua mulher; 2º) em virtude do casamento contraído
pelos filhos, será afim, em 1º grau, das esposas destes; 3º) em virtude do casamento contraído pelos seus
ascendentes, será afim em 1º grau do cônjuge do seu ascendente.
152
No processo civil é muito mais limitada a relevância da afinidade enquanto fundamento do direito de
recusa de depoimento porquanto apenas podem recusar-se a depor “o sogro ou a sogra nas causas do
genro ou da nora e vice-versa” (artigo 497.º). Por isso se decidiu que a madrasta não é inábil para depor
em causa do enteado (Ac. da Rel. de Coimbra de 19-10-1995, BMJ n.º 430, pág. 530). Também Alberto
dos Reis assinalava que “o pai ou mãe do sogro pode depor na causa do genro ou da nora e vice-versa
(Código de Processo Civil anotado, vol. IV, cit., pág. 349).
153
Só excepcionalmente a lei manda aplicar a certos afins dos afins de uma pessoa determinado efeito
próprio da afinidade. É o caso por exemplo do artigo 39.º, n.º1, alínea b) do CPP aplicável, com as
necessárias adaptações, aos magistrados do Ministério Público (artigo 54.º, n.º1 do CPP) respeitante aos
impedimentos em processo penal, segundo o qual nenhum juiz pode exercer a sua função quando ele, ou
o seu cônjuge, ou a pessoa que com ele viver em condições análogas às dos cônjuges, for ascendente,
descendente, parente até ao 3º grau, tutor, ou curador, adoptante ou adoptado do arguido, do ofendido ou
de pessoa com a faculdade de de constituir assistente ou parte civil ou for afim destes até àquele grau.
Também o artigo 120.º, n.º1, alínea a), b) e c) e d) do CPC considera como fundamento de suspeição
não apenas o parentesco ou afinidade do juiz com alguma das partes, mas também o parentesco ou
afinidade da mulher do juiz com qualquer delas.
154
Veja-se, neste sentido, v.g., Revista de Legislação e Jurisprudência ano 60.º, pág. 337, Pereira
Coelho, Curso de Direito da Família, vol. I, Coimbra, 1965, Atlântida Editora, pág. 51, Pires de Lima e
Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. IV, cit., pág. 40, Antunes Varela, Direito da Damília,
Lisboa, 1982, Livraria Petrony, pág. 72, Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da
Família, Vol I, 3ªed., 2003, Coimbra Editora, pág 47, João José Gonçalves Proença, Direito da Família,
Lisboa, 2008, Universidade Lusíada Editora, pág. 103, Jorge Duarte Pinheiro, Direito da Família e das
Sucessões, vol. I, 3ªed., Lisboa, 2007, AAFDL, pág. 58, e, na jurisprudência, v.g., o Ac. da Rel. de
Coimbra de 15-3-2006, proc.º n.º 4349/05, rel. Ribeiro Martins, in www.dgsi.pt.
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Porque esta circunstância é muitas vezes ignorada pela generalidade da população,
também por este motivo a inquirição preliminar da testemunha a que alude o n.º3 do
artigo 138.º do CPP deve ser conduzido com rigor, indagando-se das razões que levam
a testemunha a afirma ser cunhado do arguido. Por vezes impõe-se também por parte
da entidade competente, nomeadamente do juiz de julgamento, uma prudente atitude
pedagógica para não ferir em público os sentimentos da testemunha (concunhado) que
se considera e é por todos considerada como cunhada ou cunhado do arguido, sem
realmente o ser à face da lei.
Uma vez que a afinidade não gera afinidade, também nenhuma afinidade existe entre o
padrasto ou a madrasta e o cônjuge do enteado.
Também nenhum vínculo de afinidade existe no caso de dois viúvos celebrarem
casamento, entre os filhos por eles trazidos dos anteriores matrimónios156.
Por outro lado, a afinidade pressupõe o casamento e baseia-se no parentesco de certas
pessoas com um dos cônjuges. Portanto, não havendo casamento não há afinidade. Por
isso não existe qualquer relação de afinidade com o filho (ou filha) do companheiro ou
com a mãe ou pai do companheiro157.

c)A lei outorga ainda o direito de recusa de depoimento aos adoptantes e adoptados do
arguido.
A adopção é o vínculo que à semelhança da filiação natural, mas independentemente
dos laços de sangue, se estabelece legalmente entre duas pessoas nos termos dos
artigos 1973.º e seguintes (artigo 1586.º do Código Civil).
Enquanto o parentesco assenta sobre os laços da procriação, a adopção nasce de
decisão judicial (artigo 1973.º, n.º1 do Código Civil) e da vontade dos interessados e

Como perante o direito frâncês ensinava Carbonnier, “[l]es maris de deux soeurs, bien qu’ils soient
vulgairement qualifiés de beaux-frères, ne sont point juridiquement alliés entre eux, parce que les alliés
de l’un des conjoints ne sont point les alliés de l’autre” (Droit Civil, 2-La Famille, Les Incapacités, 11ª
ed., Paris, 1979, PUF, pág. 481).
Já anteriormente a jurisprudência francesa do século XIX sublinhara que:
- “ Le mari de la soeur de la femme de l’accusé peut être entendu en témoignage”(Cour de Cassation de
11-4-1811, apud apud Jean Baptiste Sirey, Table Alphabétique et Raisonnée du Recueil Géneral Des
Lois et Des Arrêts 1800-1820, Paris, 1821, pág. 761);
- “(…) le temoin n’est pas devenu, par son mariage avec la soeur de la femme de l’accuse, beau-frère de
ce dernier…(Cour de Cassation, 16-3-1821, apud Claude Carnot, De l’instruction criminelle, 3ªed.,
Tomo IV, Bruxelles, 1831, Librairie Nationale et Étrangère, pag. 157).
155
Curiosamente, o moderno direito suiço outorga aos concunhados o direito de se recusarem a depor.
Na verdade, segundo o artigo 168, 1 do Código de Processo Penal podem recusar-se a testemunhar: “les
frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux”.
156
Cfr. Antunes Varela, Direito da Família, cit., págs. 72-73, louvando-se na lição de Orlando Gomes.
157
Veja-se neste sentido, Antunes Varela, Direito da Família, cit., pág. 73, os Acs. da Rel. de Lisboa de
21-2-2007, rel. João Sampaio e da rel. de o Ac. da Rel. de Guimarães de 6-10-2014, rel. Ana Teixeira e
Silva e a doutrina e jurisprudência italianas supra mencionadas na nota 128.
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tem efeitos variáveis consoante a modalidade que reveste: adopção plena ou adopção
restrita (artigo 1977.º, n.º1 do Código Civil).
A adopção plena confere ao adoptado a condição de filho do adoptante e integra-o com
os seus descendentes na família deste, extinguindo-se as relações familiares entre o
adoptado e os seus ascendentes e colaterais naturais, sem prejuízo do disposto quanto a
impedimentos matrimoniais nos artigos 1602.º a 1604.º (artigo 1986.º, n.º1 do Código
Civil). A outra ressalva refere-se à adopção plena recair sobre o filho do cônjuge do
adoptante, caso em que se mantêm os laços de parentesco que prendem quer o
adoptado ao conjuge do adoptante, quer os respectivos parentes entre si (artigo 1986.º,
n.º2 do Código Civil).
Assim sendo, o adoptado plenamente, passa para todos os efeito legais a ser
considerado descendente do adoptante, neto dos pais deste, irmão dos filhos, sobrinho
dos irmãos, primo dos filhos dos irmãos158, cunhado do cônjuge do filho do adoptante,
etc.
A menção ao adoptante e adoptado constante da alínea a) do n.º1 do artigo 134.º do
CPP, tem claramente o mérito de desfazer quaisquer dúvidas que a este respeito se
pudessem suscitar.
Embora criando um vínculo de filiação entre o adoptado e o pai adoptivo, no caso de
adopção restrita o adoptado conserva todas os direitos e deveres em relação à família
natural, salvas as restricções estabelecidas na lei (artigo 1994.º do Código Civil).
Na adopção restrita, para além de existir direito de recusa entre o adoptante e adoptado
e entre este e os familares do primeiro, quanto à testemunha adoptada ficam também
ressalvadas as relações com a sua familia natural.

d) Os vínculos de parentesco, afinidade e adopção podem sofrer várias vicissitudes.
Entre o momento da data do facto delituoso e o momento da prestação do depoimento,
as relações familiares podem constituir-se ou extinguir-se (v.g. nascimento de um filho
ou de um irmão, casamento, adopção, divórcio, etc.)159.
Suscita-se, deste modo, a questão de saber qual o momento a que deve atender-se para
o exercício do direito a que alude o artigo 134.º do CPP160.
158

Em rigor, como assinala João José Gonçalves Proença, Direito da Familia, cit., pág. 95, a adopção
não cria uma relação de parentesco. As relações entre adoptante e adoptado não são relações de sangue,
são relações de natureza meramente jurídica.
159
Assim, no que se refere ao parentesco (e, por via indirecta relativamente à afinidade) a sua
constituição pode ocorrer, sobretudo no que respeita à declaração de paternidade, por meio de
perfilhação ou pela procedência de uma acção judicial de investigação, e a sua extinção pela
procedência de uma acção de impugnação. A celebração do casamento ou a sua dissolução por divórcio
podem, naturalmente, constituir ou extinguir o vínculo da afinidade. E o mesmo sucede com as
sentenças (constitutivas) de adopção ou de revisão da sentença que decretou a adopção ou com a
sentença (constitutiva) que revogou a adopção restrita.
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No que se refere ao parentesco, à afinidade e à adopção, atendendo à ratio do artigo
134.º do CPP, afigura-se-nos que o momento a que deve atender-se para determinar a
vigência daqueles vinculos deve ser o momento em que há-de prestar-se o depoimento,
independentemente da data da prática dos factos investigados ou imputados ao arguido
(tempus commissi delicti), por ser no momento da inquirição que se manifesta a dura
alternativa de faltar à verdade ou de comprometer gravemente os interesses de entes
queridos 161.
160

No âmbito da velha legislação portuguesa surgiu uma questão conexa a propósito da menoridade.
Segundo as Ordenações Filipinas os menores de quatorze anos não não podiam ser testemunhas. Nos
crimes muito graves e na falta de outra prova era porém admitida a inquirição de menores de quatorze
anos, sem juramento (“Porém, havemos por bem, que os Julgadores em feitos crimes muito graves
perguntem os menores de quatorze annos sem juramento, por falta de outra prova, para se informarem
na verdade, por não ficarem os delictos graves sem castigo” - Ordenações Afonsinas, Livro III, título
LXI, § 6). Em comentário àquela Ordenação, Cândido Mendes de Almeida, Ordenações Filipinas, Rio
de Janeiro, 1870, pág. 647, refere que Moraes Carvalho na nota 292 da Praze Forense diz o seguinte: “E
poderão os que passão dessa idade jurar de factos aconteidos antes della ? Mr. d’Aguesseau sustenta que
elles só poderão ser acreditados se os factos succederão quando os menores estavão proximos á
puberdade: eu porém penso que se a lei os excluio, por suppôr nelles falta de razão sufficiente ou de
criterio, milita o mesmo principio quanto aos factos anteriores”.
Com as Reformas Judiciárias, os menores de catorze anos e maiores de sete anos, podiam ser inquiridos
como testemunhas, mas sem prestarem juramento (cfr. artigos 115º da Nova Reforma judiciária, 969.º e
1135.º ambos da Novíssima Reforma Judiciária e artigos 2509.º a 2511.º do Código Civil de Seabra).
No Código de Processo Penal de 1929, os menores de sete anos não podiam ser testemunhas (artigo
216.º, 2º) mas podiam ser-lhes tomadas declarações, quando o juiz o entendesse conveniente (artigo
216.º§2.º). Como referia Luís Osório, Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit.,
pág. 321, a idade deve ser contada em relação ao tempo do depoimento pois é nesse momento que se
julga se a testemunha é ou não habil para depor. Os fatos sôbre que a testemunha depõe até podem ter
tido lugar antes do seu nascimento, e a data da apreensão dêles só pelo depoimento se pode saber”. No
mesmo sentido se pronunciou José Mourisca, Código de Processo Penal, vol. 2.º, pág. 263 e Ary de
Almeida Elias da Costa, Linhas Gerais de Instrução Preparatória em Processo Penal, cit., págs. 115116.
Tambem no Código vigente se suscitou uma questão conexa quanto ao momento em que se deve aferir
da incapacidade para depor prevista no n.º 1 do artigo 131.º do CPP.
Como justamente se salientou no Ac. da Rel. de Guimarães 7-2-2011 rel. Luísa Arantes, in www.dgsi.pt,
“[a] incapacidade para depor prevista no n.º1 do artigo 131.º do CPP (extensiva aos assistentes e partes
civis – art. 145º, n.º3 do CPP) reporta-se ao momento da inquirição. Por isso, não são inválidas as
declarações para memória futura prestadas pela ofendida que só dois anos mais tarde veio a ser
declarada interdita por anomalia psíquica. Neste contexto, a fixação, na sentença de interdição, da data
do começo da incapacidade (artigo 954.º do CPC) apenas releva para efeitos de anulação de negócios
jurídicos celebrados em data posterior, não tendo repercussões sobre a capacidade para depor em
processo penal”.
No âmbito do processo civil, a propósito da representação de pessoas colectivas, questiona-se
frequentemente a possibilidade de inquirição de testemunhas que eram inábeis para depor na altura em
que foram arroladas por serem representantes das pessoas colectiva e que o deixaram de ser à altura da
inquirição.
Ora, relativamente ao momento relevante para aferir da inabilidade ou não para se depor como
testemunha, a jurisprudência era unânime no sentido de que o impedimento previsto no art. 617º do CPC
se reporta ao momento da inquirição, irrelevando a qualidade de parte detida, anteriormente, por quem
vai depor .
Cfr. neste sentido e entre muitos outros o Ac. do STJ 20-10-1998, proc.º n.º 076124, rel. Rodrigues
Gonçalves, os Acs da Rel. do Porto de 2-11-2013, proc.º n.º 2399/09.4TBOAZ-C.P1, rel. João Proença,
de 25-10-2010, proc.º n.º 4041/07.9TBPRD-C.P1, rel. Maria José Simões, de 12-07-2007, proc.º n.º
0733620, rel. Manuel Fernandes, de 28-09-2006, proc.º n.º 0634627, rel. Ana Paula Lobo, de 20-042006, proc.º n.º 0630190, rel. Amaral Ferreira, de 10-02-2003, proc.º n.º 0252781, rel. Fernandes do
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A existência do vínculo entre o arguido e os parentes e afins indicados na alínea a) do
n.º1 do artigo 134.º do CPP deve, assim, ser aferida no momento do depoimento e não
no momento da prática do delito.
Deste princípio é possível extrair três regras.
1ª - No momento da prestação do depoimento os familiares do arguido mencionados na
alínea a) do n.º1 do artigo 134.º do CPP, podem recusar-se a depor, mesmo se à data
da prática dos factos o vínculo de parentesco, afinidade ou adopção ainda não estivesse
constituído.
2ª - Inversamente, se à data da prestação do depoimento já não subsiste o vínculo por
entretante se ter exinguido, a testemunha está obrigada a depor, mesmo que à data da
prática dos factos fosse parente, afim, adoptante ou adoptado do arguido ou
posteriormente mas antes do momento da prestação do depoimento tivesse deixado de
o ser.
3ª - Se os factos foram praticados após a extinção do vínculo de parentesco, afinidade
ou adopção não há, evidentemente, direito de recusa.
Importa assinalar que na prática forense, com excepção da extinção da afinidade pela
dissolução do casamento por divórcio162, só muito raramente nos deparamos com estas
situações.

Vale, de 28-5-2001, proc.º n.º0150515, rel. Couto Pereira, de 20-1-1992, proc.º n.º 9150691, rel. Leitão
Santos, o Ac. da Rel. de Lisboa de 26-4-1994, proc.º n.º 0077771, rel. Sousa Inês, o Ac. Rel. de Évora
de 2-11-2006, 269/06-2, rel. Silvio Sousa e o Ac. da Rel de Guimarães de 29-9-2011, proc.º n.º
278/08.1TCGMR-B.G1, rel. Antero Veiga, todos disponíveis em www.dgsi.pt.
Como argumentam Antunes Varela, Bezerra e Nora, Manual de Processo Civil, cit., pág. 612, nota 1,
referindo-se aos que podem depor como partes (entre os quais se contam os representantes das pessoas
colectivas), a lei quer abranger os que, no momento da inquirição, podem ser ouvidos em depoimento de
parte, e não aqueles que poderiam anteriormente ter deposto como partes.
161
Assim também em Espanha e na Itália (cfr., v.g., Corrada Di Martino e Teresa Procaccianti, La prova
testimoniale nel processo penale, 2ªed, cit., pág. 88 e Luigi Fadalti, La Testimonianza Penale, cit, pág.
107). Neste último país a questão foi, porém, muito discutida, tendo havido uma corrente doutrinária
(onde avultaram os nomes de Manzini, Sabatini, Spangher) que sustentava dever atender-se à data da
prática dos factos.
No Brasil, Guilherme de Souza Nucci, Provas no Processo Penal, São Paulo, 2009, Revista dos
Tribunais, pág. 102, considera que “os laços de parentesco e afinidade devem ser constatados no
momento do depoimento e não na data do fato criminoso”. No mesmo sentido o Desembargador
Adalberto de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, S. Paulo, 1996, 4ª ed, Editorial Saraiva,
pág. 133, sublinhava que “ o vínculo de parentesco que deve ser examinado é o existente ao tempo do
depoimento e não quando do fato, pois somente assim se estará atingindo o objectivo que é a proteção as
relações familiares”.
162
Nos termos do artigo 1585.º do Código Civil, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 61/2008,
de 31 de Outubro, a afinidade determina-se pelos mesmos graus e linhas que definem o parentesco e não
cessa pela dissolução do casamento por morte.
No domínio da Código de Seabra discutia-se se a afinidade se mantinha sempre aplicando-se a todos os
seus efeitos, havendo quem sustentasse que só continuava a valer para efeitos de impedimentos
matrimoniais (cfr., v.g., A. Pereira Delgado, O Divórcio, 2ªed. Lisboa 1994, Livraria Petrony, pág. 141).
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A questão foi resolvida pela segunda parte do artigo 1585.º na sua redacção original (em moldes
idênticos ao §1590 do Código Civil alemão) que se manteve até à entrada em vigor da citada Lei n.º
61/2008 : a afinidade “não cessa pela dissolução do casamento”.
Entendeu-se então que “[a]s razões justificativas da consideração da afinidade como causa de
incapacidade matrimonial, como motivo de preferência na escolha do tutor, como fundamento de
suspeição, impedimento, incompatibilidade, inelegibilidade ou incapacidade (para depor) se mantêm,
em princípio, mesmo depois de dissolvido o casamento que lhe serve de base” - Pires de Lima e
Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. IV, cit., pág. 43.
Com a nova redacção conferida ao artigo 1585.º do Código Civil, pela Lei n.º 61/2008, a afinidade
mantém-se após a dissolução do casamento por morte, mas passou a cessar com a dissolução do
casamento por divórcio.
A justificação dada para esta alteração legislativa segundo a qual “a relevância social e jurídica da
permanência destes vínculos, na sequência do divórcio, há muito que se apresentava mais do que
duvidosa” (exposição de motivos do Projecto de Lei n.º 509/X (apresentada pelo PS), é de algum modo
surpreendente uma vez que apenas se conhecia a opinião divergente dos Profs. Pereira Coelho
Guilherme de Oliveira, segundo a qual “ tratando-se de dissolução por divórcio, porém, na generalidade
dos casos as relações de afinidade deixam de ter relevância social, mal se justificando, por isso, que
mantenham a sua relevância jurídica” (Curso de Direito da Família, Vol. I, cit., págs. 47-48).
Posteriormente, defendendo esta opção legislativa, veja-se Jorge Duarte Pinheiro, Direito da Família e
das Sucessões, vol. I, 3ªed.pág. 60.
Como tem vindo a ser salientado, este novo regime, “é passível de gerar complexidades” (Hugo Lança,
“Breves considerações à Lei do Casamento Descartável também conhecida por Lei do Divórcio”, 2010,
in Verbo Jurídico, disponível em http://www.verbojuridico.net) e de constituir “factor de preocupação
ética e de perturbação das relações sociais saudáveis” (Desembargador José Teixeira Monteiro, “A Nova
Lei do Divórcio: alguns aspectos positivos e algumas preocupações”, apud Observatório Permanente da
Justiça, O Novo Regime Jurídico do Divórcio em Avaliação, 30-9-2010, nota 16, págs. 16-17, disponível
em www.opj.ces.uc.pt.).
Na verdade, por força da alteração operada, em caso de dissolução do casamento por divórcio deixou de
haver qualquer impedimento ao casamento entre ex-afins, isto é de um ex-cônjuge com o pai do outro,
ou do padastro com a enteada (ou da madastra com o enteado), ou à união de facto juridicamente
relevante entre ex-afins, impedimentos que se mantêm se a dissolução do casamento ocorrer por morte,
sem que se encontre qualquer justificação válida para esta dualidade de regimes.
Por outro lado, não está posta “de lado a hipótese, nada improvável e relativamente frequente na
actualidade, de ocorrer um divórcio simulado precisamente como forma de evitar a aplicação de
algumas normas relativas à relação conjugal” (Rita Lobo Xavier, Recentes Alterações ao Regime
Jurídico do Divórcio e das Responsabilidades Parentais, Coimbra, 2010, Almedina, pág. 13).
Perfilhando estas críticas ao novo regime legal veja-se também o texto do juiz de direito Dr. António
José Fialho, “Algumas questões sobre o Novo Regime Jurídico do Divórcio”, Barreiro, 25 de Outubro de
2010, disponível em http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/ct_MA_12537.pdf.
Foi pena que o legislador português não tivesse reflectido seriamente sobre as vantagens da manutenção
do regime anterior ou, subsidiariamente, nem sequer tivesse atentado no moderno Código Civil
Brasileiro instituído pela Lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 que atento às realidades da vida
dispõe, no § 2º do seu artigo 1595, que “[n]a linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do
casamento ou da união estável”.
Na itália, em caso de morte do cônjuge e para efeitos penais e processuais penais, o cônjuge sobrevivo,
afim só deixa de poder recusar-se a depor no caso de não existirem filhos do casal (cfr. artigo 307.º do
Código Penal italiano “.. nondimeno nella denominazione di prossimi coniuge, non si comprendono gli
affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”).
Em Portugal, em consequência da alteração legislativa ocorrida em 2008 e no âmbito da direito de
recusa, em caso de dissolução do casamento por divórcio a testemunha, pai ou mãe do ex-cônjuge do
arguido e avô ou avó dos filhos deste último, ou ex genro ou nora do arguido, pais dos netos deste
último, ou o ex-padrasto (ou ex-madastra) e o ex-enteado (ou ex-enteada) que podem até ter coabitado
durante décadas, deixaram de poder recusar-se a depor.
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Já o mesmo não sucede quanto ao casamento e à união more uxorio mas aí, como
veremos, as regras a atender não são inteiramente coincidentes com as acabadas de
descrever.

5.4. Casamento
a) À semelhança do que sucede com a generalidade das legislações estrangeiras,
também o CPP prevê que o cônjuge do arguido possa recusar-se a depor como
testemunha (artigo 134.º, n.º1, alínea a) in fine).
Como referem Pires de Lima e Antunes Varela, com palavras de rara beleza:
“A partir do acto matrimonial, o cônjuge passa efectivamente a não estar só na
vida social, mas solidariamente ligado, numa parte essencial da sua
personalidade, ao seu consorte. E cada um dos cônjuges, na sua vida futura
passa não só a responder pela sua honra e pelo seu bom nome, mas também
pela imagem que a sua conduta projecta sobre a pessoa do outro cônjuge”163.
Ao contrário do que sucede quanto ao ex-cônjuge (al. b) do n.º1 do citado artigo
134.º), a lei portuguesa não impõe qualquer restrição temporal quanto aos factos sobre
os quais pode incidir a recusa de depoimento por parte do cônjuge. Por isso e
atendendo ainda à ratio do preceito afigura-se-nos que a recusa não se circunscreve
apenas a factos ocorridos durante o casamento, abarcando também factos ocorridos
antes do casamento164.
Por outro lado, o facto gerador do direito de recusa é o casamento, rectius, o estado de
casado. Basta que no momento da declaração a testemunha esteja casada com o
arguido para que lhe assista, sem mais, o direito de se recusar a depor,
independentemente de existir ou não convivência efectiva com o arguido165. Por isso,
mesmo em casos de separação de facto ou de separação judicial de pessoas e bens e
ainda que a testemunha se encontre a conviver em condições análogas às dos cônjuges
com outra pessoa, assiste ao cônjuge do arguido o direito de se recusar a depor166.
163

Código Civil Anotado, vol. IV, cit., pág. 257.
Assim também Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 361.
165
Como referiu o Tribunal Constitucional espanhol (Auto 187/2006, de 6 de Junho): “Al respecto
hemos de convenir con el Fiscal General del Estado en que no puede aceptarse que la convivencia se
erija en ratio de la excepción regulada en el art. 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los sujetos
eximidos de la obligación de declarar por este precepto legal pueden acogerse a esta dispensa con
independencia de que exista o no una convivencia efectiva con el procesado”.
166
Também no âmbito do processo civil Alberto dos Reis fazia notar que a inabilidade do n.º 4 do
artigo 624.º do Código de Processo Civil de 1939, “não desaparece pelo facto de os cônjuges se terem
separado judicialmente de pessoas e bens ou só de bens” (Código de Processo Civil anotado, vol. IV,
cit., pág. 349). Já anteriormente, em comentário ao artigo 2511.º do Código Civil de 1876, Dias Ferreira
salientara que “a palavra conjuges abrange a todos, qualquer que seja a sua situação, ainda que se achem
judicialmente separados de pessoas e bens” (Codigo Civil Portuguez Annotado, vol. V, Coimbra, 1876,
Imprensa da Universidade, pag. 214).
Como bem refere João José Gonçalves Proença, Direito da Família, cit., pág. 216, no caso de separação
judicial de pessoas e bens estamos perante uma “simples alteração do estado de casado que se mantem,
164
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b) O Código prevê igualmente que quem tiver sido cônjuge do arguido possa recusarse a depor como testemunha, mas agora apenas relativamente a factos ocorridos
durante o casamento (artigo 134.º, n.º1 e alínea a) in fine).
Como se constata, também no que se refere casamento vigoram a 1ª e 3ª regras que
deixámos enunciadas relativamente ao parentesco, à afinidade e à adopção:
i)
os cônjuges podem recusar-se a depor mesmo se à data da prática dos factos
o vínculo do casamento ainda não estivesse constituído, por o casamento
ainda não ter sido celebrado;
ii)
se os factos foram praticados após a extinção do vínculo não há,
evidentemente, direito de recusa167.
Já a segunda daquelas regras (relativas ao ao parentesco, à afinidade e à adopção) não
opera no que se refere ao casamento: se à data da prestação do depoimento já não
subsiste o vínculo, por entretanto o casamento ter sido dissolvido por divórcio, a
testemunha pode recusar-se a depor relativamente a factos ocorridos durante o
casamento.
Esta regra, da subsistência do direito de recusa mesmo após a dissolução do casamento
por divórcio, aproxima-se da vigente no ordenamento jurídico italiano (artigo 199.º),
alemão (§52), suiço (art. 168.º), francês (448.º), e na doutrina e jurisprudência
espanholas168 .
embora sob uma forma imperfeita ou doentia. Como acentua a doutrina, o vínculo matrimonial relaxase, sem quebrar”.
Quanto ao direito de recusa em processo penal é este também o entendimento dominante em Espanha
(cfr. v.g. a STS 459/2010 e a “Circular 6/2011, de 2 de noviembre, sobre criterios para la unidad de
actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer”, da Fiscalía
General del Estado, disponível em www.fiscal.es.
167
Veja-se neste sentido o Ac da Rel. do Porto de 12-5-2010, proc.º n.º 402/07.1PBVRL.P1, rel. Maria
Deolinda Dionisio, in www.dgsi.pt.
Na Espanha, é este também o entendimento dominante. Assim, segundo o “Acuerdo de 24-IV-2013” do
“Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, o art. 416 da LECRIM deve ser
interpretado da seguinte forma:
“La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 LECRIM alcanza a las personas que
están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se exceptúan:
a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese
definitivo de la situación análoga de afecto (…)”.
168
Na doutrina veja-se, v.g., María Luisa Villamarín López, “El derecho de los testigos parientes a no
declarar en el proceso penal”, cit., págs. 18-19 e Chozas Alonso, El interrogatorio de testigos en los
procesos civiles y penales, Madrid, 2010, Editorial La Ley, pág. 341, o ultimo dos quais se refere a uma
“ultractividad” desta faculdade de recusar o depoimento. Tambem a “Comision de Penal” dos Jueces
para la Democracia, em comentario ao “Acuerdo de 24-IV-2013”, alude a uma “eficacia ultra vires de la
faculdad de abstencion cinado en el momento del juicio el testigo ya no reúne las condiciones personales
de ejercicio de la facultad que si ostentaba, sin embargo, al tiempo en que se produce el hecho
justiciable y accede, por ello, a la información probatoria” (Jueces para la Democracia, Boletin de la
Comisión de Penal, n.º5-2013, pág.4).
A jurisprudência espanhola evidencia uma evolução curiosa.
Durante anos o Tribunal Supremo, maioritariamente, exigiu a subsistência da convivência marital (ou
more uxorio) no momento da prestação do depoimento, com o argumento de que em caso de divórcio se
extinguia o direito de recusa porque “la solidaridad justificadora de la excepción há de entenderse que
desaparece.” O direito de recusa pressupunha, pois, que o casamento persistisse ao tempo da declaração
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Não é difícil descortinar o fundamento desta extensão da faculdade da recusa de depor
ao ex-cônjuge.

por só nessas condições ter lugar a colisão ente o dever de declarar e os vinculos familiares e de
solidariedade entre o testemunha e o arguido (cfr., v.g. as STS 164/2008, de 8 de Abril, 39/2009, de 29
de Janeiro e 13/2009, de 20 de Janeiro). Esta orientação foi igualmente perfilhada por parte da doutrina
espanhola, momeadamente, por Serrano Hoyo, «Sobre las posibles conductas procesales de la mujer
víctima de delitos de violencia de género», in Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXVIII, 2010,
pág. 140, por Hurtado Yelo « ¿Se debe suprimir el art.416 LECrim en los delitos de violencia de
género?», en La Ley Penal, N.º 76, Novembro de 2010, pág. 4. em www.laleydigital.es., por Barrientos
Pacho, “Denuncia y testimonio entre cónyuges o parientes sin advertencia previa de la dispensa legal.
Validez y eficaca en juicio”, Diário La Ley, n.º 7430, Seccion Tribuna, de 23 de Junho de 2010, por
Rosa Salvador Concepción, “La Exención de Declarar contra el imputado en el delito de violencia
doméstica”, in Boletim Jurídico do Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilha, Articulo 14, (2011), pág. 11,
disponível em http://www.juntadeandalucia.es//institutodelamujer e por De la Fuente Honrubia, “La
dispensa del deber de declarar por concurrencia de vínculos personales con el procesado. Perspectiva
jurisprudencial actual” La Ley Penal, n.º 68, Fevereiro de 2010, pág. 4. www.laleydigital.es. o qual
considera que «es preferible que la dispensa sólo sea operativa cuando el vínculo personal se encuentra
vigente, ya que sólo en esos casos puede hablarse de verdadera inexigibilidad individual del sujeto por
una colisión moral del deber de declarar y el perjuicio que con ello puede originar al procesado con
quien mantiene el vínculo. Extender la dispensa a aquellos testigos que mantuvieron el vínculo
matrimonial o el derivado de una relación de análoga afectividad al matrimonio, y que no lo mantienen
en el momento de declarar, no tiene ningún soporte jurídico ni político-criminal, siendo incluso
contraproducente en materia de violencia de género, donde el testigo puede verse «obligado» a no
declarar por otros móviles distintos a la concurrencia de un conflicto moral”.
O momento de viragem ocorrreu com a STS n.º292/2009, de 26 de Março, rec.º n.º 11433/2008, relatada
por D. Luciano Varela Castro:
“Y, por lo que respecta al momento en que debe darse ese vínculo origen de la exoneración de la
obligación de declarar, se ha reconocido especial trascendencia a las circunstancias del caso y al
fundamento que en las mismas justifica la aplicación del artículo 416.1º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Si, conforme a aquéllas, la solidaridad es el único fundamento, nada obsta la exigencia de
colaboración mediante la prestación del testimonio si, al tiempo de reclamársela, no existe el vínculo
que la justifica. Pero la ruptura de la afectividad subsiguiente al cese de la convivencia no puede impedir
que el llamado como testigo se acoja a la exención si la declaración compromete la intimidad familiar
bajo la cual ocurrieron los hechos objeto de enjuiciamiento(…).
Finalmente no se explicaría como puede atenderse al tiempo del proceso para determinar la subsistencia
de la obligación de declarar, cuando se atiende al tiempo de los hechos no solamente para la protección
penal de la persona vinculada por esa relación, sino que para eximirla de la eventual responsabilidad por
encubrimiento”. No mesmo sentido veja-se também a STS n.º 459/2010, de 14 de Maio.
Numa tentativa para conciliar estas duas posições a sentença de 26 de julho de 2012, da secção 27 da
Audiencia Provincial de Madrid, especialista em violencia de género, recurso n.º 501/2012, rel Dª María
Tardón Olmos, disponível, v.g., no sítio da Associação Espanhola de Advogados de Família
(www.aeafa.es) considerou que “[l]a conciliación de ambas posturas del Tribunal Supremo y el estudio
del derecho comparado lleva a entender que en principio ha de estarse al momento de la declaración,
salvo que el testimonio pueda comprometer la intimidad familiar existente al tiempo de los hechos, en
cuyo caso también habría que otorgar a la presunta víctima la facultad de acogerse al artículo 416 de la
LECrim”.
A segunda daquelas orientações parece ter sido sufragada pelo “Acuerdo de 24-IV-2013” do Tribunal
Supremo, segundo o qual o artigo 416 LECRIM devera ser interpretado da seguinte forma:
“La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 LECRIM alcanza a las personas que
están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se exceptúan:
a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese
definitivo de la situación análoga de afecto.
b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso”.
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O conflito de consciência a que a recusa de declarar visa satisfazer pode estar
igualmente presente entre pessoas que estiveram unidas pelo casamento. A pessoa que
esteve ligada com outra pelo vínculo do casamento pode sentir-se igualmente obrigada
do ponto de vista ético a manter segredo após o rompimento da relação.
Por outro lado também a protecção da harmonia familiar pode passar pela não
revelação de informações que possam prejudicar os filhos que a testemunha tem em
comum com o arguido.
O legislador português foi, porém, muito mais restritivo do que os seus homólogos
francês, suiço, alemão e italiano, porquanto em caso de dissolução do casamento por
divórcio a recusa apenas opera relativamente a factos ocorridos durante o casamento.
Cremos que a solução legal portuguesa deveria ser repensada, tendo como parâmetro o
direito italiano que nestes casos limita o direito de recusa “ai fatti verificatisi o appresi
dall'imputato durante la convivenza coniugale” [n.º 3, al. c) do art. 199 do Codigo
Italiano].
Estando em causa crimes cometidos pelo arguido antes da celebração do casamento e
de que o respectivo cônjuge teve conhecimento durante o casamento, afigura-se-nos
manifestamente excessiva a obrigação de depor que actualmente recai sobre o excônjuge. Note-se que a frequência destes casos, até agora residual, poderá,
naturalmente, agravar-se com o alargamento substancial dos prazos de prescrição do
procedimento criminal.
c) A expressão legislativa, um pouco prosaica, “quem tiver sido cônjuge”169 pode
suscitar alguns problemas no que se refere à declaração de nulidade do casamento
católico e à anulação do casamento civil170.
No âmbito do processo civil o Prof. Lebre de Freitas pronunciou-se no sentido de que
“[a] equiparação do ex-cônjuge ao cônjuge permite abranger também, considerada a
ratio (permitir a recusa do testemunho quando é, ou foi, íntima a relação entre a
testemunha e a parte) os casos em que o casamento seja inexistente ou tenha sido
anulado (arts 1628 CC e 1631 CC), mas tenha sido consumado”171.

169

A expresão foi replicada nos Códigos de Processo Penal de Cabo-Verde (art. 184.º, n.º2) e de TimorLeste (art. 125.º, n.º1, al. b). O Código de Processo Civil português refere-se, também sem grande rigor
terminológico, a “ex-cônjuge” - art. 497.º, n.º1, alínea c).
170
Diferentemente do que sucede no direito canónico, o casamento civil ou é válido ou inexistente ou
anulável. Como acentuam Pires de Lima e Antunes Varela “[n]ão há dentro do vasto círculo da
invalidade do casamento civil lugar para um tertio genus – a nulidade –ao lado da inexistência e da
anulabilidade” (Código Civil Anotado, vol. IV, 2ªed., cit., pág. 153).
171
Código de Processo Civil Anotado, vol. 2.º, cit., pág. 535.
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Salvo o devido respeito, na ausência de regulamentação expressa172 e atento o carácter
taxativo da enumeração constante do artigo 134.º não nos parece que possa ser feita a
referida equiparação.
Como é sabido, há muito que se reconheceu não ser justo aplicar ao contrato de
casamento o regime correspondente à declaração de nulidade ou à anulação dos
contratos. Daí que o legislador português tivesse consagrado um regime especial para
os efeitos do casamento ferido de invalidade, inserindo-o num capítulo que designou
de “Casamento putativo”, designação tradicional, oriunda dos canonistas.
Na verdade, face ao teor do artigo 1647.º do Código Civil, o casamento civil anulado,
estando ambos os cônjuges de boa fé, aproxima-se do casamento civil dissolvido pelo
divórcio173.
“Mas - como bem assinalam Pires de Lima e Antunes Varela - não há, evidentemente,
perfeita identidade dentre as duas situações”.
Como aqueles ilustres civilistas salientaram:
“No caso da anulação, embora se respeitem as situações pretéritas, por força do
disposto no n.º1 do artigo 1647.º, tudo se passará, quanto às situações que
venham a constituir-se no futuro, como se o casamento nunca tivesse existido porque ele foi anulado. No caso de divórcio, mesmo em relação ao futuro, não
pode desconhecer-se a existência pretérita - que o divórcio não destrói como tal
- do casamento dissolvido”174.
Fazendo aplicação destes ensinamentos, afigura-se-nos que, contrariamente ao excônjuge cujo casamento foi dissolvido pelo divórcio, que pode recusar-se a depor
como testemunha, relativamente a factos ocorridos durante o casamento (artigo 134.º,
n.º1 e alínea a) in fine), a testemunha que viu o seu casamento com o arguido ser
anulado por sentença transitada em julgado ou declarado nulo com averbamento da
decisão dos tribunais ou repartições eclesiásticas nos livros do registo civil, não pode
em circunstância alguma recusar-se a depor como testemunha, nem sequer
relativamente a factos ocorridos durante o casamento (anulado).

172

Ao contrário do que sucede no direito italiano que torna extensiva a recusa a depor “alla persona nei
cui confronti sai intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con l’imputato” (art. 199, 3, c) do CPPI).
173
É do seguinte teor o artigo 1647.º do Código Civil:
“1. O casamento civil anulado, quando contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, produz os seus
efeitos em relação a estes e a terceiros até ao trânsito em julgado da respectiva sentença”.
2. Se apenas um dos cônjuges o tiver contraído de boa-fé, só esse cônjuge pode arrogar-se os
benefícios do estado matrimonial e opô-los a terceiro, desde que, relativamente a estes, se trate de mero
reflexo das relações havidas entre os cônjuges.
3. O casamento católico declarado nulo pelos tribunais e repartições eclesiásticas produz os seus
efeitos, nos termos dos números anteriores, até ao averbamento da decisão, desde que esteja transcrito
no registo civil”.
174
Código Civil Anotado, vol. IV, 2ªed., cit., págs. 203-204.
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Para os fins do disposto no artigo 134.º, n.º1, alínea b), do CPP os efeitos da anulação
do casamento ou da declaração de nulidade do casamento (católico) equiparam-se aos
do casamento inexistente 175.
Nos casos de anulação, nulidade (do casameto católico) e inexistência do casamento
fica sempre ressalvada a possibilidade de recusar o depoimento com fundamento na
convivência em condições análogas às dos cônjuges, actual ou pretérita.

5.5. Convivência em condições análogas às dos cônjuges
a) Finalmente, pode recusar-se a depor como testemunha “quem, sendo de outro ou do
mesmo sexo, com ele conviver ou tiver convivido em condições análogas às dos
cônjuges, relativamente a factos ocorridos durante (…) a coabitação” [artigo 134.º,
n.º1 e alínea b)]176.
Viver em condições análogas às dos cônjuges177 significa, para além da relação sexual
duradoura, aparecer publicamente como se casados fossem178.
175

Como dispõe o artigo 1630.º n.º 1 do Código Civil, o casamento juridicamente inexistente não produz
qualquer efeito jurídico e nem sequer é havido como putativo. A inexistência torna o casamento incapaz
de produzir qualquer efeito jurídico, inclusivamente os efeitos próprios do casamento.
Ao contrário do que sucede com a anulabilidade e com as antigas nulidades do casamento, que só
podiam ser declaradas em acção judicial especialmente intentada para esse efeito e só produziam mesmo
os seus efeitos depois de terem sido averbadas nos livros do registo civil, no casamento inexistente a
gravidade das faltas seleccionadas é tal que a invalidade do casamento pode ser invocada a todo o tempo
por qualquer interessado, independentemetne da declaração de judicial (artigo 1630.º, n.º2). Vejam-se a
este respeito as esclarecedoras anotações de Pires de Lima e Antunes Varela, in Código Civil Anotado,
vol. IV, 2ªed., cit., págs. 155 e seguintes.
176
Originariamente o preceito em causa apenas previa a convivência em condições análogas às dos
cônjuges, tendo sido posteriormente alterado pela Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, para passar a incluir
a expressão “sendo de outro ou do mesmo sexo”. Gil Moreira dos Santos anota que se “sublinha (…)
redundantemente, aqui como noutros normativos, a relevância sócio-jurídica do ‘direito à diferença’,
apontando para a união de facto mesmo que entre pessoas do mesmo sexo” (Código de Processo Penal,
Gil Moreira dos Santos, Caldeira, Cernadas & Associados- Sociedade de Advogados, RL, pág. 93).
177
A expressão consta igualmente, de forma expressa ou por remissão, dos artigos 39.º, n.º1, als a) e b) e
n.º3 (impedimentos), 68.º, n.º1, al. c) (assistente) e 159.º, n.º7 (perícia psiquiátrica), todos do Código de
Processo Penal, e dos artigos 113.º, n.º2 al. a) e n.º3 (titulares do direito de queixa), 132.º n.º 2, al. b)
(homicídio qualificado) 145.º, n.ºs 1 e 2 (ofensa à integridade física qualificada) 152.º, n.º 1 al. b)
(violência doméstica), 154.º (coacção), 207.º, n.º1, al. a) (furto), 208.º, n.º3 (furto de uso de veículo),
209.º, n.º3 ( apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada), 212.ºn.º 4 (dano), 213.º, n.º3
(roubo), 216.º n.º 3 (alteração de marcos), 217.º n.º4 (burla), 220.º n.º3 (burla para obtenção de
alimentos, bebidas ou serviços), 224.º n.º4 (infidelidade), 321, n.º 3, al. b) (receptação), 232.º, n.º2
(auxílio material), 364.º, al b) (atenuação especial e dispensa de pena nos crimes falsidade de
depoimento ou declaração, falsidade de testemunho, perícia, interpretação ou tradução, e de suborno,
367.º, n.º4, al. b) (favorecimento pessoal), todos do Código Penal.
178
Helena Mota, “O problema normativo da família – Breve reflexão a propósito das medidas de
protecção à união de facto adoptadas pela lei n.º 135-99, de 28-8”, in Estudos em Comemoração dos 5
anos (1995-2000) da Faculdade de Direito da Univrsidade do Porto, Coimbra, 2001, Almedina, pág.
536, nota 2.
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A doutrina e a jurisprudência falam a este respeito de viver em comunhão de mesa,
leito e habitação179.
Na sugestiva formulação de Antunes Varela e Pires de Lima, a expressão condições
análogas às dos cônjuges significa que os “companheiros não só mantêm notoriamente
relações de sexo, mas vivem também de casa e pucarinho um com o outro, com
comunhão de mesa, leito e habitação, como se fossem de facto cônjuges um do
outro”180.
Afastam-se assim do conceito não apenas aqueles casos em que há apenas uma relação
fugaz, como também os casos vulgarmente denominados de concubinato, ou seja, em
que os companheiros não eram vistos ou tratados pela generalidade das pessoas que os
rodeavam como se de marido e mulher se tratasse 181.
Para além de estável, a relação tem de ser monogâmica182.
Por vezes o legislador acaba por descaracterizar o conceito, não exigindo
expressamente a comunhão de habitação183.
179

Veja-se, v.g., Pereira Coelho-Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, vol. I, cit., págs.
100 e 110, Nuno de Salter Cid, A Protecção da casa de morada da família no direito português,
Coimbra, 1996, Almedina, págs. 13 e 82-83, Telma Carvalho, “A união de facto: a sua eficácia
jurídica”, in Comemorações dos 35 Anos do Código Civil, vol. I – Direito da Família e das Sucessões,
Coimbra Editora, 2004, págs. 227- 228, Fernando Brandão Ferreira Pinto, Dicionário de Direito da
Família e Direito das Sucessões, Lisboa, 2004, Livraria Petrony, pág. 619, João Queiroga Chaves,
Casamento, divórcio e união de facto : estudo do direito da família (de acordo com a Lei n.º 61/2008),
Lisboa, 2009, Quid Juris, pág. 250. Na jurisprudência vejam-se, v.g., os Acs. do STJ de 21-11-1985,
BMJ n.º 351, pág. 429 e seguintes e de 21-5-1992, proc.º n.º 0824010, rel. Mário Noronha, in
www.dgsi.pt.
180
Código Civil Anotado, vol. V, Coimbra Editora, 1995, , pág. 624. Como estes autores sublinham,
para existir a comunhão devida dos companheiros em condições analogas as dos cônjuges (…) não se
torna necessário (...) a convicção, por parte do público, de que os companheiros são casados”(ibidem).
181
Como bem esclarece França Pitão, Uniões de Facto e Economia Comum, cit., pág. 38: «[n]ão basta
uma relação fugaz, uma aventura amorosa ou encontros esporádicos para que possa falar-se de união de
facto. É necessário que a relação adquira contornos tais que seja ou possa ser vista, não só pelos
intervenientes, mas também pelas pessoas que os rodeiam e com eles convivem como uma relação em
tudo semelhante ao casamento, em que as pessoas sejam como tal vistas e tratadas. Em resumo, tem de
haver uma ‘ficção de casamento’». Por outro lado, “a união de facto distingue-se igualmente do
concubinato duradouro, por mais longo que este seja. Embora haja aí , de alguma maneira, comunhão de
leito, não há comunhão de mesa nem de habitação” (Pereira Coelho-Guilherme de Oliveira, Curso de
Direito da Família, vol. I, cit., pág. 100).
182
Como justamente salientava Catarina Sá Gomes, a propósito do crime de maus tratos conjugais
previsto no artigo 152.º, n.º2 do Código Penal, “no fundo se um homem vive com várias mulheres em
simultâneo, ou vice-versa, dir-se-ía que ele (ou ela) não vive em condições análogas às dos cônjuges
com nenhum dos seus parceiros” (O Crime de Maus Tratos Fisicos e Psíquicos Inflingidos ao Cônjuge
ou ao Convivente em Condições Análogas às dos Cônjuges, Lisboa 2002, AAFDL, pág.70).
183
Também, a jurisprudência já definiu o conceito de condições análogas às dos cônjuges “esquecendose” da necessidade de comunhão de habitação. Veja-se, v.g., o acórdão do STJ de 5 de Junho de 1985,
publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 348, pág. 428 e seguintes e o comentário e as
anotações criticas de Pereira Coelho, na Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 120.º, págs. 368 e
ss e ano 121.º, págs. 79 e ss, e de Pires de Lima e Antunes Varela, in Código Civil Anotado, vol. V, cit.,
págs. 623-625.
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Assim, no âmbito do direito penal e no que respeita aos crimes de homicídio
qualificado e de ofensa à integridade física qualificada é susceptível de revelar especial
perversidade ou censurabilidade a circunstância de o agente praticar o facto “contra
pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido
uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação” (artigos 132.º, n.º2,
alínea a) e 145.º, ambos do Código Penal).
Do mesmo modo, constitui crime de violência doméstica inflingir maus tratos físicos
ou psíquícos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade e ofensas sexuais, “a
pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido
(…) uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação” (artigo 152.º,
n.º1, alínea b) do Código Penal)184.
Modernamente, alguns sectores vêm sustentando que a coabitação conjugal e a coabitação não são as
únicas formas de organização da vida em comum, referindo-se a doutrina à vida em comum sem
coabitação - Living apart together (LAT ) - . Sobre a origem desta designação e as diferentes definições
que foram sendo apresentadas veja-se, v.g., a tese de doutoramento de Maria Rosa Rodrigo Soriano,
Nuevas Formas de Organización Familiar: Matrimonios a Distancia, Universidad de Granada
(Departamento de Sociologia), Junho de 2005, págs 84-92, disponível em http://digibug.ugr.es.
Segundo Jorge Duarte Pinheiro, Ideologias e Ilusões no Regime Juridico do Divórcio e das
Responsabilidades Parentais, 2009, pag. 13, in www.csm.org.pt: “as partes decidem residir
habitalmente em locais distintos, sem abdicar de outros elementos que permitem identificar a existência
de um casal: comunhão sexual, fidelidade e entreajuda. Verifica-se um proposito bilateral de vida a dois,
mas as partes não residem nem pretendem residir no mesmo local”.
Mas esta vida em comum sem coabitação não se encontra regulada pelo direito da família português.
Como bem sublinha Jorge Duarte Pinheiro, Ideologias e Ilusões no Regime Juridico do Divórcio e das
Responsabilidades Parentais, cit, pag. 13, nota 20, “[n]a actual configuração legal do casamento, a
ausência de uma residência comum constitui um ilícito, uma excepção ou um sinal de ruptura (cf.
artigos 1672º, 1673º, 1781º, alínea a), e 1782º, do Código Civil). O propósito de vida em comum dos
membros do LAT, casados entre si, não permite confundir a figura com a separação de facto. E, não
sendo as partes casadas entre si, o facto de não viverem sob o mesmo tecto não permite que se fale de
uma união de facto”.Veja-se ainda João Pedroso e Patrícia Branco, “Mudam-se os tempos, muda-se a
família. As mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal, in Revista
Crítica de Ciências Sociais, n.º 82, Setembro 2008, pág. 62, disponível em http://www.ces.uc.pt. os
quais como exemplo de “situações geradas pela transnacionalização das relações e dos afectos”, se
referem aos “casais LAT (living apart together), ou seja, as pessoas que, ainda que não tenham uma
residência em comum e não tenham coabitado de modo continuado, se reconhecem como um casal – até
porque o requisito de convivência ‘debaixo do mesmo tecto’ já não pode ser encarado como
fundamental, pelo que se geram pretensões jurídicas às quais o direito ainda não consegue dar resposta”.
Sobre o relacionamento íntimo sem coabitação veja-se, também com muito interesse, Sasha Roseneil,
“Viver e amar para lá da heteronorma: Uma análise queer das relações pessoais no século XXI”, Revista
Crítica de Ciências Sociais, n.º 76, 2006, págs. 33-51, também disponivel em http://rccs.revues.org/818.
184
Na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro. Veja-se, com interesse,
Andre Lamas Leite, “A violência relacional íntima: reflexões cruzadas entre o direito penal e a
criminologia”, Revista Julgar, n.º12 Especial, pág. 52 e, na jurisprudência, os Acs da Rel. de Coimbra
de 24-4-2012, proc.º n.º 632/10.9PBAVR.C1, rel. Orlando Gonçalves e de 27-2-2013, proc.º n.º
83/12.0GCGRD.C1, rel. Belmiro Andrade, e da Rel. do Porto de 15-1-2014, proc.º n.º
364/12.3GDSTS.P1, rel. José Carreto e de 10-9-2014, proc.º n.º 648/12.0PIVNG.P1, rel. Elsa Paixão,
todos acessíveis em www.dgsi.pt.
Em Espanha, os artigos 148,4, 153,1, 171,4 172,2 e 173,2 do Código Penal espanhol aludem a “una
análoga relación de afectividad aún sin convivencia”. Sobretudo no âmbito do crime de violência de
género, o inciso “aún sin convivencia”, tem suscitado delicados problemas de interpretação e várias
discrepâncias jurisprudenciais. Veja-se, v.g., Maria Tardón Olmos, “La interpretación de la análoga
relación de afectividad aún sin convivencia”, in www.poderjudicial.es/, a Circular n.º 6/2011 da Fiscalia
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Para efeitos do artigo 134.ºdo Código de Processo Penal exige-se, porém, a comunhão
de habitação, actual ou pretérita.
Por isso, a jurisprudência já negou a faculdade de recusa de depoimento aos que vivam
ou tenham vivido com o arguido “em condições análogas às do cônjuge sem
coabitação”185.

b) Como vimos, no que concerne ao casamento basta que no momento da declaração a
testemunha esteja casada com o arguido para que lhe assista, sem mais, o direito de se
recusar a depor, independentemente de existir ou não convivência efectiva com o
arguido.
Por isso, mesmo em casos de separação de facto ou de separação judicial de pessoas e
bens e ainda que a testemunha se encontre a conviver em condições análogas às dos
cônjuges com outra pessoa, assiste ao cônjuge do arguido o direito de se recusar a
depor.
Diferentemente, no que respeita à união de facto exige-se a a convivência efectiva com
o arguido, isto é, a coabitação.
“Efectivamente - refere França Pitão - sem coabitação não há união de facto”186.
“Daqui resulta que, assentando o reconhecimento da união de facto numa coabitação
durante um certo período, cessando esta cessa necessariamente a união de facto ou,
pelo menos a tutela do direito relativamente a ela. Por isso, pode dizer-se que , sendo
causa ou condição da relevância ou reconhecimento da união de facto, a coabitação é
também o principal efeito daquela, na medida em que não pode entender-se uma sem
outra”187.
Importa, porém, sublinhar que a ruptura, a cessação da coabitação só releva para
efeitos do direito de recusa se puder ser considerada voluntária, no sentido de
corresponder ao propósito de pôr fim à relação entre as partes, de terem ambos os
parceiros ou apenas um deles o propósito de não restabelecer a vida em comum.
Assim, por exemplo o facto de o companheiro ter emigrado para melhorar as
condições económicas da sua vida, da sua parceira e dos filhos de ambos ou a

General del Estado de 2 de Novembro, Criterios para la unidad de actuación especializada del
Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer, disponível em https://www.msssi.gob.es/ e o
Estudio sobre la aplicación de la ley Integral contra la violencia de género por las Audiencias
Provinciales, elaborado em 2009 pelo “Grupo de Expertos e Expertas en violencia doméstica y de
género del CGPJ, disponível em www.feministasconstitucional.org/.
185
Cfr. Ac. da Rel. de Guimarães de 11-5-2009, proc.º n.º 608/07.3PBVCT.G1, rel. Estelita de
Mendonça, in www.dgsi.pt.
186
Uniões de Facto e Economia Comum, cit., pág.114.
187
Uniões de Facto e Economia Comum, cit., pág.114.
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circunstância de o arguido se encontrar preso, embora provoque a interrupção da
coabitação não implica a dissolução da união de facto188-189.
Contrariamente ao que sucede com o casamento, em que quer a sua celebração quer a
sua dissolução são necessariamente inscritos no registo civil, a determinação do início,
da união de facto, a duração da coabitação, a cessação da coabitação e consequente
dissolução da união de facto, podem suscitar dificuldades em sede de prova, tanto mais
que são por vezes frequentes as rupturas seguidas de reconciliação.

c) A propósito do artigo 618.º, n.º1, al. d) do Código de Processo Civil, na redacção
vigente até 2013 (coincidente com a actual redacção do artigo 497.º do NCPC) os
Profs. Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira salientaram que “parece que, como
resulta do principio geral do art. 1.º da Lei n.º 7/2001, a recusa a depor só deve ser
permitida a quem conviva ou tenha convivido há mais de dois anos, em condições
análogas às dos cônjuges, com algumas das partes em cusa”190.
Na verdade, o n.º2 do artigo 1º da Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio (que adopta medidas
de protecção das uniões de facto), na redacção que lhe foi conferida pelo artigo 1.º da
Lei n.º 23/2010, de 30 de Agosto, define a união de facto como “a situação jurídica de
duas pessoas que, indepedentemente do sexo, vivam em condições análogas às dos
cônjuges há mais de dois anos”.
Mas, o artigo 134.º do Código de Processo Penal, à semelhança do actual artigo 497.º
n.º1, al. d) do NCPC (antigo artigo 618.º, n.º1, al. d) do Código de Processo Civil), não
fixa prazo de duração da convivência análoga à dos cônjuges.
Por outro lado, o n.º2 do artigo 3.º da citada Lei n.º 7/2001, dispõe expressamente que
nenhum norma da presente lei prejudica a aplicação de qualquer outra disposição legal
188

Já assim era entendido no âmbito da anterior legislação do divórcio, a propósito da separação de
facto. Cfr., v.g., Antunes Varela, Direito da Família, cit., págs. 278 e 411-412, Fernando Brandão
Ferreira Pinto, Causas do Divórcio, Coimbra 1980, Almedina, págs. 74 e 120, Abel Delgado, O
Divórcio, cit., pág. 107, Miguel Teixeira de Sousa, O Regime Jurídico do Divórcio, pág. 85 e ss, os Ac.
da Rel. do Porto de 13-2-1979, BMJ n.º 293, pág. 440 e de 5-1-1978, BMJ n.º 275, pág. 274.
189
Como, com muito interesse se refere na “Circular 6/2011, de 2 de noviembre, sobre criterios para la
unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer”, da
Fiscalía General del Estado, disponível em www.fiscal.es:
«(…) la ruptura de esa convivencia ha de obedecer a la voluntad de poner fin a la misma por las partes,
porque si la convivencia resulta interrumpida como consecuencia de haber ingressado en prisón el
imputado o por la imposición de la medida cautelar de prohibición de aproximación acordada a petición
del Fiscal y con la oposición expresa o tácita de la víctima, la convivencia se ha de entender
interrumpida por disposición judicial, pero subsistente el vinculo de afecto de la testigo al imputado, por
lo que la testigo ha de ser advertidoa de su derecho a no declarar contra el imputado en estas situaciones
(Sentencia del Tribunal Supremo 134/2007 de 22 de febrero).
Distinto será el supuesto en que la víctima, como acusador particular, haya instado la prisión provisional
del imputado o ela medida cautelar de alejamiento, manifestaciones de las que se deduce su voluntad de
poner fin a la convivencia y que determina su obligación de declarar a partir del momento en que se
acuerden esas medidas».
190
Pereira Coelho-Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, vol. I, cit., pág. 118, nota 90.
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ou regulamentar em vigor tendente à protecção jurídica de uniões de facto ou de
situações de economia comum.
Por isso, estamos em crer que para efeitos do disposto no artigo 134.º do Código de
Processo Penal, à semelhança do artigo 618.º, n.º1, al. d) do Código de Processo Civil,
(actual 497.º n.º1, al. d) do NCPC), não é de exigir o prazo de dois anos191.
Do mesmo modo, as demais excepções constantes do artigo 2.º da citada Lei n.º
7/2001192 são, igualmente, inaplicáveis à recusa em depor.

d) Vimos que os cônjuges podem recusar-se a depor mesmo se à data da prática dos
factos o vínculo do casamento ainda não estivesse constituído.
A recusa não se circunscreve, pois, a factos ocorridos durante o casamento, abarcando
também factos ocorridos antes do casamento.
Diferentemente do que sucede com o casamento, na convivência em condições
análogas às dos cônjuges a recusa apenas se refere a factos ocorridos durante a
coabitação.
No que concerne a esta diferença de regimes, o Prof. Pinto de Albuquerque
pronunciou-se pela inconstitucionalidade do artigo 134.º, n.º1, alínea b), por violação
do princípio da igualdade (artigo 13.º da CRP), “na medida em que não prevê a
faculdade de a pessoa que com o arguido conviver em condições análogas às dos
cônjuges recusar depor como testemunha relativamente a factos ocorridos antes da
coabitação, nos mesmos termos em que o artigo 134.º, n.º 1, al. a) prevê essa faculdade
para o cônjuge do arguido”193.
Também o Código dos “Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do
Porto” adere a esta argumentação, pronunciando-se pela inconstitucionalidade194.
191

Neste mesmo sentido se pronunciou Catarina Sá Gomes, a propósito do crime de maus tratos
conjugais previsto no artigo 152.º, n.º2 do Código Penal in O Crime de Maus Tratos Fisicos e Psíquicos
Inflingidos ao Cônjuge ou ao Convivente em Condições Análogas às dos Cônjuges, cit., págs. 65-68.
192
Segundo o artigo 2.º da citada Lei n.º 7/2001: «Impedem a atribuição de direitos ou benefícios, em
vida ou por morte, fundados na união de facto:
a) Idade inferior a 18 anos à data do reconhecimento da união de facto;
b) Demência notória, mesmo com intervalos lúcidos, e a interdição ou inabilitação por anomalia
psíquica, salvo se a demência se manifestar ou a anomalia se verificar em momento posterior ao do
início da união de facto;
c) Casamento não dissolvido, salvo se tiver sido decretada a separação de pessoas e bens;
d) Parentesco na linha recta ou no 2.º grau da linha colateral ou afinidade na linha recta;
e) Condenação anterior de uma das pessoas como autor ou cúmplice por homicídio doloso ainda que não
consumado contra o cônjuge do outro».
Sobre as excepções na versão anterior à Lei n.º 23/2010, de 30 de Agosto, veja-se, pormenorizadamente,
França Pitão, Uniões de Facto e Economia Comum, cit., págs. págs. 83-105 e Telma Carvalho, “A união
de facto: a sua eficácia jurídica”, cit., págs. 241-248.
193
Comentario do Código de Processo Penal, cit., pag. 361.
194
Código de Processo Penal - Comentários e notas práticas, cit., pág. 358.
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O Cons.º Santos Cabral entende, porém, que:
“(…) não e de sufragar tal entendimento pois que são realidades diferentes em
termos sociológicos e jurídicos, que estão em causa e, sendo situações
diferentes, está justificada uma protecção mais intensa concedida ao que tiver
sido seu cônjuge. Para a lei civil são realidades diferentes o casamento e a
união de facto”195.
Encaremos a questão um pouco mais desenvolvidamente.
A este respeito e no direito comparado é possível referenciar diversos sistemas
À semelhança do direito português e do quase idêntico direito timorense196, tambem na
Itália no que respeita a convivência more uxorio é fixado um limite temporal quanto
aos factos relativamente aos quais a testemunha se pode recusar a depor:
De acordo com o n.º 3 do art. 199 do Codigo de Processo Penal Italiano:
«3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato
all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti
verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia
convissuto con esso; (...)»
A doutrina italiana justifica a existência do referido limite temporal – factos ocorridos
ou conhecidos durante a convivência conjugal - pela “extrema dificuldade de prova de
factos atinentes à intensidade e ou à persistência de um vinculo afectivo”197.
Nos demais ordenamentos jurídicos cujas leis consultámos, no que concerne a união de
facto não vislumbramos o estabelecimento de qualquer limite, havendo, em sede de
recusa de depor, uma equiparação da convivência more uxorio ao casamento.

195

António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, Coimbra, 2014,
Almedina, pág. 532.
196
Artigo 125.º.
197
Cfr., v.g., Corrada Di Martino e Teresa Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale,
2ªed., cit., pag. 87, Agata Ciavola, “Profili di diritto processuali e penitenziario in tema di coppie di
fatto, in Diritto Penale Contemporaneo, 17-1-2014, disponível em http://www.penalecontemporaneo.it/,
pag. 10.
A mesma justificação foi dada pelo legislador suiço embora para um regime distintinto. De acordo com
o direito suiço o direito de renúncia subsiste após a dissolução do casamento ou da parceria registada
(partenariat enregistré) - (artigo 168,2) - mas caduca em caso de cessação de simples convivência more
uxorio (parceria não registada). Como o Conselho Federal Suiço acentuou , na sua Message relatif à
l’unification du droit de la procedure pénale de 21 de Dezembro de 2005, pág. 1179, disponível em
www.epjpd.admini.che, “[c]ette différence de traitement s’explique essentiellement par les difficultés
qu’il peut y avoir à prouver la durée du ménage commun: s’il est possible d’établir de manière
indubitable la durée d’une communauté conjugale ou d’un partenariat enregistré grâce aux inscriptions
portées dans le registre de l’état civil, en revanche, à défault de telles inscriptions, il peut se révéler très
difficile de déterminer avec éxactitude la durée d’un ménage commun”.
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A este respeito são particularmente significativos os Codigos de Processo Penal de
Cabo Verde (artigo 184.º) e de Macau (artigo 121.º), até porque neles é manifesta a
matriz portuguesa.
Assim, é a seguinte a redacção do artigo 184.º do Codigo de Processo Penal de Cabo
Verde, aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 2/2005, de 7 de Fevereiro:
«Artigo 184º
Recusa de depoimento
1. Poderão recusar-se a depor como testemunhas:
a) O descendente, ascendente, irmão, afim até ao 2.º grau, adoptante, adoptado
e cônjuge do arguido e quem com ele viver em condições análogas às de
cônjuge;
b) Quem tiver sido cônjuge do arguido ou quem com ele tiver convivido em
condições análogas às de cônjuge, relativamente a factos ocorridos durante o
casamento ou a coabitação.
2. O disposto no número antecedente deixará de ter aplicação no caso de o
parente ou afim ter apresentado denúncia ou queixa.
3. A entidade competente para receber o depoimento advertirá, sob pena de
nulidade, as pessoas referidas no número antecedente da faculdade que lhes
assiste de recusarem o depoimento»198.
No que concerne ao ex-cônjuge e ex-companheiro, os regimes cabo-verdeano e
macaense são idênticos ao português (artigo 134.º, n.º2 do CPP) e semelhantes ao
italiano, na medida em que a testemunha só pode recusar-se a depor relativamente a
factos ocorridos durante o casamento ou durante a coabitação, respectivamente.
Todavia, nos regimes juridicos cabo-verdeano e macaense, à semelhança de resto do
que sucede na Alemanha, na Espanha, na Suiça, etc., a convivencia more uxorio é
equiparada, sem qualquer limitação, ao casamento199.
Diferentemente, no ordenamento jurídico português a companheira do arguido, com
quem vive em condições análogas as dos cônjuges há largos anos e de quem tem filhos
em comum não pode recusar-se a depor num processo crime em que estejam em causa
factos ocorridos antes do início da coabitação.

198

As alineas a) e b) do n.º1 do artigo 184.º acima transcrito, reproduzem ipsis verbis o teor das alineas
a) e b) do n.º1 do artigo 121.º do Codigo de Processo Penal de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
48/96/M, de 2 de Setembro.
199
Curiosamente essa equiparação também vigora entre nós no âmbito do processo civil. De acordo com
o n.º 1 do artigo 497.ºdo CPC, podem recusar-se a depor como testemunhas, salvo nas acções que
tenham como objecto verificar o nascimento ou o óbito dos filhos:
“c) Qualquer dos cônjuges, ou ex-cônjuges, nas causas em que seja parte o outro cônjuge ou
ex-cônjuge;
d) Quem conviver ou tiver convivido, em união de facto em condições análogas às dos
cônjuges com alguma das partes em causa”.
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Em sede de direito de recusa, o legislador português não pretendeu, manifestamente,
realizar uma parificação completa entre a familia fundada no casamento e a
convivência more uxorio.
Afigura-se-nos que neste domínio do direito de recusa a opção do legislador português
não terá sido a melhor, por não atender aos sentimentos de afecto e solidariedade que
ligam os componentes de uma familia de facto.
Mas não se vislumbra a apontada inconstitucionalidade.
O principio da igualdade não recusa as distinções, podendo o legislador estabelecer
distinções de tratamento desde que para elas exista fundamento material. O que o
principio recusa é o arbitrio legislativo, ou seja, à luz de tal principio inconstitucionais
são apenas as distinções de tratamento que a lei estabeleça e que sejam manifestamente
irrazoáveis, irracionais 200.
No caso em apreço, o facto de a lei não prever a faculdade de a pessoa que com o
arguido conviver em condições análogas às dos cônjuges recusar depor como
testemunha relativamente a factos ocorridos antes da coabitação, não representa uma
diferença de tratamento destituída de fundamento razoável, irrazoável ou irracional.
O que decorre da diferença de regimes é antes a vontade de o legislador consagrar uma
protecção mais intensa ao casamento do que à convivência more uxorio.
Ora, a Constituição não implica uma equiparação automática dos direitos dos
companheiros aos direitos emergentes do vinculo matrimonial sendo que o tratamento
paritário ou, ao menos, semelhante, entre alguém em tais condições e quem esteja
ligado ao arguido por uma relação consorcial não é imposto constitucionalmente.
Como ensinam os Profs. Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira:
« (…), casamento e união de facto são situações materialmente diferentes: os
casados assumem o compromisso da vida em comum; os membros da união de
facto não assumem, não querem ou não podem assumir esse compromisso. O
desfavor ou protecção da união de facto relativamente ao casamento é assim
objectivamente fundado, justificando-se até onde seja um meio proporcionado
de favorecer o estabelecimento de uniões estáveis ou potencialmente estáveis,
no interesse geral. Um tratamento diferente da duas situações, em que as
pessoas que vivam em união de facto, não tendo os mesmos deveres, não
tenham em contrapartida os mesmos direitos das pessoas casadas, mostra-se
assim conforme ao princípio da igualdade, que só quer tratar como igual o que
é igual e não o que é diferente, não havendo base legal para estender à união de
facto as disposições que ao casamento se referem»201.

200

Veja-se, neste sentido, Pereira Coelho-Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, vol. I,
cit., pág. 105 e a doutrina e numerosa jurisprudência constitucional ali citadas, na nota 68.
201
Curso de Direito da Família, vol. I, cit., pág. 105.
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Também o Tribunal Constitucional por via do seu Acórdão n.º 195/2003 teve
oportunidade de esclarecer que:
«Ora, como este Tribunal tem reconhecido, existem diferenças importantes, que
o legislador pode considerar relevantes, entre a situação de duas pessoas
casadas, e que, portanto, voluntariamente optaram por alterar o estatuto jurídico
da relação entre elas – mediante um “contrato celebrado entre duas pessoas de
sexo diferente que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão
de vida, nos termos das disposições deste Código”, como se lê no artigo 1577º
do Código Civil –, e a situação de duas pessoas que (embora convivendo há
mais de dois anos “em condições análogas às dos cônjuges”) optaram,
diversamente, por manter no plano de facto a relação entre ambas, sem
juridicamente assumirem e adquirirem as obrigações e os direitos correlativos
ao casamento».
Posteriormente, no Acórdão n.º 159/2005 o mesmo Tribunal Constitucional salientou
que :
«Assim, na óptica do princípio da igualdade, a situação de duas pessoas que
declaram a intenção de conceder relevância jurídica à sua união e a submeter a
um determinado regime (um específico vínculo jurídico, com direitos e deveres
e um processo especial de dissolução) não tem de ser equiparada à de quem,
intencionalmente, opta por o não fazer. O legislador constitucional não pode ter
pretendido retirar todo o espaço à prossecução, pelo legislador infraconstitucional, cujo programa é sufragado democraticamente, de objectivos
políticos de incentivo ao matrimónio enquanto instituição social, mediante a
formulação de um regime jurídico próprio – por exemplo, distinguindo entre a
posição sucessória do convivente em união de facto (reduzida ao referido
direito a exigir alimentos da herança) e a do cônjuge»202.
O regime da recusa em depor por parte daqueles que convivem em condições análogas
às dos cônjuges é, justamente, um desses pontos submetidos a um regime jurídico

202

Tambem os tribunais judiciais têm, por diversas vezes, sublinhado que “[o] casamento e a união de
facto são situações materialmente distintas, assumindo os casados mediante um vínculo jurídico uma
comunhão de vida, enquanto os unidos de facto, por opção, não assumem esse vínculo de carácter
familiar. Por outro lado, a solidariedade patrimonial legalmente existente nas relações entre casados, já
não é imposta entre pessoas unidas de facto”, para concluir que essas diferenças de regime justificam
que o legislador lhes conceda tratamento diferenciado, com menor protecção no regime da união de
facto – Ac do STJ de 27-05-2008, proc. n.º 08B1201, rel. Alberto Sobrinho, in www.dgsi.pt.
No mesmo sentido vejam-se, v.g., os acórdãos do STJ de 24-05-2005, proc.º n.º 05A585, rel. Alves
Velho, de 16-09-2008, proc.º n.º 08A2232, rel. Fonseca Ramos, ambos disponíveis em www.dgsi.pt e
de 9-3-2004, Colectânea de Jurisprudência - Acs STJ ano XXII, tomo 1, pág. 113), o Ac. da Rel. de
Évora de 26-1-1984, BMJ, n.º335, pág. 355 [“A consagração casuística dos efeitos jurídicos da união de
facto não pode ser aceite como afloramento de um princípio geral imanente na nossa ordem jurídica,
reconhecido por uma norma hierárquica superior, de equiparação daquela ao casamento, para daqui
estender, pelo mecanismo da superação das lacunas, os benefícios que hoje usufrui o cônjuge legítimo, à
pessoa que viva em tal união”] e o Ac. da Rel. de Coimbra de 20-1-1998, Colectânea de
Jurisprudência, ano XXIII, tomo 1, pág. 6 [“Da união de facto não resultam para as partes outros
direitos além dos contemplados em diplomas que regulam especificamente a matéria, não sendo
equiparável à relação familiar legalmente constituída"].
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distinto, tal como distintas são, também, as relações entre os que convivem em
condições análogas às dos cônjuges e entre os cônjuges.
A solução portuguesa, embora num plano de direito constituendo não seja a nosso ver
a mais acertada, increve-se, ainda, no âmbito da liberdade conformadora do legislador
pelo que não padece de qualquer inconstitucionalidade .
A este respeito importa recordar a lição do Tribunal Constitucional:
«(…)como este Tribunal tem repetidamente afirmado, não está em causa, no
controlo da constitucionalidade a que procede, a qualificação do “melhor
direito” (e a “desqualificação” do “pior direito”) em si mesmo, isto é, o juízo
sobre qual seria a solução mais conveniente ou que melhor concilia todos os
interesses em presença. Tal é missão do legislador. Ao Tribunal Constitucional
compete apenas um controlo de constitucionalidade, ou seja, ajuizar sobre a
questão de saber se uma solução ou dimensão normativa viola normas ou
princípios constitucionais: não, neste sentido, avaliar o “melhor direito”, mas
apenas dizer o “não direito”, porque incompatível com a Constituição da
República (cf. os seus artigos 3.º, n.º 3, 204.º, 223.º, n.º 1, e 277.º, n.º 1)»203.
Num outro registo, deve ainda salientar-se que este diferente regime jurídico quanto à
convivência more uxorio não viola o disposto no artigo 8.º da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem204.

203

Vejam-se, v.g., os Acs do TC n.º 86/2007 e 210/87.
Cfr., neste sentido o acórdão (Grande Chambre) do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
(TEDH) de 3 de Abril de 2012, proferido no caso van Heijden c. Países Baixos (n.º 42857/05), que
considerou que imposição do dever de testemunhar à companheira de longa data de um arguido em
processo penal não violava o artigo 8º da CEDH.
Sumariamente, o caso pode ser assim descrito: a Sra. Gina Gerdina van der Heijden vivia em condições
análogas às dos cônjuges há 18 anos. Foi notificada para prestar depoimento no contexto de um
processo penal em que o seu companheiro, pai dos seus dois filhos e por ele reconhecidos, era arguido
por um crime de homicídio cometido num café. Recusou depor, invocando o disposto no artigo 217.º do
CPP holandês, por viver há 18 anos com o arguido e a prestação de depoimento afectar o seu
relacionamento com ele.
As jurisdições nacionais holandesas entenderam que a Sra. Heijden não beneficiava daquele direito e
colocaram-na em detenção por incumprimento de ordem judicial. Finalmente, o Tribunal veio a
considerar que o direito à liberdade da Sra. Heijden prevalecia sobre o interesse da justiça no seu
depoimento, pelo que acabou por ser libertada.
Aquela cidadã holandesa recorreu então para o TEDH, invocando, nomeadamente, a violação do artigo
8.º da CEDH (direito ao respeito da vida familiar).
Nos Países-Baixos, quer o casamento quer a parceria registada (Geregistreerd partnerschap) outorgam à
testemunha o direito de se recusar a depor (artigo 217.º do CPP holandês). O mesmo não sucede,
porém, com a mera convivencia more uxorio.
A questão sobre a qual o TEDH se pronunciou foi, pois, “(…)celle de savoir si l’Etat défendeur a ou non
violé les droits de la requérante au titre de l’article 8 en prévoyant dans sa législation que seule une
catégorie restreinte de personnes – dont l’intéressée ne relève pas – seraient dispensées de l’obligation
normale de témoigner en matière pénale”(§65).
O Tribunal Europeu, por dez votos contra sete, entendeu não existir a alegada violação do artgo 8.º da
CEDH.
Depois de reiterar a sua anterior jurisprudência sobre o conceito de “vida familiar”, recordando que
aquele conceito não se circunscreve às famílias fundadas no casamento, podendo englobar outras
relações de fato e de apreciar, em concreto o relacionamento entre a requerente e o arguido, o TEDH
204
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conclui pela existência de uma vida familiar e que a obrigação de testemunhar imposta à requerente
constitui uma ingerência no seu direito ao respeito da sua vida privada e familiar.
Uma vez que aquela ingerência se encontrava prevista na lei e prosseguia um fim legítimo (“notamment,
la protection de la société par la « prévention des infractions pénales », notion qui englobe la recherche
de preuves en vue de la découverte et de la poursuite des infractions”-§54), o principal labor do TEDH
recaiu sobre a questão de saber se tal ingerência era ou não “ necessária numa sociedade democrática”.
Depois de assinalar que “(…)la question centrale qui se pose à la Cour est celle de savoir si l’Etat
défendeur a ou non violé les droits de la requérante au titre de l’article 8 en prévoyant dans sa législation
que seule une catégorie restreinte de personnes – dont l’intéressée ne relève pas – seraient dispensées de
l’obligation normale de témoigner en matière pénale”, o Tribunal acentua que “(…) les Pays-Bas
figurent parmi les nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont choisi de dispenser dans leur
législation certaines catégories de personnes de l’obligation de témoigner. A cette fin, le législateur
néerlandais a procédé d’une manière «claire et pragmatique» – pour reprendre les mots de la Cour
suprême (paragraphe 21 ci-dessus) – en définissant les catégories de personnes bénéficiaires de cette
dispense, dont le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire enregistré et l’ex partenaire enregistré d’un
suspect. Il a évité aux personnes concernées le dilemme moral auquel elles seraient confrontées si elles
devaient choisir entre livrer un témoignage sincère de nature à mettre en péril leur relation avec le
suspect, et faire un témoignage sujet à caution ou même se parjurer afin de préserver cette relation”
(§65).
A requerente alegou gozar da mesma protecção por a sua situação dever ser equiparada à da união
formalizada (casamento ou parceria registada), mas o TEDH rejeitou esta argumentação:
«67. La Cour souligne que le droit de ne pas témoigner s’analyse en une dispense de
l’accomplissement d’une obligation civique normale d’intérêt général. En conséquence, il faut
admettre que lorsqu’un tel droit est reconnu, il peut être subordonné à des conditions et à des
exigences de forme, rien ne s’opposant à ce que les catégories de personnes pouvant en
bénéficier soient clairement définies.
68. Dans la mesure où le droit interne de la partie défenderesse prévoit une dispense de
l’obligation de témoigner fondée sur la vie familiale, cette dispense ne vaut que pour les
proches parents, le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire enregistré et l’ex-partenaire enregistré
d’un suspect (article 217 du code de procédure pénale, paragraphe 24 ci-dessus). Cette
limitation a pour effet de restreindre le bénéfice de la dispense aux personnes dont les liens
avec un suspect peuvent faire l’objet d’une vérification objective.
69 La Cour ne peut souscrire à l’argument de la requérante selon lequel sa relation avec M. A.,
assimilable selon elle à un mariage ou à un partenariat enregistré du point de vue social, doit
avoir les mêmes effets juridiques que ceux qui s’attachent à ces unions officiellement
reconnues. Tout Etat qui prévoit dans sa législation la possibilité d’une dispense de l’obligation
de témoigner peut parfaitement la circonscrire au mariage et au partenariat enregistré. Le
législateur est en droit d’accorder un statut spécial au mariage ou au partenariat enregistré et de
le refuser à d’autres formes de vie commune de fait. Le mariage confère un statut particulier à
ceux qui s’y engagent. L’exercice du droit de se marier est protégé par l’article 12 de la
Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques (voir, mutatis
mutandis, Burden c. Royaume-Uni [GC], n.º 13378/05, § 63, CEDH 2008 ; et Şerife Yiğit c.
Turquie [GC], n.º 3976/05, § 72, 2 novembre 2010). De la même manière, les conséquences
juridiques du partenariat enregistré distinguent ce type de relation des autres formes de vie
commune. Plutôt que la durée ou le caractère d’assistance réciproque de la relation, l’élément
déterminant est l’existence d’un engagement public, qui va de pair avec un ensemble de droits
et d’obligations d’ordre contractuel. L’absence d’un tel accord juridiquement contraignant entre
la requérante et M. A. fait que leur relation, de quelque manière qu’on puisse la définir, est
fondamentalement différente de celle qui existe entre deux conjoints ou partenaires enregistrés
(Burden, précité, § 65). Par ailleurs, si la Cour devait en décider autrement, elle se trouverait
confrontée à la nécessité de se pencher sur la nature de relations non matrimoniales dans une
multitude de cas particuliers, ou de déterminer dans quelles conditions il est possible
d’assimiler à une union officielle une relation qui se caractérise précisément par l’absence
d’officialisation».
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Voltando a sublinhar que nada impedira que a requerente e o arguido tivessem celebrado casamento ou
uma parceria registada, o TEDH conclui:
«76. La Cour reconnaît que les intérêts des témoins sont en principe protégés par des
dispositions normatives de la Convention, dont l’article 8, qui impliquent que les Etats
contractants organisent leur procédure pénale de manière que les intérêts en question ne soient
pas indûment mis en péril (voir, entre autres, Doorson, précité, § 70 ; Van Mechelen, précité, §
53 ; et Marcello Viola c. Italie, n.º 45106/04, § 51 (…). Il ressort toutefois des motifs exposés
ci-dessus qu’en l’espèce ces intérêts n’ont pas été indûment mis en péril. La requérante a choisi
de ne pas faire enregistrer officiellement son union avec M. A., et on ne saurait le lui reprocher.
Cela étant, elle doit accepter la conséquence juridique découlant de ce choix, c’est-à-dire son
exclusion de la sphère des liens familiaux « protégés » auxquels s’applique la dispense de
l’obligation de témoigner. Dans ces conditions, la Cour estime que l’ingérence alléguée dans la
vie familiale de l’intéressée n’était pas excessive ou disproportionnée au point de mettre
indûment en péril les intérêts de celle-ci».
Sobre esta decisão podem ver-se os seguintes comentários: Nicolas Hervieu, “Failles européennes et
apories jurisprudentielles au sujet du droit de ne pas témoigner dans le contexte familial”, in Lettre «
Actualités
Droits-Libertés»
du
CREDOF,
5
avril
2012,
disponível
em
combatsdroitshomme.blog.monde.fr., Alexandra Timmer, “Testimonial privilege for life-partners? The
formalism of van der Heijden v. Netherlands“, in Strasbourg Observers.com, 1 abril 2012, Martin
Holterman “The Human Right to Common-Law Marriage”, 26 de Julho de 2012, in
martinned.ideasoneurope.eu, Lee Stuesser, “Testimonial privilege: Van Der Heidjen v. Netherlands”,
The International Journal of Evidence & Prof., Julho 2012, vol 16, n.º3, págs. 323-328, Shae
Fitzpatrick, “Cohabiting with the Accused: The Formal Limits of Spousal Privilege Affirmed in Van der
Heijden v. Netherlands”, in Boston College International and Comparative Law Review, vol. 36, 18-22014, disponível em http://lawdigitalcommons.bc.edu/, Marta Pelazza, “Obbligo di testimonianza del
convivente more uxorio: La Corte EDU non apre alle coppie di fatto. Riflessioni su art. 384 c.p. e
famiglia di fatto”, in Dirito Penal Contemporaneo 15 Junho 2012, disponível em
www.penalcontemporaneeo.it.
Entre nós veja-se, com muito interesse, a anotação de Paulo Marrecas Ferreira, Heijden c. Países
Baixos. Amor ou parceria e dever de prestar depoimento. Uma decisão controvertida do Tribunal
Europeu?, 18 de Abril de 2012, www.gddc.pt.
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5.6. Outras situações
Não é dificil descortinar uma multiplicidade de outras situações em que, em princípio,
não repugnaria outorgar à testemunha a faculdade de recusar o depoimento.
Desde situações jurídicas a meras situações de facto.
De entre as primeiras daquelas situações, destacam-se as seguintes relações, algumas
delas para-familiares205:
- entre tutores, curadores, membros do conselho de familia e pupilos e curatelados206;
- entre menores e pessoas a quem foi confiada a sua guarda ao abrigo do disposto no
artigo 1918.º do Código Civil207;
- entre o menor e a pessoa que o tomou a seu cargo, com vista a futura adopção,
mediante confiança administrativa208, confiança judicial209 ou medida de promoção e
protecção de confiança a pessoa seleccionada para a adopção210;
205

Sobre o conceito de relações para-familiares veja-se, v.g., Pereira Coelho-Guilherme de Oliveira,
Curso de Direito da Família, vol. I, cit., págs 34-35 e 99 e ss. e Gonçalves de Proença, Direito da
Família, cit., págs. 27-28 e 38-39.
206
Embora não constitua uma relação de família propriamente dita, alguma doutrina considera que o
vínculo estabelecido pela tutela deve ser considerado uma relação parafamiliar devido à circunstância de
ao tutor serem concedidos, em princípio, os mesmos direitos e obrigações dos progenitores (artigo
1935.º, n.º1 do Código Civil). Veja-se Pereira Coelho-Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da
Família, vol. I, cit., pag. 142 e Gonçalves de Proença, Direito da Família, cit., pág. 39.
Na exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 253/X que esteve na origem da Lei n.º 103/2009, de 11
de Setembro (apadrinhamento civil) afirma-se, de forma peremptória, que a tutela “não sugere uma
dimensão afectiva emocional”.
Mas, como justamente observam Helena Gomes de Melo, Manuel do Carmo Bargado e outros, Poder
Paternal e Responsabilidades Parentais, 2ª ed., Lisboa, 2010, Quid Juris, págs 227-228, “[t]al dimensão
será natural na tutela, como na adopção ou no apadrinhamento (o que não quer dizer que exista sempre
mas isso é toda uma outra discussão)”.
É precisamente essa “dimensão afectiva e emocional”- que subjaz normalmente à escolha do tutor (cfr.
artigos 1927.º e 1931.º, n.º1, ambos do Código Civil) que justifica que algumas legislações estrangeiras
incluam entre os titulares do direito de recusa a depor os “Tutores, curadores y pupilos” (Código de
Processo Penal da Argentina, art. 243.º), “su pupilo o su guardador”, (Código Processo Penal do Chile,
art 302.º), os “tutores y pupilos”(Código Processo Penal da Guatemala, art. 212,1), “al tutor, curador,
pupilo” (Código Federal de Procedimientos Penales de México, art. 243.º), “ su tutor o pupilo” (Código
de Processo Penal de El Salvador, art. 186.º), “ el guardador, en causa instruida contra su pupilo y
viceversa”(Código de Processo Penal das Honduras, artigo 228.º), “ his/her guardian, the supervisor of
his/her guardian or a curator”(Código de Processo Penal do Japão) e “le tuteur, le conseil légal et le
curateur du prévenu” [Código de Processo Penal Suiço, art. 168, 1, g)].
207
Veja-se com muito interesse, Helena Bolieiro e Paulo Guerra, A Criança e a Família- uma Questão
de Direito(s), Coimbra Editora, 2009, págs. 279-284.
208
Cfr. Artigo 8.º do Dec.-Lei n.º 185/93, de 22 de Maio (Regime Jurídico da Adopção), sucessivamente
alterado pelo Dec.-Lei n.º 120/98, de 8 de Maio e pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto. Veja-se, v.g.,
Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, Vol II, Tomo I, cit., págs. 276277 e Helena Bolieiro e Paulo Guerra, A Criança e a Família- uma Questão de Direito(s), cit., págs.
332 e seguintes.
209
Cfr. artigo 1978.º do Código Civil e artigos 164.º a 167.º, 173.º-B, 173.º-C, 173.º-D, 173.º-E e 173.ºF, todos da Organização Tutelar de Menores (OTM), na redacção que lhes foi conferida pela Lei n.º
1/2003, de 22 de Agosto. Veja-se, com muito interesse, Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, Curso
de Direito da Família, Vol II, Tomo I, cit., págs. 277-282 e Helena Bolieiro e Paulo Guerra, A Criança
e a Família- uma Questão de Direito(s), cit., págs. 332 e seguintes.
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- entre o menor e membros da familia de acolhimento211;
- entre o adulto com incapacidade e os membros da família de acolhimento212;

Em Espanha, Jiménez Escobar, “La faculdad de no declarar contra determinados familiares en proceso
penal”, La Ley, Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografia, 11 diciembre
2009, pág. 1650) pronunciou-se no sentido de o acolhimento familiar préordenado à adopção (artigos
173 e 173 bis, ambos do Código Civil) dever ser incluído na dispensa de declarar prevista no artigo 416
da Lecrim, “por los lazos afectivos que se llegan a crear”.
Na Suiça, segundo o artigo 168, n.º1, al. f) do respectivo Código de Processo Penal, podem recusar-se a
depor “les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la
même famille que le prévenu”.
Num outro registo importa salientar que, para efeitos do disposto no artigo 8.º da Convenção Europeia
dos Direitos do Homem, o TEDH parece enquadrar as relações estabelecidas entre as crianças e as
famílias de acolhimento na noção de “vida familiar” (cfr. Ac. de 22-4-1992, Rieme c. Suécia, §70 e
Susana Almeida, O Respeito pela Vida (Privada e) Familiar na Jurispridência do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem: A Tutela das Novas Formas de Família, Coimbra Editora, 2008, págs. 78-79).
210
Cfr. artigos 35.º, n.º1, alínea g), 38.º-A, 62.º-A e 63.º, n.º1, al. c), todos da Lei de protecção de
crianças e jovens em perigo, aprovada pela Lei 147/99, de 1 de Setembro, com as alterações resultantes
da Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto. Veja-se Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, Curso de Direito
da Família, Vol II, Tomo I, cit., págs 282-283 e, com muito interesse, Helena Bolieiro e Paulo Guerra, A
Criança e a Família- uma Questão de Direito(s), cit., págs. 373-380 e, sobre as especificidades
processuais desta medida, págs. 64-70.
211
O acolhimento familiar de crianças e jovens (medida de promoção dos direitos e de protecção das
crianças e jovens em perigo prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 35.º e no artigo 46.º do anexo à Lei
n.º 147/99, de 1 de Setembro), pretende garantir transitória e temporariamente um enquadramento à
criança ou jovem em perigo, que permita minimizar os efeitos da separação do seu agregado de origem.
Segundo dispõe o artigo 2.º do Decreto-Lei nº11/2008, de 17 de Janeiro, que estabelece o respectivo
regime de execução, “ o acolhimento familiar consiste na atribuição da confiança de criança ou jovem a
uma pessoa singular ou a uma famiília, habilitada para o efeito, e visa a integração da criança ou do
jovem em meio familiar e a prestação de cuidados adequados às suas necessidades e bem estar e a
educação necessária ao seu desenvolvimento interal”. Esta medida pressupõe a previsibilidade de
retorno da criança ou jovem ao meio natural de vida (cfr. artigo 3.º do citado Decreto-Lei nº11/2008).
Sobre este instituto veja-se, com muito interesse, Fátima Tribuna e Ana Paula Relvas, “Famílias de
Acolhimento e vinculação na Adolescência”, in Ana Paula Relvas e Madalena Alarcão, Novas Formas
de Família, Coimbra, 2002, Quarteto Editora, págs 53-119, Paula Cristina Marques Martins, Protecção
de Crianças e Jovens em Itinerários de Risco- representações sociais, modos e espaços, tese de
doutoramento apresentado, em 2004, à Universidade do Minho –Instituto de Estudos da Criança, págs.
200-218, disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/, Paula Cristina Martins, “O acolhimento
familiar como resposta de protecção à criança sem suporte familiar adequado”, Infância e Juventude –
Revista do instituto de Reinserção Social. N.ª 4, Outubro – Dezembro 2005, pags 64-84, também
disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/, Paulo Delgado “A reforma do acolhimento familiar
de crianças: conteúdo, alcance e fins do novo regime jurídico”, Análise Social, vol. XLV (196), 2010,
Vanessa Cristina Ramos Batalhas, Acolhimento familiar práticas e representações das famílias de
acolhimento, Lisboa, 2008, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa-Departamento de
Sociologia, disponível em https://repositorio-iul.iscte.pt, Paulo Delgado, Acolhimento Familiar.
Conceitos, práticas e (in)definições, Porto, 2007, Profedições, Paulo Delgado (coord.), Acolhimento
Familiar de Crianças. Evidências do presente, desafios para o futuro, 2013, Mais Leituras.
212
O acolhimento familiar, criado pelo Decreto-Lei n.º 391/1991, de 10 de Outubro, é uma medida de
política social que consiste em integrar, temporária ou permanentemente, em famílias consideradas
idóneas, pessoas idosas (com 60 e mais anos) ou pessoas com deficiência, a partir da idade adulta, que
por ausência ou falta de condições de familiares e/ou inexistência ou insuficiência de respostas sociais,
não possam permanecer no seu domicílio, e/ou que se encontrem em situação de dependência ou de
perda de autonomia, vivam isoladas e sem apoio de natureza sociofamiliar, por forma a garantir-lhes um
ambiente sociofamiliar e afectivo propício à satisfação das suas necessidades básicas e ao respeito pela
sua identidade, personalidade e privacidade.
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- entre sujeitos de uma relação de apadrinhamento civil213;
É muito escassa a bibliografia portuguesa acerca da temática do acolhimento familiar de idosos ou de
pessoas com deficiência. Veja-se, com muito interesse, a tese de mestrado apresentada em 2008 à
Universidade de Aveiro por Maria Manuela Nunes Figueiredo Rodrigues Serrano Veloso, intitulada
Famílias de Acolhimento de Idosos: A Experiência no Concelho de Bragança, disponível em
http://ria.ua.pt e o texto de Jorge Duarte Pinheiro, As pessoas com deficiência como sujeitos de direitos e
deveres. Incapacidades e suprimento – a visão do Jurista, (2009), in http://www.csm.org.pt/, em
especial págs. 10-11.
213
Recorda-se que de acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 103/2009, de de 11 de Setembro, que aprovou o
respectivo regime jurídico, “[o] apadrinhamento civil é uma relação jurídica, tendencialmente de
carácter permanente, entre uma criança ou jovem e uma pessoa singular ou uma família que exerça os
poderes e deveres próprios dos pais e que com ele estabeleçam vínculos afectivos que permitam o seu
bem-estar e esenvolvimento, constituída por homologação ou decisão judicial e sujeita a registo civil”.
A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 121/2010, de 11 de Setembro.
Trata-se de uma figura jurídica, situada entre a a adopção restrita e a tutela, que pretende promover a
desinstitucionalização de crianças e jovens em situação de perigo que não possam ser integradas numa
família adoptiva, nem voltar para a sua família de origem, através da constituição de uma relação
jurídica “para-familiar tendencialmente permanente” (exposição de motivos da Proposta de Lei n.º
253/X) que se constitui entre uma criança ou jovem com menos de 18 anos e uma pessoa singular ou
família, a quem são atribuídas as responsabilidades parentais, e entre quem se estabelecem vínculos
afectivos.
Sobre o apadrinhamento civil veja-se Guilherme de Oliveira, “Apadrinhamento civil: uma iniciativa
portuguesa , com certeza”, in Revista do advogado, São Paulo, ano 28, n.º 101, Dez. 2008, págs. 37-46,
Paulo Guerra, Apadrinhamento Civil, in Boletim da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 6ª
série, n.º2, Dez. 2009, págs. 173-181, Helena Gomes de Melo, Manuel do Carmo Bargado e outros,
Poder Paternal e Responsabilidades Parentais, 2ªed., Lisboa, 2010, Quid Juris, págs. 225-255, Tomé
d'Almeida Ramião, Apadrinhamento Civil- Anotado e Comentado, Lisboa, 2011, Quid Juris,
Observatório Permanente da Adopção, Regime Jurídico do Apadrinhamento Civil – Anotado, Coimbra
Editora, 2011, Cristina Araújo Dias, “Algumas notas em torno do regime jurídico do apadrinhamento
civil”, in Luís Couto Gonçalves [et al.] (coord.), Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Heinrich
Ewald Hörster, Coimbra, 2012, Almedina, págs. 161-195, Maria Elisabete Ferreira, “Algumas notas
sobre o regime jurídico do apadrinhamento civil”, in Luís Couto Gonçalves [et al.] (coord.), Estudos em
Homenagem ao Professor Doutor Heinrich Ewald Hörster, cit., págs. 411- 424, Maria Raquel
Guimarães, “O novo regime português do «apadrinhamento civil» (Lei nº 103-2009, de 11 de
Setembro)”, in Luís Couto Gonçalves [et al.] (coord.), Estudos em Homenagem ao Professor Doutor
Heinrich Ewald Hörster, cit., págs. 479-497, Sandra Passinhas, “O apadrinhamento civil: uma nova
figura no Direito Português”, in Revista Fórum de Direito Civil-RFDC, Belo Horizonte, ano 1, n.º1, SetDez. 2012, págs. 167-185, Ana Rita Alfaiate e Geraldo Rocha Ribeiro, “Reflexões a propósito do
apadrinhamento civil”, in Revista do CEJ, n.º1 (1.º semestre de 2013), págs.117-142.
Veja-se, também com muito interesse, o Parecer do Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e aos
membros do Conselho Superior da Magistratura de 21-4-2009, da autoria do Dr. Joel Timóteo Ramos
Pereira, disponível em www.csm.org.pt, o Ac. da Rel. de Lisboa de 22-11-2012, 2288/08.0TCLRS.L12, rel. Jorge Leal, in www.dgsi.pt e o texto das lições sobre Direito da Família-Adopção ministradas
pela Prof.ª Cláudia Trabuco, no ano lectivo 2010/2011, coligidas por Catarina Alves e Sara Mendonça,
págs. 31-56, disponível em www.fd.unl.pt.
No Brasil, onde o instituto não tem regulamentação federal, veja-se Jorge Fulgêncio Silva Chaves, “O
Apadrinhamento Civil: Possibilidades de implementação em Portugal e no Brasil”, in Revista Vozes dos
Vales da UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais –
Brasil) Publicações Acadêmicas, Nº 01 – Ano I – 05/2012, disponível em http://www.ufvjm.edu.br/.
Maior difusão tem o apadrinhamento afetivo, forma de apoio às crianças e adolescentes que vivem em
abrigos e não recebem visita da família de origem ou são preteridas por aquelas interessadas em adotar
um filho. A pessoa não assume um compromisso legal de guarda ou adoção, mas, sim, uma obrigação
moral de ajudar a criança ou adolescente em suas necessidades materiais, afetivas ou psicológicas,
devendo acompanhar o desenvolvimento do afilhado através de visitas, passeios nos fins de semana ou
comemorações especiais (veja-se, v.g., Rita de Cássia Borba et al. Apadrinhamento afetivo: uma
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- entre noivos214 ou esposados;
- entre pessoas que vivem em economia comum215 .
alternativa de cuidado às crianças institucionalizadas, disponível em http://www2.ufpel.edu.br/ e
Raphael Fernando Pinheiro, Apadrinhamento afetivo: o afeto além dos muros da instituição, in
http://www.ambito-juridico.com.br/).
Quanto ao reduzidíssimo número de crianças que foram até agora apadrinhadas civilmente, matéria que
entre nós foi objecto de alguma polémica, o Relatório da Segurança Social Casa 2012 - Relatório de
Caracterização Actual de Situações de Acolhimento das Crianças e Jovens, disponível em
www.parlamento.pt, considera que o mesmo é “eventualmente fruto, quer de uma ainda insuficiente
aposta técnica na definição do apadrinhamento civil como projeto de vida, quer de uma concomitante
escassa divulgação e consequente adesão por parte de cidadãos dispostos a assumirem-se como
padrinhos civis” (pág. 45).
214
Sobre a relevância jurídica do noivado por via do contrato promessa de casamento veja-se, v.g.,
Pereira Coelho-Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, cit., pág. 138, Gonçalves de
Proença, Direito da Família, cit., págs. 38, Fernando Brandão Ferreira Pinto, O Direito e os Casais,
Lisboa, 2005, Editorial Caminho, págs. 12-24, Helena Mota e Maria Raquel Guimarães, “O Direito de
Família na União Europeia. Formação Efeitos e Crise da Vida em Comum (Relatório Português)”, in
Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2006, vol. 3, págs. 267-274, tambem
disponível em www.repositorio-aberto.up.pt e Míriam Afonso Brigas, “Algumas Notas Sobre o
Contrato de Esponsais na Legislação e na Doutrina”, in Jorge Miranda (coord.), Estudos em homenagem
ao Prof. Doutor Martim de Albuquerque, vol. 2, Lisboa, 2010, Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, págs. 495-510
Na Alemanha, o noivo ou a noiva do acusado têm o direito de se recusar a depor (§52 da StPO).
Segundo o Ac. do TEDH de de 3-4-2012, Van der Heidjen c. Países Baixos, §35, idêntica faculdade é
reconhecida no direito da Finlândia, da Hungria, da Islândia, da Noruega, da Suécia e da Turquia.
Na Espanha, Villamarin López, “El derecho de los testigos a no declarar en el proceso penal”, cit., pág.
17, sustenta que as relações de noivado sem coabitação estão excluídas do direito de dispensa previsto
no artigo 416.º da Lecrim. No mesmo sentido se pronunciou a conclusão oitava do Seminario do CGPJ
sobre la dispensa de la obligación de declarar, realizado em Outubro de 2009, disponível
www.poderjudicial.es. e a conclusão décima segunda da “Circular 6/2011, de 2 de noviembre, sobre
criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre
la mujer”, da Fiscalía General del Estado, in LA LEY 1772/2011, disponível em
http://laleydigitalespecializadas.laley.es.
Também na Suiça, conforme resulta dos trabalhos preparatórios do Código de Processo Penal de 2007
(cfr. De 29 à l’unité-concept d’un code de procédure pénale fédéral, Rapport de la Comission d’experts
‘Unification de la procédure pénale’, Berna, Dezembro de 1997, Département fédéral de justice et
police, pág. 104, Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procedure pénale suisse, Berna,
Junho 2001, Office fédéral de la justice, pág. 130 e Message relatif à l’unification du droit de la
procedure pénalede, 21 deDezembro de 2005, pág. 1179, todos disponíveis em www.epjpd.admini.che)
foi clara a intenção do legislador em não conceder o direito de recusa “a des personnes qui sont
simplement fiancées”.
215
De acordo com o n.º1 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2001, de 11 de Maio, que estabelece o respectivo
regime jurídico, “[e]ntende-se por economia comum a situação de pessoas que vivam em comunhão de
mesa e habitação há mais de dois anos e tenham estabelecido uma vivência em comum de entreajuda ou
partilha de recursos”.
Na economia comum o número de pessoas não está limitado a duas (cfr. artigo 2.º, n.º2 da citada Lei
n.º6/2001). Por outro lado, a comunhão de vida reporta-se à mesa e à habitação, não envolvendo
relacionamento sexual entre os seus membros, pelo menos com caracter de assiduidade ou de
permanência. As pessoas em causa partilham o mesmo espaço físico, repartindo entre si as respectivas
despesas e encargos inerentes à manutenção de uma habitação comum e alimentação dos respectivos
membros residentes.
Veja-se, desenvolvidamente, Pereira Coelho-Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, cit.,
págs. 138-142, França Pitão, Uniões de Facto e Economia Comum, cit., págs. 323-363 e o Ac. do
Tribunal Central Administrativo do Porto de 23-10-2008, proc.ºn.º 00231/01, rel. Aníbal Ferraz, in
www.dgsi.pt onde se afirma que “para que, no ambiente jurídico, se tenha por preenchida uma situação
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De entre as segundas situações destacam-se as relações entre:
- adoptantes e adoptados de facto216;
de economia comum, é mister que os sujeitos envolvidos comunguem da mesma mesa e habitação,
norteando a sua actuação por impulsos de ajuda mútua ou de partilha dos recursos, granjeados pelo
conjunto e disponíveis”.
216
Em 1947, debruçando-se sobre os anteprojectos do futuro Código Civil apresentados por Pires de
Lima, que consagravam a introdução no direito português do instituto da adopção, e começando por
abordar o problema de saber se a adopção era ou não necessária, a Dr.ª Elina Guimarães referia:
“ (…) mas ninguém, observando objectivamente a sociedade, pode deixar de reconhecer que a
adopção como estado de facto não só existe, mas também não é rara. A esse estado de facto
não se pode, dentro da nossa actual legislação, dar forma jurídica, o que o torna incerto,
precário e sujeito a mil inconvenientes e percalços.
Ora desde que um facto existe, é não só útil, mas necessário, que a lei o reconheça e
regulamente: e, por isso, duma forma geral, esta inovação é digna de aplauso e apoio” (“A
adopção”, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 7, n.ºs 3-4, pág. 323).
Não obstante todos os progressos ocorridos desde então, nomeadamente ao nível da regulamentação do
instituto e do seu aperfeiçoamento, a adopção enquanto estado de facto ainda persiste na sociedade
portuguesa, embora muitas adopções de facto estejam acobertadas sob o manto de registos de filiação
falsos.
A mesma realidade ocorre no Brasil com uma tal dimensão que quer a doutrina quer a jurisprudência se
referem mesmo à “adopção à brasileira” - cfr. v.g., Claudia Fonseca, Caminhos da Adopção, 3ªed., São
Paulo 2006, Cortez editora, págs. 128-130, Claudia Fonseca, Da circulação de crianças à adoção
internacional: questões de pertencimento e posse, cadernos pagu (26), janeiro-junho de 2006, págs. 2731, disponível em http://www.scielo.br/pdf/cpa/n26/30384.pdf, Paulo Luiz Netto, “Direito ao estado de
filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária”, in Rodrigo da Cunha Pereira (Coord.),
Afeto, ética, família e o Novo Código Civil, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, pág. 511, Maria Antonieta
Motta, Mães abandonadas: a entrega de um filho em adopção, São Paulo, 2001, Cortez editora, Antonia
Torres da Rocha, Adopção à Brasileira: Aspectos Relevantes, Rio de Janeiro, 2010, Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, disponível em www.emerj.tjrj.jus.br, Belmiro Pedro Welter,
“Igualdade entre a filiação biológica e socioafetiva”, Revista de Direito Privado, vol. 4, n.º14, 2003, p.
116, Cleber Masson, Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, vol. 3, 3ªed., São Paulo, 2013,
Método, pág. 182 e, na jurisprudência os Acs. do Superior Tribunal de Justiça 6-9-2006, Sentença
Estrangeira Contestada n.º 980-FR (2005/0203080-0), rel. Ministro João Otávio de Noronha, de 17-52007, REsp. 833.712/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, DJ 04/06/2007, de 25-5-2010,
REsp. 1000356/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, DJ 7/06/2010, de 18-12-2012, REsp.
1.167.993-RS, Rel. Luís Filipe Salomão, todos disponíveis em http://www.jusbrasil.com.br/.
Como se salientou no segundo daqueles arestos, de 17-5-2007: “[a] ‘adoção à brasileira’, inserida no
contexto de filiação sócio-afetiva, caracteriza-se pelo reconhecimento voluntário da
maternidade/paternidade, na qual, fugindo das exigências legais pertinentes ao procedimento de adoção,
o casal (ou apenas um dos cônjuges/companheiros) simplesmente registra a criança como sua filha, sem
as cautelas judiciais impostas pelo Estado, necessárias à proteção especial que deve recair sobre os
interesses do menor (…)”.
No Brasil, como em Portugal, fala-se igualmente em filhos de criação como sinónimo de filhos
adoptados.
Na literatura especializada brasileira a expressão filhos de criação tem, porém, um significado mais
preciso, referindo-se a uma modalidade da denominada “circulação de crianças” (para além dos citados
estudos da eminente antropóloga brasileira Cláudia Fonseca cfr., v.g., Marcia Milena Pivatto Serra, O
Brasil das muitas mães : aspectos demograficos da circulação de crianças (tese de doutoramento) 2003,
Universidade Estadual de Campinas- Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, disponível em
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/, Fiona Bowie (ed.), Cross-Cultural Approaches to Adoption,
Londres/Nova Iork, 2004, Routledge, e, entre nós, Isabel dos Guimarães Sá, “A circulação de crianças
na Europa Meridional do século XVIII: o exemplo ‘Casa da Roda’ do Porto”, in Boletin de la
Associacion de Demografia Histórica, vol. X, n.º3, 1992, págs. 115-123, disponível em
http://repositorium.sdum.uminho.pt/), fenómeno primeiramente observado por antropólogos e etnólogos
europeus em Africa e na Oceânia, e que em termos simplistas consiste no acolhimento de crianças em
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- padrinhos e afilhados;
- namorados217;
- pessoas que convivem intimamente sem coabitação;
- filhos levados por cada um dos cônjuges (ou companheiros) para o casamento (ou
para a união de facto more uxorio) 218;
famílias diferentes das formadas pelos seus pais biológicos (cfr. Claudia Fonseca, Caminhos da
Adopção, cit., págs. 75-99). Ao contrário do que sucede com a adopção em que a relação da filiação
estabelecida é substitutiva em relação à biológica, nos filhos de criação a relação de filiação é
geralmente “aditiva”, na sugestiva imagem de Cláudia Fonseca.
217
Embora com relevância criminal no âmbito do crime de violência doméstica (cfr. artigo 152.º, n.º1
alínea b) do Codigo Penal, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 19/2013), enquadramos a
relação de namoro nas situações de facto porquanto, o namoro, por si só, não gera direitos e deveres
nem consequências patrimoniais, isto é, não produz qualquer consequência jurídico-civil, não tendo
efeitos pessoais, obrigacionais, reais, de família ou sucessórios.
Referimo-nos a namorados no sentido tradicional do termo.
Modernamente, porém, em certos meios quando um homem vive com uma mulher é vulgar cada um
deles referir-se ao outro como namorado (cfr., v.g., Fernando Brandão Ferreira Pinto, O Direito e os
Casais, cit., pag. 100, nota 1).
No Brasil a mesma situação (ali denominada de namoro qualificado), gerou um fenómeno jurídico
curioso: os denominados contratos de namoro.
O Supremo Tribunal Federal, através da Sumula 382, entendeu que é dispensável para caracterização da
união estável a vida em comum sob o mesmo teto, não sendo este o elemento distintivo entre namoro e a
união. Por seu turno, o artigo 1.723 do Código Civil exige para a configuração da união estável a
existência de convivência pública, contínua, duradoura e o objetivo de constituição de família.
Assim, o elemento diferenciador, nos termos da lei civil, entre o namoro e a união estável reside no
animus das partes. No "namoro qualificado" ou união instável, estão presentes praticamente todas as
características da convivência marital de fato, excepto o elemento essencial do objetivo comum de
formar família.
Por isso, a diferença do simples namoro para a união estável tornou-se muito ténue.
É neste contexto que surgiu o chamado contrato de namoro, o qual consistirá num negócio celebrado por
duas pessoas que mantém relacionamento amoroso – namoro, em linguagem comum – e que pretendem,
por meio da assinatura de um documento, a ser arquivado em cartório, afastar os efeitos da união estável
dirigida para a constituição de família.
Como entre nós explicou Rute Saraiva, “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades: Do casamento
aos contratos de namoro no Direito brasileiro”, in Jorge Miranda (coord.), Estudos em homenagem ao
Prof. Doutor Martim de Albuquerque, vol. 2, Lisboa, 2010, Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, págs. 777-820, também disponível em in http://www.fd.ulisboa.pt/ «os envolvidos concordam
que não vivem de facto numa estável e que não desejam avançar para uma unidade familiar, afastando
desta feita, os efeitos jurídicos daí decorrentes, incluindo a possibilidade de indemnização por danos
morais e patrimoniais. No fundo, determinam, por medida de precaução, que apenas são namorados e
que assim se pretendem manter, não procurando levar para a relação nada mais do que o plano social e
afectivo. Nas palavras bem elucidativas e satíricas de Letícia Gimenez, procuram “evitar que a
expressão “meu bem” se torne, com o passar do tempo, “meus bens”».
A natureza e validade juridica de tais “contratos” é, porém, muito controvertida, tendendo a doutrina
para os considerar nulos.
218
Ao analisar a tematica das famílias recompostas, nomeadamente a modalidade de família recomposta
complexa, em que ambos os cônjuges (ou companheiros) têm à sua guarda filhos de uma união anterior,
a literatura sociológica e psicológica refere-se a quase irmãos, a irmãos de facto, a co-irmãos e, numa
tentativa de tradução para português do termo inglês stepsibling em irmãos de convivência e irmãos
políticos.
Sobre as famílias recompostas, também designadas de recombinadas, reconstituídas, reconstruídas, de
famílias mosaico e, na Argentina e no Perú de familias ensambladas, podem ver-se, entre nós, os
estudos de Cristina Lobo, “Do recasamento às estratégias de recomposiçãpo familiar, in SociologiaProblemas Práticos, n.º 18, 1995, págs. 69-95 disponível em http://sociologiapp.iscte.pt/, “Padrasto no
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- companheiro e ascendentes, descendentes ou irmãos do outro companheiro219;
- pessoas com filhos em comum220.
Todas estas relações podem ser marcadas pelo sentimento de profunda afeição que o
convívio entre uns e outros pode consolidar em alto grau.
Nenhuma destas situações se encontra, porém, abrangida pelo artigo 134.º.
Com efeito, nenhum dos sujeitos daquelas relações consta da enumeração taxativa das
alíneas a) e b) do n.º1 do citado artigo 134.º, pelo que nenhum deles, enquanto tal,
goza do direito de se recusar a depor.
Poderia pensar-se na vantagem de a lei consagrar uma norma que, em jeito de válvula
de escape, cobrisse situações mais gritantes em que é ou pode ser igualmente doloroso
quotidiano”, in Sociologia - Problemas e Práticas, nº19, 1996, págs. 67-82, “Famílias recompostas:
revisitar a produção americana (1930-2000)”, in Sociologia - Problemas e Práticas, nº48, 2005, pp. 91114, disponível http://www.scielo.oces.mctes.pt/, “Parentalidade Social, Fratias e Relações
Intergeracionais nas Recomposições Familiares”, in Sociologia - Problemas e Práticas, n.º 59, 2009,
págs. 45-74, e Recomposições Familiares: Dinâmicas de um Processo de Transição, Lisboa, 2009,
Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, de José Gameiro, Os Meus,
os Teus e os Nossos: Novas Formas de Famílias, 3ªed., Lisboa, 1999, Terramar, de Susana Isabel
Atalaia Ferreira, A Parentalidade em Contexto de Recomposição Familiar: O Caso do Padrasto
(Doutoramento em Ciências Sociais), 2011, disponível em http://repositorio.ul.pt/, e a comunicação de
Maria Engrácia Leandro à Sessão Semi-Plenária Diversidade de Mundos Sociais I – Família, Educação
e Saúde do IV Congresso Português de Sociologia, Junho 2008, acessível em http://www.aps.pt/. Em
língua portuguesa veja-se, também, Waldyr Guisard Filho, Famílias reconstituídas: novas uniões depois
da separação, S. Paulo, 2005, Editora Revista dos Tribunais, Chantal Van Cutsem, A Família
Recomposta Entre o Desafio e a Incerteza, trad. port., Lisboa, 2004, Instituto Piaget, e a tese de
doutoramento apresentada à Universidade de São Paulo, por Felipe Watarai, Filhos, pais, padrastos:
relações domésticas em famílias recompostas das camadas populares, Universidade de São Paulo,
2010, disponível em www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59137/tde-27012011.../tese.pdf.
Em caso de co-habitação desde tenra idade e por periodos relativamente longos, os quase irmãos,
podem criar fortes laços entre eles e, desse modo, tenderem a ser encarados como irmãos, da mesma
forma que os seus irmãos biológicos. Na sua tese de doutoramento, apresentada em 2007 à Pontífica
Universidade Católica de São Paulo, intitulada Da Relação de Parentesco Colateral na Família
Recomposta, disponível em www.dominiopublico.gov.br, o promotor de justiça brasileiro Renato Maia
pronuncia-se mesmo, de lege ferenda, pela existência de um vínculo de afinidade entre os irmãos de
facto.
219
Cfr supra notas 128 e 155.
220
O Código de Processo Penal Suiço atribui expressamente o direito de se recusar a depor à “la
personne qui a des enfants communs avec le prévenu” [artigo 168, n.º1, al. b)]. Como foi explicado na
Mensagem do Conselho Federal de 21-12-2005, Message relatif à l’unification du droit de la procedure
pénal, cit., pág. 1179: “ L’al. 1, let. B [do citado art. 168], accorde le droit de refuser de témoigner à la
personne qui a des enfants communs avec le prévenu. Il n’est pas nécessaire que cette personne fasse
durablement ménage commun avec le prévenu; par contre, la seule affirmation de la part de la personne
à entendre en qualité de témoin qu’elle a des enfants communs avec le prévenu ne suffit pas; encore
faut-il qu’un lien de filiation soit établi selon les règles du code civil”.
Entre nós, não obstante os maus tratos físicos ou psíquicos infligidos a “progenitor de descendente
comum em 1º grau” integrarem a prática de um crime de violência doméstica (artigo 152.º, n.º1, al. c) do
Código Penal, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro), a simples
circunstância de a testemunha ter (ou ter tido) um filho do arguido não lhe outorga o direito de se
recusar a depor.
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o dilema ou a encruzilhada em que a pessoa se pode encontrar, de faltar à verdade ou
de prejudicar um ente querido.
Assim, o artigo 243.º do Código Federal de Procedimientos Penales do México
reconhece a faculdade de recusar depor aos que estejam ligados ao arguido por laços
de “amor, respeito, carinho ou estreita amizade”221.
Não foi essa, porém, a opção do legislador português, à semelhança do que, de resto,
se passa com a generalidade das legislações estrangeiras.
Na verdade, as vantagens de uma norma daquele tipo seriam em muito ultrapassadas
pelos inconvenientes de um casuísmo sempre perigoso porque conseguido à custa da
segurança, da certeza e da eficacia processual.
Importa não esquecer que nos encontramos no âmbito de uma excepção ao dever de
depor. O que neste domínio é legítimo exigir do legislador é que fixe, com o mínimo
de clareza e de segurança, quais são as pessoas que se encontram isentos do dever de
depor, evitando desta forma dificuldades de interpretação e, sobretudo, de prova222.
Também aqui, como referiam Pires de Lima e Antunes Varela a outro propósito, as
“excelências da equidade tiveram de ser sacrificadas às incontestáveis vantagens do
direito estrito”223.
A estas razões acresce uma outra que se prende com a própria valorização da prova
testemunhal.
Como bem observa Jesús Bernal Valls, a respeito de situações nascidas do
acolhimento familiar, da amizade intima ou da relação amorosa sem coabitação:
“Cierto que la amistad y el afecto amoroso son realidades espirituales que dejan
huella más honda incluso que el parentesco, y que el ordenamiento jurídico
hace cumplido reconocimiento a esas situaciones en medidas que afectan al
proceso (la amistad íntima como causa de recusación de jueces, o como tacha
del testigo en el proceso civil, etcétera). Pero ¿dónde se pone el límite? La ley
debe atender a que el testimonio no se desvalorice hasta el punto de convertir la
prueba en un coto cada vez más limitado en prejuicio del conocimiento de la
realidad que el juez precisa para la efectiva tutela judicial. El marco prioprio de

221

É o seguinte o teor do citado artigo 243: “No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o
cónyuge del inculpado ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o
descendente sin limitación de grados y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ni a los que estén ligados
al inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha amistad; pero si estas personas tuvieren voluntad de
declarar se hará constar esta circunstancia y se recibirá su declaración”.
222
A propósito do artigo 217 do Código de Processo penal holandês que enumera igualmente de forma
taxativa as pessoas que se podem recusar a depor, o TEDH assinalou que aquela limitação “(…) a pour
effet de restreindre le bénefice d’une vérification objective” (Ac. de 3-4-2012, Van der Heidjen c. Países
Baixos, §68, itálicos nossos).
223
Código Civil anotado, vol. I, 4.ª ed., Coimbra Editora, 1987, pág. 501.
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tales situaciones será el del juicio de culpabilidad en el caso de eventuales
falsedades testimoniales”224.
Como é evidente, a actual enumeração das pessoas a quem é reconhecida a faculdade
de recusar a depor não é imutável.
O legislador atento à realidade social, acompanhando nomeadamente as
transformações das estruturas familiares225, não deixará de providenciar pelas
necessárias alterações legislativas.
Mas essas modificações sempre tardarão a obter consagração, sabido que “a
plasticidade dos relacionamentos e celeridade das suas alterações choca com a maior
lentidão do Direito”226.
224

“Deber de declarar y derecho al silencio en la prueba testifical del proceso penal:sumarias
consideraciones sobre su problemática actual”, in Revista del Poder judicial, 2ªEpoca, n.º5, Marzo 1987,
pág. 8.
225
Sobre a evolução da estruturas familiares e as transformações do direito da família veja-se, v.g.,
Anália Torres, Sociologia do Casamento: A família e a Questão Feminina, Oeiras, 2001, Celta Editora,
Maria Engrácia Leandro, Transformações da família na história do Ocidente, in THEOLOGICA, 2.ª
Série, 41, 1 (2006) 51-74, também disponível em http://repositorio.ucp.pt/, Maria das Dores Guerreiro,
Anália Torres e Cristina Lobo, “Famílias em Mudança. Configurações, valores e processos de
recomposição”, in Maria das Dores Guerreiro, Anália Torres e Luís Capucha, Portugal no contexto
europeu, vol. III, Oeiras, 2009, Celta Editora, págs.7-37, tambem disponível em https://repositorio.iscteiul.pt/, Guilherme de Oliveira, “Transformações do Direito da Família”, in Comemorações dos 35 anos
do Código Civil e dos 25 anos da Reforma de 1977, Vol. I- Direito da Família e das Sucessões, Coimbra
Editora, 2004, págs. 763-779, Helena Bolieiro e Paulo Guerra, A Criança e a Família- uma Questão de
Direito(s), cit., págs. 529-565, João Pedroso e Patrícia Branco, “Mudam-se os tempos, muda-se a
família. As mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal, in Revista
Crítica de Ciências Sociais, 82, Setembro 2008, págs. 53-83, também disponível em
http://www.ces.uc.pt, João Pedroso, Paula Casaleiro e Patrícia Branco, “A odisseia da transformação do
Direito da Família (1974-2010)”, in Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, Vol. XXII, 2011, págs. 219-238, também disponível em www.ler.letras.up.pt. e João Cura
Mariano, “O Direito da Família na Jurisprudência do Tribunal Constitucional Português”, in Julgar, n.º
21, Setembro/Dezembro de 2013, págs. 27-45.
226
Rute Saraiva, Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades: Do casamento aos contratos de namoro
no Direito brasileiro, cit.
Assim, Em Espanha, só em 2009, através da Ley 13/2009, de 3 de Novembro, é que foi alterada a
redacção do artigo 416 de la LECr para incluir nos titulares do direito de recusa a “persona unida al
imputado por una relación de hecho análoga a la matrimonial”.
Entre nós são bem representativos desta lentidão do Direito o Ac. do STJ de 5-5-1990 (BMJ n.º 397,
pag. 478) segundo o qual “Não é inabil para depor como testemunha quem viver em união de facto com
o autor, na mesma casa, e dele tiver filhos” e o Ac. da Rel. do Porto de 6-3-1996 (BMJ n.º 455, pag.
575) de acordo com o qual “Não constitui impedimento legal a intervenção na composição do tribunal
colectivo de dois juizes que vivem em união de facto, em condições análogas às dos cônjuges”.
Estes dois casos estão hoje ultrapassados face ao teor do artigo 618.º do Código de Processo Civil na
redacção que lhe foi conferida pelo Dec.-Lei n.º 329/-A/95, de 12 de Dezembro (actual artigo 497.º
NCPC) e do n.º 3 do artigo 39.º do Código de Processo Penal, na redacção que lhe foi conferida pela Lei
n.º 59/98, de 25 de Agosto.
Essa lentidão do Direito esteve ainda muito patente no que respeita à possibilidade de o membro
sobrevivo da união de facto poder ser indemnizado por danos de natureza não patrimonial no caso de
morte do seu companheiro, vítima de acidente de viação.
Relembra-se que antes da nova redacção conferida ao artigo 496° do Código Civil pela pela Lei n°
23/2010, de 30 de Agosto, não obstante a solução para o problema (indemnização por danos não
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patrimoniais ao membro sobrevivo da união de facto) ser controvertida, a jurisprudência amplamente
maioritária entendia que não assistia direito a indemnização por danos não patrimoniais a quem vivesse
em união de facto, ainda que estável e duradoura, com a vítima de acidente de viação (artigo 496.º, n.2
do Código Civil) - cfr. v.g. os Acs. do STJ de 23-4-1998, Colectânea de Jurisprudência –Acs. do STJ,
ano VI, tomo 2, pág. 49, de 4-11-2003, Colectânea de Jurisprudência –Acs. do STJ, ano XI, tomo 3,
pág. 133, de 24-5-2005, proc.º n.º 05A585, rel. Alves Velho, de 11-7-2006, proc.º n.º 06B1835, rel
Oliveira Barros, ambos disponíveis em www.dgsi.pt, de 24-11-2009, Revista n.º
2807/06.6TBVCD.P1.S1 - 6.ª Secção, rel. Salazar Casanova, in Sumários de Acórdãos do Supremo
Tribunal de Justiça, ano 2009, pág. 874, o Ac. da Rel. do Porto de 16-6-2009, Guerra Banha disponível
em www.dgsi.pt, o Ac. da Rel. de Lisboa de 17-03-92, Col. de Jur., ano XVII, tomo 2, pág. 167, e os
Acs da Rel. de Coimbra de 19-10-2004, Colectânea de Jurisprudência, ano XXIX, tomo 4, pág. 28 e de
4-5-2010, proc.º n.º 2701/06.0TBACB.C1, rel. Fonte Ramos, in www.dgsi.pt .
O próprio Tribunal Constitucioal já por diversas vezes concluira no sentido de que a exclusão da união
de facto não ser inconstitucional (cfr.v.g. Acs n.º 154/2005, 86/2007, 87/2007 e 210/2007).
Só com Lei n° 23/2010, de 30 de Agosto, é que o legislador definiu, sem hesitações, que, no caso da
união de facto, o direito de indemnização por danos não patrimoniais cabe também à pessoa que era
convivente com a vítima falecida.
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6. Excepções à recusa de depor
6.1. A história e o direito comparado
À semelhança de diversas outras legislações que as mantêm, também o ordenamento
jurídico português já conheceu excepções ao direito de recusa de depoimento.
Na verdade, no Código de Processo Penal de 1929 as pessoas indicadas no n.º 3 do
artigo 216.º (ascendentes, descendentes, irmãos e afins nos mesmos graus, marido ou
mulher do ofendido, da parte acusadora ou do arguido) não podiam testemunhar mas
podiam ser ouvidos na qualidade de declarantes.
As referidas pessoas não eram, contudo, obrigadas a prestar declarações, desde que não
fossem participantes (“se não foram participantes”).
Por isso, caso fossem participantes, não gozavam da faculdade de recusar o
depoimento227.
A explicação para aquela excepção era simples.
Como salientava o Cons.º Luís Osório, aquelas pessoas indicadas no n.º 3 do artigo
216.º, “só prestam declarações quando quiserem, pois as suas declarações podiam ser
prejudiciais aos seus parentes ou afins, e a obrigação de as prestar colocaria os
declarantes na dura colisão de faltarem à verdade ou trazer prejuízo”228.
Ora, “a participação mostrou que não se podem encontrar na dita colisão, o
participante espontaneamente renunciou à reserva que a lei lhe garantia”229.
Por isso, como concluía aquele ilustre magistrado:
«Não perdura a obrigação de depor quando a testemunha é denunciante ou
querelante, porque neste caso a espontaneidade do ato precedente exclúi todo o
conflito sucessivo e o testemunho torna-se um acessório uma consequência,
muitas vezes necessária daquele ato».
No Brasil, o Código de Processo Penal de 1941 prevê expressamente como excepção
ao direito de recusa a necessidade do depoimento para o apuramento da verdade
[“salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do
fato e de suas circunstâncias”(artigo 206.º)].

227

Exceptuavam-se os participantes “no exercício das suas funções e no cumprimento de obrigação
legal”(cfr. n.º 4.º do citado artigo 216.º).
228
Luís Osório, Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 326.
229
Luís Osório, Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 327.

92

O Desembargador Camargo Aranda esclarece a propósito que “[e]mbora a exceção
seja ampla, a interpretação deve ser restrita: quando a vítima igualmente for outro
parente ou quando o delito for cometido dentro do âmbito doméstico e assim mesmo
quando único meio probatório. Qualquer outra interpretação mais extensiva importaria
em atingir a proteção dada pela própria lei”230.
Ainda no mundo lusófono merece também menção o Código de Processo Penal de
Cabo Verde de 2005. Depois de no n.º1 do artigo 84.º se enumerarem as pessoas que
podem recusar-se a depor como testemunhas, de forma similar mas não totalmente
análoga à do direito português, o n.º2 daquele normativo estatui que “[o] disposto no
número antecedente deixará de ter aplicação no caso de o parente ou afim ter
apresentado denúncia ou queixa”.
O Codice di Procedura Penale italiano de 1988 prevê igualmente duas excepções à
faculdade de recusar o depoimento (artigo 199.º, n.º1): i) quando os familiares do
arguido tenham apresentado denúncia, querela ou acusação (instanze) contra o arguido
e; ii) se eles ou um seu parente próximo tiverem sido ofendidos pelo crime.
Segundo a doutrina italiana, a primeira excepção, que se aproxima daquela que
vigorou entre nós, justifica-se por duas razões.
Em primeiro lugar, quem denuncia, querela ou acusa superou qualquer dúvida sobre o
conflito entre proteger o parente e o dever de declarar, pelo que deixou de merecer
protecção.
Em segundo lugar, a obrigação de depor - e, consequentemente, o contributo
probatório do denunciante - revela-se muito útil à reconstrução dos factos231.
No que respeita à segunda daquelas excepções232 a doutrina italiana explica que a
unidade familiar, a solidariedade entre os seus membros se rompeu pelo que é
230

Da Prova no Processo Penal, cit., pág.133. Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Vol.
3, São Paulo, 1993, Saraiva, pág. 267, dá o seguinte exemplo: “se um pai maltrata o filho em sua
residência e as únicas pessoas que podem esclarecer o fato são a esposa e a filha, é evidente que tais
pessoas não podem recusar-se a depor. É a regra contida na parte final do art. 206. A relevância do
interesse público – Administração da Justiça – se sobrepõe às relações de família”.
A jurisprudência brasileira tem salientado também a necessidade de fundamentação ou demonstração da
imprescindibilidade do depoimento (cfr. Francisco Marques Lima, “Da prova no Processo Penal
brasileiro: Aspectos doutrinais e jurisprudenciais”, in Revista Controle 2007, Publicação oficial do
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pág. 115, disponível em www.tce.ce.gov.br).
231
Como acentua Luigi Fadalti, La testimonianza nel giudizio penale, Milão, 2008, Editore Giuffrè, pág.
83, “[l]a ratio di tale previsione viene individuata nel fatto che l’aver informato l’autorità giudiziaria
attraverso atti formali, quale denuncia, querela o istanza, prova che il prossimo congiunto abbia superato
ogni intima esitazione fra l’istinto a proteggere il congiunto e il dovere di testimoniare contra di lui. In
altri termini, viene a cadere l’esigenza alla segretezza e a prevalere l’interesse alla giustizia”.
232
Lê-se na Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
(GU Serie Generale n. 250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93, também disponível em
http://www.gazzettaufficiale.it ) “(...)a proposito delle situazioni in cui offeso dal reato sia un prossimo
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razoavelmente de supor que também terão desaparecido os vínculos morais que
poderiam inibir o parente na hora de declarar contra o arguido233.
No moderno Código de Processo Penal Suiço234 , o direito de recusar depor não pode
ser invocado se o processo respeitar a um dos crimes elencados na lei235 e o crime tiver
sido cometido na pessoa de um próximo da testemunha.
Finalmente, o Código de Processo Penal do Kosovo, de 2013, prevê diversas
excepções ao direito de recusa em função das diversas categorias de pessoas isentas do
dever de testemunhar.
Assim, o cônjuge ou parceiro do arguido não pode recusar-se a depor se estiver em
causa um crime punível com 5 ou mais anos de prisão e a testemunha tiver sido vítima
daquele crime. Relativamente aos parentes e afins do arguido e a adoptantes e
adoptados, prevê-se que não lhes assiste o direito de recusa se estiver em causa um
crime punível com 10 ou mais anos de prisão e a pessoa em causa tiver testemunhado

congiunto, al fine di ovviare ad una anomalia dell'art. 350 c.p.p. comma 2, gia' segnalata in dottrina, si
e' dato rilievo a queste due precise ipotesi: quella in cui offeso dal reato sia lo stesso testimone
prossimo congiunto dell'imputato, e quella in cui offeso dal reato sia un prossimo congiunto
non
necessariamente dell'imputato, ma del testimone (a sua volta prossimo congiunto
dell'imputato). Infatti, se nella prima ipotesi, essendo all'imputato addebitato di aver commesso un reato
in danno del testimone suo prossimo congiunto, vengono meno ragioni di tutela di quei motivi
d'ordine affettivo che giustificano la facolta' di astensione, nella seconda ipotesi la concessione della
facolta' di astensione non ha piu' ragion d'essere, posto che analoghi motivi d'ordine affettivo sono
individuabili per il testimone nei confronti del proprio prossimo congiunto offeso dal reato e
richiedono d'essere tutelati mediante l'obbligo testimoniale”.
233
Cfr., v.g., Luigi Fadalti, La testimonianza nel giudizio penale, cit., págs 85-86, Corrada di Martino in
Corrada di Martino e Teresa Procaccianti, La prove testimoniale nel processo penale, cit., pág. 91-93 e
Luigi Grilli, La Procedura Penale. Guida Pratica, vol I, cit., págs. 410-411.
Como recentemente assinalou a Corte di Cassazione (sez. VI Penale, sentenza 25 marzo – 26 giugno
2014, n. 27941, disponível em http://www.avvocatopenalista.org/sentenza.php?id=8543): “Ne deriva
che quest' ultima disposizione, [l'art. 199 cpp.] dettata per la testimonianza, in dibattimento, si applica
anche all'assunzione di informazioni durante la fase delle indagini preliminari, da parte della p. g. o del
p.m. Orbene, a norma dell'art. 199 co 1 cpp, i prossimi congiunti dell'imputato - o dell'indagato - sono
obbligati a deporre allorché un loro prossimo congiunto sia offeso dal reato. Al riguardo, la Relazione al
progetto preliminare al codice di procedura penale evidenzia che, in tal caso, vengono meno le ragioni di
tutela di quei motivi d'ordine affettivo che giustificano la facoltà di astensione. Inoltre, nell'ipotesi in cui
offeso dal reato sia un prossimo congiunto del testimone, la concessione della facoltà di astensione non
ha più ragion d'essere, posto che analoghi motivi d'ordine affettivo sono individuabili, per il testimone,
nei confronti del proprio prossimo congiunto, offeso dal reato, e richiedono di essere tutelati mediante
l'obbligo testimoniale. Non spetta dunque, in questo caso, al testimone alcun avviso della facoltà di
astenersi dal deporre, facoltà, come abbiamo visto, insussistente”.
234
É o seguinte o teor do n.º 4 do artigo 168.º do CPP suiço:
«4 Le droit de refuser de témoigner ne peut être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a. la procédure pénale porte sur une infraction visé aux art. 111 à 113, 122, 140, 184, 185, 187,
189, 190 ou 191 CP;
b. l’infraction a été commise au détriment d’un proche du témoin au sens des al. 1 à. 3».
235
Homicídios, simples, qualificado e privilegiado (arts. 111 à 113), ofensas à integridade física graves
(art.122), roubo (art.140), sequestro e rapto agravados (art.184), tomada de reféns (art.185), abuso
sexual de menores (art.187), coacção sexual (art.189), violação (art. 190) ou violação de pessoa incapaz
de resistência (art.191), todos do Código Penal Suiço.
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uma infração contra uma criança que consigo coabite ou com o arguido ou que seja sua
parente ou do arguido236.

6.2. O caso espanhol
Em Espanha, a existência de excepções ao direito de recusar a depor tem constituído
uma questão que dividiu a doutrina e a jurisprudência.
A questão tem sido suscitada sobretudo a respeito da violência de género, domínio
onde muitos especialistas consideram que o direito de não declarar por parte da vítima
cria distorções já que pode ser a única testemunha da agressão, pelo que se justificaria
um tratamento diferenciado deste tipo de testemunhos.
Na verdade, o crime de violência de género é um delito normalmente cometido na
intimidade familiar em que muitas vezes a prova se resume às declarações da vítima
sem outros elementos objectivos que corroborem a sua versão.
Como ensina a experiência judicial, nestes casos em que não existem outras
testemunhas, se a vítima opta por não prestar declarações o procedimento criminal é
frequentemente arquivado, ou o arguido é absolvido se a vítima em fase de julgamento
se remete ao silêncio, optando por não prestar declarações237.

236

Transcreve-se a tradução inglesa do artigo 127 do CPP Kosovar:
«Witnesses Exempted from Duty to Testify
1. The following persons are exempted from the duty to testify:
1.1. the spouse or extra-marital partner of the defendant, unless proceedings are conducted for a criminal
offence punishable by imprisonment of at least five (5)years and he or she is an injured party of that
criminal offence;
1.2. a person who is a close blood relative of the defendant spouse or extra-marital partner: antecedents,
descendants, sisters, brothers, uncles, aunts, children of sisters and brothers; or close affinity: mother-inlaw, father-in-law, son- in-law, daughter-in-law, sister-in-law, brother-in-law, godfather, godmother,
stepmother and stepfather; unless proceedings are conducted for a criminal offence punishable by
imprisonment of at least ten (10) years or he or she is a witness of a criminal offence against a child who
is cohabiting with or is related to him or her or to the defendant;
1.3. the adoptive parent or adopted child of the defendant, unless proceedings are conducted for a
criminal offence punishable by at least ten (10) years or he or she is a witness of a criminal offence
committed against a child who is cohabiting with or is related to him or her or the defendant; (…)».
237
Cfr., v.g., Rafael Cabrera Mercado, “El derecho a no denunciar y a no declarar por razón de
parentesco. Problemas de interpretación y aplicación en casos de violencia de genero”, in Rafael
Cabrera Mercado (coord), Análisis de Medidas para Mejorar la Proteccion Policial y Judicial de las
Víctimas de Violencia de Género, 2011, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, págs. 63-73,
disponivel em www.misssi.gob.es, Igor Piñeiro Zabala, “La víctima de la violencia de género y la
dispensa del artículo 416 de la Lecrim”, in Revista Jurídica de Castilla y Léon, n.º 24, Maio 2011, págs.
95-96, também disponível em www.jcyl.es., Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la victima de violencia
de género”, in Revue Européenne du Droit Social, vol. XXI, n.º4, 2013, págs. 39-41, Borja Jiménez
Muñoz “El Silencio de la Víctima: Guia para No Perderse”, in Revista de Mediación, ano 4, n.º7, Mayo,
2011, acessível em http://imotiva.es/wp. Com expressivamente acentua este último autor, [e]l silencio de
la víctima es, en muchas ocasiones, el muro contra el que se golpea todo el sistema generado para luchar
contra la violencia sobre la mujer”.
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Perante o flagelo que representa hoje a violência de género, por forma a evitar
disfunções decorrentes da falta de prova, com a consequente impunidade de muitos
crimes e a falta de pretecção das vítimas, têm sido apresentadas numerosas propostas
de modificação legislativa do artigo 416 da LECrim.
Essas propostas tem sido oriundas da doutrina, de organismos estatais, nomeadamente
do CGPJ e do Ministério Público, e de associações e organizações não
governamentais238 .
Na doutrina espanhola, Vicente Magro Servet propôs que as vitimas (víctimastestigos) fossem excluídas do direito de recusa, com vista a “ ampliar y garantizar una
absoluta seguridad jurídica y ampliar el marco de proteccion de las víctimas”239.
Também Marta Pelayo Lavin advogou uma reforma profunda da LECr. que, porém,
não se limitasse aos artigos 416 e 418, e que “se regulase un tratamiento específico

Sobre os efeitos funestos do silêncio da vitima é particularmente significativo o seguinte excerto de
Gudín Rodríguez-Magariños, F., “El silencio procesal de las víctimas: ¿caballo de troya para futuros
maltratos?», Actualidad Jurídica Aranzadi, n.º 769/2009 (Westlaw BIB 2009/199):
«El acogerse al derecho legal a no declarar tiende a erigirse en una especie ‘patente de corso’ por la que
muchos maltratadores actúen en la impunidad. Dentro del art. 416 de la L.E.Crim. parece necesario
distinguir entre el silencio frente a delitos cometidos contra terceros (donde sí tiene cabida la dispensa a
declarar) de los delitos cometidos contra su propia persona (donde dicha dispensa puede ser un vehículo
para tapar una sangrante realidad).
Se corre el riesgo de los ecos del silencio de la persona maltratada sean instrumentalizados, en claro
fraude de ley, para perpetuar una situación de dominación fraguándola impune. De otro lado, parece
lógico que los peores maltratadores, los que ejercen sobre sus familiares una autoridad más férrea o
draconiana, estén en condiciones de infundir un mayor temor a sus víctimas, logrando imponer el
silencio, convirtiéndolo en vehículo de impunidad”.
238
Podem ver-se algumas destas propostas em Igor Piñeiro Zabala, “La víctima de la violencia de
género y la dispensa del artículo 416 de la Lecrim”, cit., págs. 106 a 109, Borja Jiménez Muñoz “El
Silencio de la Víctima: Guia para No Perderse”, cit., págs. 29-31, Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la
victima de violencia de género”, cit., pags. 44-46.
239
“La imposibilidad de conceder a las víctimas de la violencia de género la dispensa de declarar contra
sus agresores (artículo 416 de la LECrim): ¿es necesaria una reforma legal?», Diario la Ley, núm. 6333,
2005.
No mesmo sentido se pronunciou Pérez Tortosa, “La prueba testifical de la víctima en los delitos de
violencia de género”, in Práctica de Tribunales, Núm. 100, Sección Estudios, Janeiro-Fevereiro 2013,
pág. 4. www.laleydigital.es., para quem “las propias características de las víctimas de la violencia de
género hacen inviable un ejercicio responsable de la dispensa del deber de declarar”.
María Luisa Villamarín López, “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”,
Dret 4/2012, págs. 21- 23, sustenta que, atendendo aos fundamentos do direito de recusa, não deveria
reconhecer-se tal direito aos familiares vítimas porquanto já não há que proteger a harmonia ou paz
familiar, como consequência do acto violento praticado pelo arguido contra um dos sujeitos do vínculo
familiar. Em sentido idéntico sentido se pronunciou Fuentes Soriano, El enjuiciamiento de la violencia
de género, Madrid, 2006, Iustel, Breviarios Jurídicos, pág. 145 para quem os vínculos morais que o art.
416 da LECrim pretende proteger foram previamente destruídos pelo agressor pelo que pretender que a
a vítima possa escudar-se na dispensa daquele preceito constituiria uma fraude à lei que o ordenamento
jurídico não deveria consentir.
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para la declaración de la victima, que no estuviese sometida al régimen general de los
testigos” 240.
Em termos semelhantes se pronunciou Castillejo Manzanares propondo a alteração do
art. 416 LECrim no sentido de que o direito de recusa não incluísse as vítimas ou
ofendidos de qualquer crime cometido pelo arguido241.
No mesmo sentido se pronunciou, em 2006, o grupo de peritos em violência doméstica
e de género do Consejo General del Poder Judicial: “[p]ara garantizar una absoluta
seguridad jurídica y ampliar el marco de protección a las víctimas, se considera preciso
que se proceda a una modificación legislativa muy puntual para incluir en el Artículo
416 LECrim que esa dispensa de la obligación de declarar no alcanza a las víctimas y
perjudicados respecto de los delitos y faltas cometidos frente a ellos por quienes se
encuentran en una de las relaciones de parentesco que se citan en el precepto”242.
Em Janeiro de 2011 foi apresentado novo relatório por aquele grupo de peritos243 onde
se reitera a mesma proposta. Considerando que a obrigação de depor em tais casos
pode facilitar o falso testemunho propõe-se, ainda, que nestes casos não haja lugar a
procedimento criminal por aplicação do art. 462 do Código Penal. Em alternativa,
propôs-se um aditamento ao artigo 730 da LECr que permitisse em julgamento a
leitura do depoimento de quem antes depôs e naquele momento o recusa fazer.
Por outro lado, desde o ano de 2006 que a Fiscalia General del Estado tem advogado a
reforma do artigo 416 da LECr. no sentido de não ser aplicável à vitima denunciante
244
.

240

“¿Debería reformarse el art. 416 LECr. para luchar contra la violencia de género?”, Themis, Revista
Jurídica de Igualdad de Género, n.º2, Dez. 2007, págs,
43, também disponível em
www.mujeresjuristasthemis.org/.
241
“Problemas que plantea la actual aplicación de la ley integral”, in en Castillejo Manzanares (Dir.) e
Catalina Benavente (Coord.), Violencia de género, Justicia Restaurativa y Mediación, Madrid, 2011,
Ed. La Ley, pág. 99.
242
Consejo General del Poder judicial, Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia de
Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial acerca de los problemas técnicos
detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y sugerencias de reforma legislativa que los abordan, Madrid,
Abril de 2006, disponível em www.poderjudicial.es.
243
Também disponível em www.poderjudicial.es
244
Veja-se a Memoria de La Fiscalia General del Estado, ano 2006, pág. 656-657, disponível em
www.fiscal.es. Ano após ano esta proposta tem sido reiterada- cfr. Memória de 2011, págs 763, 12011203 e 1361-1362, Memoria de 2012, págs. 647-648; Memória de 2013, pág. 265, todas disponíveis na
mesmo sítio. De acordo com as conclusões do “Seminario de Fiscales Delegados en Violencia sobre la
Mujer, Sevilla 13 y 14 de noviembre de 2009”, págs 12-13, “…esta Fiscalía de Sala se ha mostrado
partidaria de plantear una modificación del precepto que tendría como objeto ajustar el derecho procesal
a la realidad que gira en torno a la violencia sobre la mujer y que se pudiera extender a la violencia
doméstica: en aquellos supuestos en que la víctima ha dado inicio a la tramitación del procedimiento
judicial, a través de la interposición de la denuncia, (y por tanto ostenta la doble condición de
denunciante y víctima) poniendo en marcha el mecanismo de protección, parece incompatible que
posteriormente- en cualquiera de las fases del procedimiento penal- pueda acogerse al derecho a no
declarar, sustrayendo al Fiscal de la prueba de su testimonio tan necesaria en estos delitos.
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Também o Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, no “I informe anual del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer (28-6-2007)” refere que “no
debemos olvidar que el fundamento de la dispensa que se recoge en el art. 416 de la
Lecrim es respetar la solidaridad familiar del testigo respecto del imputado que comete
un delito que no atenta sus bienes jurídicos, por tanto del testigo que no es víctima y ha
sufrido la agresión a manos de su esposo y pareja”.
Finalmente, merece destaque a proposta da Federación de Asociaciones de Mujeres
Separadas y Divorciadas, da Federación de Mujeres Progresistas e outras associações,
apresentada em 2006, e que teve em vista excluir os crimes de violência de género do
âmbito de aplicação dos artigos 416 e 418 da LECr245.
Na jurisprudência espanhola ultimamente tem predominado o entendimento segundo o
qual nem a qualidade de vítima (víctima-testigo)246 nem sequer a circunstância de a
testemunha ter apresentado denúncia constituem excepções ao dever de advertência.
Segundo o “Acuerdo de 24-IV-2013” do “Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo”, o art. 416 da LECRIM deve ser interpretado da seguinte
forma:
“La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 LECRIM
alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos
a que se refiere el precepto. Se exceptúan:
a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del
matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto.
b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso”.
Mas a questão continua em aberto.
Algunas SSTS han reflejado este argumento: STS de fecha 12 de julio de 2007 y Auto de inadmisión en
Recurso 716/2008 de fecha 29-01-2009, todavía no consolidadas”.
245
“Propuesta de modificación legislativa de los artículos 416 y 418 de la ley de enjuiciamiento
criminal”, disponível em www.redfeminista.org. Segundo esta proposta, deveria ser aditado um n.º 3 ao
citado artigo 416, com a seguinte redacção: "No procederá la dispensa de la obligación de declarar
expresada en el presente artículo, cuando la declaración verse sobre la violencia de género a que se
refiere la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 en su artículo 1.3". Foi nigualmente proposto o
aditamento de um n.º 3 ao artigo 418 com a seguinte redacção: "Tampoco están exoneradas de declarar
las personas a que se refiere el número 3º del artículo 416 cuando la declaración se refiera a los delitos
contemplados en el artículo "1.3 de la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004".
246
A orientação jurisprudencial dominante considera que a qualidade de vítima não constitui uma
excepção ao direito de recusa de depoimento e ao consequente dever de advertência.
Como se assinalou na STS de 22-2-2007, n.º 134/2007, rec. 10712/2006, rel. Joaquín Giménez Garcia:
«La excepción o dispensa de declarar al pariente del procesado o al cónyuge que establece este artículo,
tiene por finalidad resolver el conflicto que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la
verdad y el vínculo de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado. Esta colisión se resuelve
con la dispensa de declarar, que es igualmente válida para el testigo en quien concurre la condición de
víctima del delito del que se imputa al inculpado. Puede ser una situación infrecuente pero no insólita.
La víctima puede sobrevalorar el vínculo de afecto y parentesco que le une al victimario que el legítimo
derecho a declarar contra él. Es una colisión que debe resolverse reconociendo el derecho a la víctima de
decidir libremente, en ejercicio de su autodeterminación, en uno u otro sentido».
Veja-se, no mesmo sentido, v.g., a STS, Sala 2ª, de 8 de abril de 2008, nº 134/2007, rec. 10712/2006,
rel. Siro Francisco García Pérez.

98

Segundo a “Propuesta de texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal
elaborada por la Comisión Institucional creada por Acuerdo de Consejo de Ministros
de 2 de marzo de 2012” 247 o direito de recusa não teria aplicação no caso de o familiar
ter formulado denúncia.
Diferentemente, segundo o artigo 570 dos anteprojectos de reforma do processo penal
(Ley de Enjuiciamiento Criminal) de 2011 e de 2013 a dispensa de declarar não seria
aplicável se as pessoas em causa tivessem aceitado declarar depois de previamente
advertidas. Retomava-se, pois, a ideia de que se o familiar devidamente informado
aceita declarar renuncia a este direito para declarações posteriores 248.
Mais recentemente, em 3 de Dezembro de 2014, o Observatorio contra la Violencia
Doméstica e de Género com sede no Consejo General del Poder Judicial, depois de
analisar os casos de mortes ocorridas neste ano em que que já havia antecedentes
judiciais, propôs 13 medidas para melhorar a protecção das vítimas de violência de
género. Entre essas propostas destaca-se a gravação da declaração da vítima durante a
fase de investigação por forma a evitar nova declaração em julgamento249.

247

Ministerio de Justicia, 2013, disponível em http://www.mjusticia.gob.es/.
Era o seguinte o teor do n.º1 do artigo 370 daquela proposta:
«1. Están dispensados de la obligación de declarar:
a) El cónyuge del encausado o la persona unida al mismo por una por relación de hecho análoga al
matrimonio, aunque se haya extinguido el vínculo conyugal o haya cesado la convivencia efectiva.
b) Los parientes del encausado en línea recta, por por consanguinidad o afinidad, y los colaterales, hasta
el tercero grado por consaguinidad y hasta el segundo grado por afinidad.
La dispensa prevista en este apartado no regira para quien hubiere formulado denuncia».
Defendendo esta solução veja-se Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la victima de violencia de género”,
cit., pág. 49-51.
248
Era o seguinte o teor do artigo 570.º de ambos os Anteprojectos:
“ Exenciones a la obligación de declarar por razón de parentesco
1. Están dispensados de la obligación de declarar los ascendientes y descendientes consanguíneos o
afines del acusado, sus colaterales consanguíneos o dentro del segundo grado de afinidad, así como su
cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, aun cuando se haya extinguido
el vínculo conyugal o haya cesado la convivencia efectiva.
2. La exención no será aplicable cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior hayan
aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informadas de su
derecho a no hacerlo.
3. Ningún testigo podrá ser obligado a responder una pregunta cuya contestación pueda originar la
atribución de responsabilidad penal a alguno de los parientes a que se refiere este artículo aunque no
haya sido acusado en ese procedimiento”.
249
A referida comunicação esta disponível em http://www.poderjudicial.es/
É do seguinte teor a mencionada proposta de gravação: «3. En la mayoría de los 14 casos analizados, la
víctima se acogió a su derecho a no declarar contra el agresor, previsto en el artículo 416 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. El Observatorio recuerda que, dado que este tipo de delitos se cometen
habitualmente en la intimidad del domicilio, la declaración de la víctima adquiere especial relevancia.
Por ello, propone que ésta sea grabada durante la fase de investigación –con intervención de expertos y
presencia de todas las partes- y que pueda utilizarse para evitar una nueva declaración en el acto del
juicio oral”.
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6.3. O CPP português
Entre nós, o Código de Proceso Penal vigente rompeu declaradamente com o sistema
do Código de 1929, inspirando-se claramente na norma germânica.
Na verdade, no ordenamento jurídico português não vigora qualquer excepção à recusa
de depor.
Mais especificamente no que concerne aos familiares e afins que tenham sido vítimas
do crime a lei portuguesa não contempla qualquer excepção à faculdade de recusa de
depor, nem se foram eles que denunciaram os factos, nem sequer se se constituiram
assistentes ou deduziram pedido de indemnização civil.
Em anotação ao artigo 145.º do CPP, Pinto de Albuquerque sustenta, pelo contrário,
que:
«Não são aplicáveis à tomada de declarações dos assistentes e das partes civis
aquelas regras do regime legal da prova testemunhal que manifestamente não
se conformam com o acto da tomada de declarações dos assistentes e das partes
civis, ou seja, as regras dos artigos 129.º, 132.º n.º1, al. b), 133.º, n.º2 e 134.º.
Por exemplo, o ascendente que se constituiu como assistente em processo
contra o filho não pode recusar-se a depor contra o arguido, sob pena de um
inadmissível venire contra factum proprium processual»250.
Não concordamos com o ilustre comentarista.
Como se demonstrou eloquentemente no Ac. da Rel. do Porto de 30-1-2013251, a
prorrogativa prevista no art. 134º do CPP, é aplicável ao assistente que se encontre em
250

Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 409.
Embora com outra fundamentação, também o Ac. da Rel. de Lisboa de 30-7-2014, proferido no proc.º
n.º 182/13.1PAVFX. (apud Ac. do STJ de 11-2-2015, proc.º n.º 182/13.1PAVFX.S1, rel. Helena Moniz,
in www.dgsi.pt) entendeu que o assistente não gozava do direito de recusa.
Segundo aquele aresto da Relação de Lisboa:
«Invoca finalmente o recorrente a nulidade das declarações da assistente dado que o tribunal,
previamente à prestação das mesmas, não procedeu à advertência do art. 134.º, C. P. atenta a sua
qualidade de ex-cônjuge daquela.
Sucede que a advertência a que alude o recorrente se aplica às testemunhas que se encontrem nas
situações relacionais ali expressas. Porém, a ofendida não depôs enquanto testemunha, mas antes como
assistente.
Assim sendo, a ofendida não é uma mera interveniente processual, mas antes sujeito processual, com os
direitos e deveres inerentes a tal situação, designadamente, os decorrentes dos arts. 68.º, 69.º, 154.º, 2 e
359,º, 2, C. P. Pen., entre os quais se inclui o dever de verdade, sob cominação criminal.
O disposto no art. 134°, C. P. Pen., visa a protecção das relações familiares e dirige-se especificamente
às testemunhas, o que se comprova pela sua inserção sistemática e teleologicamente, como acabámos de
assinalar (cfr. neste sentido, P. Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, 2ª ed.,
pg. 404; e Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, I, 2ª ed., pgs. 297 a 302).
Porém, o assistente torna-se colaborador do MP e enquanto sujeito do processo, pode requerer a
produção de diligências, oferecer provas e recorrer das decisões que o possam desfavorecer.
Ou seja, a ofendida, ao constituir-se assistente, beneficiou de poderes que apenas estão reservados
àquele sujeito processual e concomitantemente, prescindiu de direitos de que poderia lançar mão caso se
mantivesse como mera ofendida e tivesse sido ouvida na qualidade de testemunha».
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qualquer das situações descritas no art. 134º, nº 1, do CPP, quer por não se tratar de
caso manifestamente inaplicável (artigo 145.º n.º3 do CPP), quer por a lei não dispor
em sentido diferente252.
Idêntica conclusão deve ser formulada quanto à parte civil253.
No nº 1 do art. 134º, do CPP o legislador deu prevalência à relação especial da pessoa
em relação ao arguido e não propriamente ao seu estatuto processual, enquanto
interveniente processual (ocorra essa intervenção processual como testemunha, como
assistente ou como parte civil).
O facto de o assistente ou a parte civil estar impedido de depor como testemunha (art.
133º, nº 1, alíneas b) e c), do CPP), por ter adquirido o estatuto de sujeito processual,

251

Proc.º n.º 95/10.9GACPV.P1, rel. Maria do Carmo Silva Dias in www.dgsi.pt.
Veja-se, no mesmo sentido, o Ac. da Rel. de Évora de 19-12-2013, proc.º n.º 497/12.6PALGS.E1, rel
António João Latas, in www.dgsi.pt onde se afirmou que “[na] verdade, o artigo 134º nº1 b) do CPP
concede o direito a recusar-se a prestar depoimento ou declarações como assistente (ex vi do art. 145º
nº3 do CPP) a quem (no que aqui importa) tiver convivido com o arguido em condições análogas às dos
cônjuges relativamente a factos ocorridos durante a coabitação. Se os factos tiverem ocorrido antes ou
depois do período em que coabitaram, a testemunha ou assistente está obrigado a prestar depoimento ou
declarações por força da regra geral – cfr arts 131º, 132º e 145º nº3, do CPP”.
Ainda no mesmo sentido o Ac. da Rel. do Porto de 22-10-2014, proc.º n.º 135/13.0GCLMG.P1, rel.
Maria Manuela Paupério, in www.dgsi.pt, considerou que “não cremos que seja inaplicável ao
depoimento de quem é assistente no processo o regime estabelecido no artigo 134º do Código de
Processo Penal tendo em conta as razões subjacentes à existência de tal preceito legal. Com efeito o
legislador pesou e valorou muito mais as relações familiares e os sentimentos e condicionamentos
pessoais que tais relações implicam ou podem implicar, erigindo-os em valores maiores a preservar;
maior do que a verdade que no processo penal se busca, maior do que interesse do Estado em punir
quem comete crimes; por isso, independentemente da gravidade do crime em julgamento, sempre
alguém que esteja ligado ao arguido por um dos laços familiares ou de afinidade referidos naquele
artigo, não é obrigado a prestar declarações, seja qual for o seu estatuto processual”.
Finalmente, o recente Ac. do do STJ de 11-2-2015, proc.º n.º 182/13.1PAVFX.S1, rel. Helena Moniz, in
www.dgsi.pt, decidiu, igualmente, “(…) que o assistente, quando presta declarações, não está a depor
como testemunha, e por isso, por exemplo, não presta juramento (aliás, como determina o art. 145.º, n.º
4, do CPP), todavia, goza das mesmas prerrogativas da testemunha, nomeadamente, no que respeita à
possibilidade de recusar prestar declarações quando integre uma das situações previstas no art. 134.º, n.º
1, do CPP. Isto baseado na razão de ser deste dispositivo”.
253
Veja-se neste sentido Medina de Seiça, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo III,
Coimbra Editora, 2001, pág. 152 e perante o direito italiano, Luigi Fadalti, La testimonianza nel giudizio
penale, Milão, 2008, cit., págs. 86-87, Id., La Testimonianza Penale, 2012, cit., págs. 108-109.
Mas, como a praxis tem revelado e a doutrina italiana tem sublinhado, a possibilidade de a parte civil se
recusar a prestar declarações deve considerar-se uma “hipótese escolástica”. Como refere Luigi Fadalti,
“[si] tratta (...), di ipotesi scolastica, perchè nella realtà processuale il danneggiato costituitosi parte civil
dopo l’esercizio dell’azione penale, há tutto l’interesse a fornire in sede di cross examination elementi
utili alla propria pretesa risarcitoria o restitutoria”(La testimonianza nel giudizio penale, cit., pág. 86; Id,
La Testimonianza Penale, cit., pág. 108).
Também Ichino, “La facoltà di astensione dei prossimi congiunti”, Cassazione penale, 1993, pág. 1590
sublinhara que “difficilmente il congiunto che si costituisce parte civil, dimostrando una partioulare
animosità nei confronti dell’imputato ed una obiettiva difficoltà di soluzioni extragiudiziali alle proprie
controversie economiche, vorrà dunque avvalersi della facoltà, pure riconosciutagli dalla legge, di
astenersi dal testimoniare”.
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não interfere com a relação que tenha com o arguido, nos casos indicados no nº 1 do
art. 134º do CPP, que o legislador quis proteger.

6.4. Críticas ao regime vigente e propostas de alteração legislativa
O regime português vigente não é, naturalmente, isento de críticas.
Nós próprios já criticámos o dispostitivo legal no que toca à diferença de regime entre
o casamento e a convivência more uxorio.
Também no que concerne à extensão do direito de recusa e à inexistência de excepções
ou de diferenciações de regimes se levantaram algumas vozes críticas:
Assim o Conselheiro Santos Cabral, embora de forma muito ténue, não deixou de
salientar que:
«Sem embargo dos superiores interesse tutelados pela norma, nomeadamente
os relacionados com a protecção da relação familiar, resta-nos alguma
perplexidade sobre a forma de os conciliar com as necessidades inerentes à
existência de um processo penal eficaz e funcional, nomeadamente no que toca
à punição da criminalidade mais grave muitas vezes cometida no âmbito do
restrito círculo familiar»254.
O Ac. da Rel. de Évora de 3-6-2008 255 foi mesmo um pouco mais longe:
«É claro que pode questionar-se a adequação da amplitude e rigidez do direito
de recusa no actual quadro das relações pessoais e familiares e mesmo face à
relevância crescente que no processo penal assume o eixo de distinção do
tratamento jurídico processual da pequena e média criminalidade, por um lado,
e da criminalidade grave e complexa, por outro.
Todavia, não obstante as reformas introduzidas no Código de Processo Penal
desde a sua entrada em vigor (1988), apenas a recente Lei 48/2007 de 29 de
Agosto alterou o art. 134º do CPP e em sentido contrário à sua restrição
(eventualmente justificada), pois alargou o direito de recusa aos que coabitam
com pessoa do mesmo sexo mantendo-se, no mais, a versão originária de 1987
(…)»
Por outro lado, como vimos ao abordar as excepções no âmbito da lei espanhola, a
questão do direito de recusa assume contornos peculiares no âmbito do crime de
violência doméstica256.
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In António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, cit., pág. 532.
Proc.º n.º 1991/07-1, rel. António João Latas, in www.dgsi.pt.
256
Como justamente se acentuou no Ac. da Rel. de Lisboa de 6-6-2001, proc.º n.º 0034263, rel. Adelino
Salvado, in www.dgsi.pt “(…) neste tipo de criminalidade, as declarações das vitimas merecem uma
ponderada valorização, uma vez que maus tratos físicos ou psíquicos infligidos ocorrem normalmente
dentro do domicilio conjugal, sem testemunhas, a coberto da sensação de impunidade dada pelo espaço
fechado e, por isso, preservado da observação alheia, acrescendo a tudo isso o generalizado pudor que
terceiros têm em se imiscuir na vida privada dum casal.”
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Por isso, também entre nós, não obstante o crime de violência doméstica revestir
natureza pública257 , se invocam as “consequências perniciosas”258 da recusa de depor
por parte da vítima.
Do mesmo modo, o Ac. da Rel. de Évora de 9-3-2004, proc.º n.º 1503/03-1, rel. Ribeiro Cardoso, in
www.dgsi.pt, acentuou que “[n]o tipo de criminalidade dita de ‘violência doméstica’, as declarações das
vítimas não podem deixar de merecer ponderada valorização, pois que, reconhecidamente, os maustratos físicos ou psíquicos infligidos ocorrem, por via de regra, dentro do domicílio conjugal, no recato
da impunidade não presenciada, preservado da observação alheia, garantido até pelo generalizado pudor
que os mais próximos têm de se imiscuir na vida privada do casal”.
Como se refere no Ac. da Rel. de Coimbra de 6-1-2010, proc.º n.º 583/07.4TATMR.C1, rel. Orlando
Gonçalves, in www.dgsi.pt: “Os crimes de maus tratos e de violência doméstica são crimes cometidos,
em regra, na intimidade da família, encobertos pela vergonha da vítima em expor em público um
casamento falhado e disfarçados pelo agressor, que frequentemente ameaça quem os sofre de graves
represálias se os divulgar e de manipular os sentimentos dos agredidos. Fora de casa apresentam-se
assim como o casal perfeito”.
Também no Ac. da Rel. de Lisboa de 23-11-2010, proc.º n.º 856/08.9TAOER.L1-5, rel. Neto de Moura,
na mesma base de dados se salienta que “Também é de todos sabido que a violência de que são vítimas
as mulheres ocorre, sobretudo, no seio do agregado familiar, eclode com elevada frequência e de
maneira particularmente intensa no seio da família, no designado espaço doméstico, a casa de morada da
família, e por isso escapa, em larga medida, ao conhecimento público.
Daí que tenha vindo, progressivamente, a merecer aceitação geral a ideia de que, estando em causa
crimes cuja prática é menos visível e é mesmo rodeada de um certo secretismo que as quatro paredes de
uma casa proporciona (é o que acontece, entre outros, com os crimes sexuais e os maus tratos), os
depoimentos dos ofendidos devem merecer especial relevo probatório”. Veja-se ainda no mesmo sentido
e do mesmo relator o Ac. da Rel de Lisboa de 15-1-2012, proc.º n.º 1354/10.6TDLSB.L1-5, Carlos
Casimiro Nunes e Maria Raquel Mota, “O crime de violência doméstica: a al. b) do n.º 1 do art. 152.º do
Código Penal, Revista do Ministério Público, n.º 122 (Abr-Jun 2010), págs. 171-172. Jorge dos Reis
Bravo, “A actuação do Ministério Público no âmbito da violência doméstica”, Revista do Ministério
Público, n.º 102 (Abr-Jun 2005), págs.61, referindo-se à actuação do Ministério Público salenta que esta
“deve contribuir activamente no sentido da interiorização de uma cultura de crédito da vítima, onde o
apuramento da verdade material se não faça em moldes puramente formais, de uma forma contabilística
em que, por não existir outro tipo de prova pessoal (normalmente não existe, pois o crime não se comete
em público), se neutraliza a versão da queixosa por contraposição à negação do arguido”.
257
Recorda-se que originariamente o crime de maus tratos a cônjuge, p. e p. pelo artigo 153.º do Codigo
Penal de 1982 era um crime público.
Com a reforma de 1995, operada pelo Dec.Lei n.º 48/95, de 15 de Março, o crime passou a assumir
carácter semi-público porquanto o respectivo procedimento criminal passou a depender da iniciativa do
ofendido, mediante a apresentação da respectiva queixa junto das autoridades competentes.
Em 1998, com as alterações operadas pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, foi criado um regime
intermédio: o crime manteve a a natureza semi-publica mas o Ministério Público podia dar início ao
procedimento criminal sem queixa do ofendido, desde que o interesse da vítima o justificasse e não
houvesse oposição do ofendido antes de ser deduzida a acusação..
Finalmente, a Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio veio consagrar a natureza pública do crime de maus tratos a
cônjuge.
Para um elenco das razões que levaram o legislador a consagrar a natureza pública do ílicito em questão
vejam-se, v.g., os estudos de Maria Elizabete Ferreira, “Algumas considerações acerca da Lei n.º
7/2000, de 27 de Maio”, in Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da Reforma de
1977, Vol. I- Direito da Família e das Sucessões, cit., págs. 713-714 e Da Intervenção do Estado na
Questão da Violência Conjugal em Portugal, Coimbra, 2005, págs. 83-86. Segundo esta autora a
consagração da natureza pública do crime revelou-se uma opção acertada “se atendermos à
disseminação do problema nos dias de hoje, à gravidade das condutas violentas desenvolvidas, a patente
incapacidade de resposta da vítima nestes casos, bem como às repercussões que o fenomeno apresenta,
aos mais diversos niveis”. Para alem disso, a atribuição do carácter publico ao crime “favorece a
convicção do agressor e da sociedade em geral de que a violência conjugal não é actualmente permitida,
que não é uma questão privada”.
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Apenas quatro exemplos.
Num estudo intitulado Da Aplicação Concreta da Legislação Vigente na àrea da
Violência Conjugal – O Caso do Direito Penal, realizado pela UMAR - União de
Mulheres Alternativa e Resposta259, depois de se acentuar que “o crime é cometido,
normalmente, na intimidade do lar, a única testemunha é a própria vitima, por vezes os
filhos”, refere-se:
«Não será precipitada a afirmação de que o nosso sistema penal, também
quando perante um crime de maus tratos, assenta na prova testemunhal, apesar
das limitações resultantes da lei quando às condições em que é validamente
realizada a sua audição, bem como a ressalva do artigo 134º do Código
Processo Penal, que admite a recusa em depor na qualidade de testemunhas,
ascendentes, descendentes, cônjuge do arguido, quem conviver ou tiver
convivido em condições análogas as dos cônjuges com o arguido. Faculdade
esta de recusa de depoimento das únicas testemunhas possíveis, que ao abrigo
da lei penal pode ainda ser cumulado com a possibilidade de o arguido se
remeter ao silêncio não prestando declarações em audiência de julgamento, sem
que tal comportamento o possa desfavorecer, nos termos do artigo 343º n.º 1 do
Código do Processo Penal, inviabilizando totalmente a produção de qualquer
provas dos factos imputados ao arguido em sede de acusação.
Situação que actualmente, face à natureza pública do crime de maus tratos
permite à vitima “desistir “ do procedimento criminal contra o arguido, ou por
que entretanto surge um episódio de reconciliação, ou porque é exercida
coacção sobre a ofendida, quer pelo próprio agressor quer pela envolvente
familiar, o receio de retaliações e concretização das ameaças proferidas, etc.
Ou seja, apesar de se ter tornado público o crime de maus tratos, pretendendo
inviabilizar a desistência do cônjuge ofendido e consequente arquivamento dos
autos, a verdade é que por aplicação do artigo 134º do CPP, que permite a
recusa de testemunho por parte de parentes e afins do arguido, se obtém o
mesmo resultado».
Conforme o juiz Dr. José Francisco Moreira das Neves logo salientou em 2000:
«(…) na generalidade dos casos, o depoimento da vítima (cônjuge ou
companheiro/a) e ou o depoimento dos demais elementos que compõem o
agregado familiar (quem, ao fim e ao cabo, conhece o que realmente se passa)
revela-se essencial para a prova dos factos imputados ao arguido maltratante e a
sua recusa em depor em audiência resultará quase sempre na absolvição do
acusado por falta de provas.
Constata-se assim que, apesar de o procedimento criminal não depender da
queixa da vítima, é ainda em grande medida nas suas mãos que está o desfecho
do processo.
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A expressão foi utilizada por Moreira das Neves in Violência Doméstica – Sobre a Lei de Prevenção,
Protecção e Assistência às Vítimas, 2010, pág. 5, disponível em http://www.verbojuridico.com e, mais
tarde, por Sousa Mendes, “Violência Doméstica. Crime público ou semi-público”, Boletim da Ordem
dos Advogados, n.º 96, Nov. 2012, pág. 11, também disponível em http://www.oa.pt.
259
Disponivel em http://umarfeminismos.org/.
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Este caso insustentável determinará, nas situações de recusa a depor, a
inutilidade do procedimento e dos meios nele envolvidos, pondo ainda
seriamente em causa a própria credibilidade do sistema de justiça e das
instituições judiciárias»260.
Também segundo a comunicação efectuada pelo Procurador-Adjunto Dr Rui Cardoso,
intitulada Processo Penal – Propostas do SMMP, apresentada no IX Congresso do
Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que teve lugar em Vilamoura, entre
1 a 4 de Março de 2012, subordinado ao tema Justiça, Cidadania e
Desenvolvimento261, “aquilo a que se assiste diariamente nos tribunais é a uma
utilização perversa deste direito por parte de muitas testemunhas que se enquadram nas
categorias do n.º 1 do artigo 134.º, que, ao longo das várias fases do processo, ora vão
decidindo depor, ora vão decidindo não depor;– Isto permite a instrumentalização do
processo penal e dos tipos penais a que este deve dar tutela efectiva, com consequente
descrédito da imagem dos tribunais e dos que neles querem e devem aplicar a Justiça
frequentemente, depois de proferida acusação e pronúncia tendo por base determinados
depoimentos, chega-se a julgamento, não raras vezes com o arguido sujeito a medida
de coacção gravosa, como a prisão preventiva, e aqueles que antes haviam
testemunhado agora o recusam fazer, isso conduzindo à absolvição”.
Finalmente, na sua tese de mestrado a juíza Dr.ª Cristina Augusta Teixeira Cardoso,
destaca, igualmente, que:
«(…) não obstante o crime de violência doméstica revestir natureza pública,
tornando irrelevante a desistência de queixa do ofendido, é possível na prática – e a
nosso ver com consequências bem mais graves para a credibilidade da justiça –
alcançar a mesma pretensão pelo recurso ao direito de não prestar depoimento que
determinadas pessoas que estão numa certa posição familiar, conjugal ou análoga
para com o arguido, possuem. É compreensível a razão de ser deste direito que
assenta no entendimento de que o interesse público na prossecução penal não deve
prevalecer sobre o interesse da testemunha em não se ver obrigada a prestar
depoimento num processo crime em que é arguido um seu familiar muito próximo.
E os processos de violência doméstica são, sem dúvida, aqueles em que com maior
frequência as testemunhas gozam de tal direito e o utilizam, o que implica – pelo
facto de normalmente ocorrer dentro de portas, longe de olhares de pessoas
anónimas – a insuficiência ou a inexistência de prova que suporte a condenação do
arguido.
Para isto contribui também a consagração no nosso direito processual penal da
regra da proibição de valoração do “testemunho de ouvir dizer”. E, como resultado
destes princípios e direitos, a intenção do legislador de punir o infractor de
violência doméstica, tornando irrelevante o perdão da vítima por estarmos no
âmbito de um crime público, sai frustrada e traz consigo consequências graves ao
260

Violência Doméstica: - um problema sem fronteiras, 2001, pág. 17,
disponível em
http://www.verbojuridico.com. Do mesmo autor e no mesmo sentido, veja-se Violência Doméstica –
Sobre a Lei de Prevenção, Protecção e Assistência às Vítimas, 2010, pág. 5, também disponível em
http://www.verbojuridico.com.
261
Disponivel em http://nonocongresso.smmp.pt.
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nível da credibilidade da justiça – que escasseia cada vez mais entre a população –
aumentando o descrédito da mesma, tornando incompreensível para o cidadão
comum – sem qualquer formação jurídica – a razão pela qual um agente que mal
tratou a sua mulher, provocando-lhe muitas vezes lesões físicas graves, para além
das não menos significativas lesões psíquicas, foi absolvido. E tentando encontrar
uma explicação lógica para o que lhe surge como totalmente ilógico e
incompreensível, afirma que a «culpa é dos tribunais»262- 263.
Embora sem atingir a ressonância que obteve na doutrina e jurisprudência espanhola, a
necessidade de alteração legislativa também já foi suscitada entre nós.
Assim, das conclusões do IX Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério
Público, Vilamoura, 3 de Março de 2012, consta que:
«37. Também no que tange ao regime de recusa de depoimento, previsto no
artigo 134º do Código do Processo Penal, há que corrigir a distorção que resulta
da recusa de depor em audiência de quem não formulou tal recusa em
anteriores declarações, seja fazendo agora valer as declarações anteriormente
prestadas, seja eliminando a possibilidade de recusa de quem em fase anterior
não usou desse direito».
Na comunicação então efectuada pelo Procurador-Adjunto Dr Rui Cardoso264 tinha-se
considerado que importava corrigir a apontada distorção para o que se perfilavam duas
soluções, as quais foram consideradas “(ambas ‘integráveis’ no nosso processo penal,
não gerando qualquer incoerência sistemática ou de princípios, e não padecendo de
qualquer inconstitucionalidade)”:
«1. uma, a de permitir em julgamento a leitura do depoimento de quem antes
depôs e naquele momento o recusa fazer, em modo similar ao que se supra se
defendeu para as declarações prestadas por arguido antes do julgamento,
valendo aqui um argumento de “maioria de razão” (mal se compreenderia que,
tendo ambos o “direito ao silêncio”, se consagrasse um regime mais gravoso
para o arguido do que para as testemunhas);
2. outra, a de estabelecer que quem, em qualquer fase do processo, tendo a
faculdade de recusar depoimento, o decide prestar, não pode mais tarde recusar
fazê-lo».
Como ali se defendeu a primeira das soluções afigurava-se preferível pelos seguintes
motivos:
«1. porque, ainda que antes tenha decidido prestar de poimento, continuam a
ser válidas mais tarde as razões que fundamentam a atribuição do direito a não
262

A Violência doméstica e as penas acessórias, Maio de 2012, págs. 27-28, disponível em
http://repositorio.ucp.pt
263
Apenas seleccionámos estes quatro trechos que nos parecem mais impressivos. No mesmo sentido,
veja-se, vg., Carlos Casimiro Nunes e Maria Raquel Mota, “O crime de violência doméstica: a al. b) do
n.º 1 do art. 152.º do Código Penal”, Revista do Ministério Público, n.º 122 (Abr-Jun 2010), págs. 171172, Jorge dos Reis Bravo, “A actuação do Ministério Público no âmbito da violência doméstica”,
Revista do Ministério Público, n.º 102 (Abr-Jun 2005), págs.59-60.
264
Processo Penal – Propostas do SMMP, disponível em http://nonocongresso.smmp.pt.
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o fazer; o depoimento forçado poderia, por um lado, fugir à verdade e conduzir
ao perjúrio, e, por outro e consequentemente, constituir factor de revitimização;
2. tendo optado por prestar depoimento, a testemunha deixa de estar vulnerável
a qualquer tipo de pressão ou tentativa de condicionamento por parte do
arguido seu familiar, pois este saberá que ela será inútil e o depoimento já
prestado poderá sempre ser lido e valorado; assim não sucederia com a outra
solução, pois, ainda que obrigada a depor, a testemunha poderia ser coagida a
recusá-lo e a sofrer as consequências dessa recusa, assim também isto
contribuindo para a sua revitimização;
3. esta solução também permite obviar a que o próprio arguido possa ser
“coagido” pela testemunha, nos termos supra expostos, pois ambos saberão que
as declarações que antes prestou serão utilizáveis e valoráveis no julgamento».

Para a consagração desta solução considerou-se bastante a revogação do n.º 6 do artigo
356.º do Código de Processo Penal, acompanhada da obrigação de às testemunhas
previstas no n.º 1 do artigo 134.º do Código de Processo Penal ser feita também a
advertência de que, caso prestem depoimento, as suas declarações poderão sempre ser
utilizadas posteriormente no processo, pois tal afigura-se como elemento importante
para a formação da sua vontade 265.
De lege ferenda, não somos partidários de um regime especial para as vítimas de
violência doméstica, solução que no plano técnico sempre suscitará sérias reservas por
colidir frontalmente com o fundamento do direito de recuar a depor 266.
Todas as demais soluções que nos são apresentadas quer pela doutrina quer pelo direito
comparado não estão isentas de inconvenientes267.
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Alguns meses volvidos, o Dr. Rui Cardoso, entretanto eleito Presidente do SSMP, publicou no
Correio da Manhã de 16-07-2012, um pequeno texto no qual depois de salientar que a punição do crime
de violência domestica “nem sempre tem o sucesso desejável”, salienta que “[p]ara isso, muito contribui
o facto de, ao longo do processo, as vítimas, usando o direito que a lei particularmente lhes concede, ora
decidirem depor, ora decidirem não o fazer. Leva isto a que, frequentemente, depois de proferida
acusação tendo por base o seu imprescindível depoimento, se chegue a julgamento, não raras vezes, com
o arguido em prisão preventiva, e aqueles que antes haviam testemunhado agora o recusem fazer, isso
conduzindo à absolvição. A hipócrita lei que não lhes permite que se oponham ao início e
desenvolvimento do processo permite-lhes que o condenem ao insucesso”.
Conclui, deste modo, que “[n]o momento em que se revê o Código de Processo Penal, há que permitir
que em julgamento se possa ler e valorar o depoimento de quem antes depôs e naquele momento o
recusa fazer, em modo similar ao que agora se alterará para as declarações prestadas por arguido antes
do julgamento: mal se compreenderia que, tendo ambos o ‘direito ao silêncio’, se consagrasse um
regime mais gravoso para o arguido do que para as testemunhas”.
266
Como justamente acentua Jiménez Escobar, “La faculdad de no declarar contra determinados
familiares en proceso penal”, La Ley, Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y
Bibliografia, n.º 7301, 11 diciembre 2009 (n.º 7301).
267
Assim as propostas de não aplicação do direito de recusa à vitima do crime ou ao denunciante, para
além de serem reveladoras de um certo paternalismo legislativo poderiam ser contraproducentes na
medida em que poderiam potenciar o crime de falso testemunho e incentivar a que as vítimas não
denunciassem o crime (neste sentido, veja-se, v.g., Igor Piñeiro Zabala, “La víctima de la violencia de
género y la dispensa del artículo 416 de la Lecrim”, cit., pág. 113, Marta Pelayo Lavin, “¿Debería
reformarse el art. 416 LECr. para luchar contra la violencia de género?”, Themis, Revista Jurídica de
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Afigura-se-nos que a via recentemente trilhada pelos legisladores suiço e kosovar
talvez tenha optimizado o equilibrio entre a salvaguada do interesse público na
administração da justiça e a defesa das relações familiares.
Mas, neste como em muitos outros domínios, impõe-se um estudo aturado e uma
reflexão aprofundada, incompatíveis com soluções sectoriais ou com propostas que se
podem revelar precipitadas, contraproducentes ou até inconstitucionais.
Há que ter presente que “as intervenções legislativas num edifício normativo são como
as infiltrações de água num edifício físico: aparecem e fazem estragos nos lugares mais
insuspeitos e distantes do lugar por onde entraram”268.
Aliás, não é certamente por acaso que o legislador espanhol ainda não incorporou no
texto do artigo 416.º LECr excepções ao direito de recusa, não obstante um fortíssimo
Igualdad de Género, n.º2, Dez. 2007, págs,
40-42 (também disponível em
www.mujeresjuristasthemis.org/), Rafael Alcalá Pérez-Florez, La dispensa del deber de declarar de la
víctima de violencia de género: interpretación jurisprudencial, 2009, in http://www.poderjudicial.es/,
pág. 16, Gregorio Serrano Hoyos, “ Sobre las possibles conductas procesales de la mujer víctima de
delitos de violencia de género”, Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXVIII, 2010, pág. 138,
tambem disponivel em http://dialnet.unirioja.es/).
Como assinala Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la victima de violencia de género”, cit., pág. 47:
“(…) surgen dudas en cuanto a si tal medida no supondría una injerencia excesiva por parte del
legislador en lo que parece ser una esfera privada del ser humano.El derecho penal no contempla el
perdón del ofendido en los delitos públicos pero, ¿hasta qué punto puede o debe el Estado entrar en el
perdón de la esfera privada de las personas? o, lo que es más importante, ¿está legitimado el legislador
ordinario para limitar subjetivamente un precepto que desarrolla un derecho fundamental? Resulta
incuestionable que las víctimas de este tipo de delitos se encuentran en una situación que las hace
especialmente vulnerables pero que, en modo alguno, debiera ser equiparada a una situación de
incapacidad por lo que, a mi juicio, debiera protegerse ese margen de libertad que le permita discernir y
ser dueña de su propia elección. La futura modificación legislativa que establezca la exclusión de la
víctima de la dispensa a declarar, conduzca a la situación de que ante su negativa a declarar, sea
imputada por un delito de obstrucción a la justicia o, que ante la incredibilidad manifiesta de su
declaración o como consecuencia de la divergencia de declaraciones en las distintas fases procesales,
acabe siendo imputada por un presunto delito de falso testimonio”.
A proposta apresentada entre nós pelo Dr. Rui Cardoso e que foi levada às conclusões do IX Congresso
do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, em 2012, já fora anteriormente defendida em
Espanha pelo Ministerio Público. De acordo com as conclusões do Seminario de Fiscales de 2005 “[s]i
la víctima se acoge a su derecho a no declarar, el Fiscal interesará la lectura de la declaración que
hubiere realizado en fase de instrucción de conformidad con el art. 730 de la L.E.Cr. (que debió hacerse
con asistencia del Letrado del imputado o habiendo sido citado a tal efecto y con el conocimiento por
parte de la víctima de su derecho de dispensa recogido en el artículo 416 L.E.Cr.). Si por el Juez o
Tribunal se denegara la lectura de dicha declaración, se hará constar la oportuna protesta y, a la vista de
la sentencia, se valorará la conveniencia de interponer el correspondiente recurso”. Esta conclusão foi no
entanto suprimida no Seminario de 2008, com base na linha jurisprudencial do Tribunal Supremo
segundo a qual o artigo 730.º da LECr não podia ser utilizado para valorar a declaração da vítima que se
recusou a depor em audiência. Aquela conclusão foi assim substituída por esta outra: “No se pueden
incorporar las declaraciones sumariales en el acto del juicio oral, por la vía del art. 730 L.E.crim
basándose en que tal precepto no puede ser interpretado de forma extensiva, en tanto de una excepción
se trata, y que presupone tal precepto que nos encontremos ante una declaración sumarial
irreproducible” (cfr. Fiscalía General del Estado, Fiscal de Sala Delegada Contra la Violencia sobre la
Mujer, Resumen de Conclusiones de Seminarios de Fiscales 2005-2010, disponível em www.fiscal.es.
268
Manuel da Costa Andrade, ‘Bruscamente no verão passado’, a reforma do Código de Processo
Penal, Coimbra Editora, 2009, pág. pág. 138.
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movimento doutrinário nesse sentido, acompanhado de propostas oriundas de
reputados organismos269.
Em toda esta problemática importa, ainda, atentar na sábia advertência de Miranda
Estrampes:
«(…) el debate no debe enfocarse en términos de una mayor eficacia
condenatoria, esto es, que la supresión de dicha exención legal determinará,
como beneficio intrínseco, un mayor número de condenas o una reducción del
número de absoluciones, como a veces se plantea desde algunos foros, sino en
términos de ponderación de los valores e intereses que están en juego y de la
necesidad de respetar la decisión del testigo-víctima como manifestación
responsable de un ejercicio de autodeterminación, siempre y cuando el sistema
en su conjunto sea capaz de ofrecer a dichas víctimas los recursos y resortes
suficientes para salir de la situación de dominación y vejación constante a la
que se encuentran sometidas»270.

269

Neste sentido Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la victima de violencia de género”, cit., pág. 47
chama a tenção para a existência de dúvidas que “(…) con toda probabilidad, han ocasionado que el art.
416 LECrim, hasta la fecha, permanezca inalterado en este sentido, sin que el legislador aprovechara la
reforma operada en 2009 para incorporar excepciones al derecho de dispensa por razón de la naturaleza
procesal en la que el testigo-pariente interviene en el proceso”.
Note-se que o recente “Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para la Agilización de la la Justicia Penal , el Fortalecimiento de las Garantias Procesales y la
Rgulación de las Medidas de Investigación”, aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 5-122014, disponível em http://www.mjusticia.gob.es/, não prevê qualquer alteração aos artigos em causa.
270
“Particularidades de la prueba en los delitos de violencia de género”, in De Hoyos Sancho (Dir.),
Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales,
Valladolid, 2009, Lex Nova, pág. 461.
Também Rafael Alcalá Pérez-Florez, La dispensa del deber de declarar de la víctima de violencia de
género: interpretación jurisprudencial, 2009, in http://www.poderjudicial.es/, pág. 17 chama atenção
para a dificuldade da questão:
«No es fácil dar con la solución. Cualquiera que sea la que se adopte no debe olvidar que el fin
primordial es proteger a la víctima, lo que requiere contar con ella, permitirla elegir libremente con total
conocimiento de las consecuencias de su elección, y por ello las distintas Instituciones deben poner todo
el empeño en que se sienta debidamente asistida y protegida».
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7. Âmbito Objectivo
1. Natureza dos factos
A lei reconhece a máxima amplitude ao direito de recusa: o direito é concedido à
testemunha independentemente da natureza dos factos (de carácter intimo, confidencial
ou não, reservado ou de conhecimento público)271.
Pode, assim, dizer-se que no direito português a prerrogativa do familiar do arguido de
não depor compreende todos os “factos de que possua conhecimento directo e
constituam objecto de prova” (artigo 128.º, n.º1).
O único limite imposto por lei reporta-se ao período temporal do casamento ou da
coabitação, no caso de ex-cônguge ou de quem conviver ou tiver convivido em
condições análogas às dos cônjuges - art. 134.º, n.º1, al. b)272.

2. Extensão do âmbito do privilégio familiar
a) Atendendo à literalidade das normas aplicáveis (artigos 134.º e 145.º ambos do
CPP) e ao elemento sistemático, o privilégio familiar opera no âmbito da prova
testemunhal e por declarações (do assistente e da parte civil).
Mas é manifesta a sua extensão a outros meios de prova que assumem a natureza de
prova declarativa ou em que esta esteja igualmente presente.
Assim, não obstante a acareação ter sido autonomizada como meio de prova (artigo
146.º do CPP), o seu objectivo é o esclarecimento de contradições entre declarações de
diferentes participantes processuais, assumindo, assim, natureza de prova declarativa.

271

Assim também face ao direito espanhol, desenvolvidamente, Moreno Catena, El Secreto en la Prueba
de Testigos del Proceso Penal, págs. 156 a 168.
María Luisa Villamarín López, “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”,
cit., pág. 16, assinala que “[t]ampoco se estabelece ninguna limitación para las declaraciones
concernientes a hechos delectivos cometidos en el ámbito familiar, por lo que también han de reputarse
cubiertas por esta dispensa”.
No mesmo sentido veja-se, ainda, Mercedes Serrano Masip, “La víctima de la violencia de género ante
el deber de denunciar y declarar en el proceso penal”, cit., pág. 18 e a tese de doutoramento apresentada
em 1988 à Universidade Carlos III de Madrid, por Pilar Otero Gonzalez, Protección penal del secreto
sumarial, pág. 664, disponível em e-archivo.uc3m.es.
272
Neste sentido, veja-se Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento,
Estudos sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., pág. 285,
nota 95.
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Por isso que se na acareação intervierem testemunhas, assistentes ou partes civis,
quanto a eles valham igualmente as causas de recusa a depor, sendo-lhes aplicável o
artigo 134.º do CPP 273.
Já é mais problemática a aplicabilidade do artigo 134.º do CPP no âmbito da prova por
reconhecimento e na reconstituição do facto.
No CPP, quer o reconhecimento quer a reconstituição de facto - onde integram,
respectivamente, os capítulos IV e e V do Título II do Livro III - são meios de prova
perfeitamente autonomizados dos demais meios de prova, nomeadamente da prova
testemunhal (capítulo I) e das declarações do assistente e das partes civis (capítulo II),
Como a doutrina e sobretudo a jurisprudência têm salientado, aqueles meios de prova
não podem ser reconduzidos à natureza de prova testemunhal ou de prova por
declarações do assistente e das partes civis 274 .

273

Veja-se, neste sentido, Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág.
412, salientando que “[n]a acareação valem as restrições relativas ao depoimento indirecto, reprodução
de vozes ou rumores públicos, manifestação de meras convicções pessoais, ‘impedimentos de depor,
causas de recusa a depor, segredo profissional, imunidades, prerrogativas e medidas especiais de
protecção”.
274
Quanto ao reconhecimento cfr., v.g., Acs. do Tribunal Constitucional n.º 425/2005, da Rel. de
Coimbra de 5-5-2010, acima citado, da Rel. do Porto de 4-11-2009, proc.º n.º 91/04.5GBPRD.P1, rel.
António Gama, da Rel. de Lisboa de 24-1-2012, proc.º n.º 35/07.2PJAMD.L1.5, rel. Neto de Moura, de
15-11-2011, proc.º n.º 464/10.4PEAMD.L1.5, rel. Jorge Gonçalves e de 22-6-2010, proc.º n.º
1796/08.7PHNT.L1.5, rel. Margarida Bacelar, da Rel. de Évora de 12-12- 2006, proc.º n.º 2269/06-1,
rel. João Gomes de Sousa, e da Rel. de Coimbra de 10-9-2014, proc.º n.º 1440/08.2TACBR.C1, rel.
Alcina da Costa Ribeiro, todos in www.dgsi.pt. Vejam-se, também, os estudos de Alberto Medina de
Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos ‘atípicos’ em processo penal: notas à margem de
jurisprudência (quase) constante", in Aa. Vv. - organização de Manuel da Costa Andrade et alii - Liber
disciplinorum para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, p. 1413-1416, de João Henrique
Gomes de Sousa, “Elementos para o estudo comparado do reconhecimento de pessoas em Processo
Penal na óptica do juiz de julgamento”, in Boletim da Associação Sindical do Juízes Portugueses, Vª
série, nº 3, Abril de 2007, pág. 148 e “O reconhecimento de pessoas no Projecto do Código de Processo
Penal”, in Julgar, nº 1, 2007, pags. 166-167, de José Mendes e Francisco de Almeida Garrett, Da Prova
por Reconhecimento em Processo Penal- Identificação de Suspeitos e Reconhecimentos Fotográficos,
Porto, 2007, Fronteira do Caos, pág. 47, Francisco de Almeida Garrett, Sujeição do Arguido a
Diligências de Prova e outros temas, Porto, 2007, Fronteira do Caos, pág. 66, Idem, Inquérito Criminal
e Prova em Julgamento (reflexões), Porto, 2008, Fronteira do Caos, pág. 72.
Sobre a autonomia da reconstituição de facto cfr., v.g., Francisco Marcolino de Jesus, Os Meios de
Obtenção da Prova em Processo Penal, Coimbra, 2011, Almedina, pág. 126, e os Acs. do STJ de 5-12005, proc.º n.º 04P3276, rel. Henriques Gaspar (in Colectânea de Jurisprudência-Acs do STJ), ano
XIII, tomo 1, pág. 159), de 14-6-2006, proc.º n.º 06P1574, rel. Silva Flor e de 20-4- 2006, proc.º n.º
069363, rel. Rodrigues da Costa, todos disponíveis in www.dgsi.pt e ainda o Ac. de 25-3-2004, proc.
248/04-5, rel. Rodrigues da Costa mencionado no último daqueles arestos. Ao nível da segunda
instância, cfr., no mesmo sentido, os Acs. da Rel. de Coimbra de 15-9-2010, proc.º n.º
79/07.4GCSRT.C1., rel. Orlando Gonçalves, de 22-9-2010, proc.º n.º 65/06.1GHCTB.C1, rel. Eduardo
Martins e de 17-11- 2010, proc.º n.º 250/09.4JALRA.C1., rel. Maria Pilar de Oliveira, da Rel. de Évora
de 30-9-2008, proc.º n.º 1357/08.1, rel. Guilhermina de Freitas e de 24- 9-2009, proc.º n.º 2829/08-1, rel.
Martinho Cardoso, da Rel. do Porto de 12-12- 2007, proc.º n.º 0714692, rel. Manuel Braz, de 27-2-2008,
proc.º n.º 0717017, rel. João Ataíde e de 26-10-2010, proc.º n.º 104/10.1GCVPA.P1, rel. Maria Leonor
Esteves, todos in www.dgsi.pt.
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Contudo, entre a prova por reconhecimento e a reconstituição do facto e a prova
testemunhal (e, em geral a prova por declarações) “existem diversos pontos de
contacto”275.
Recorda-se que de acordo com o n.º1 do artigoº 147º n.º 1 do Código Processo Penal
“solicita-se à pessoa que deva fazer a identificação que a descreva, com indicação de
todos os pormenores de que se recorda. Em seguida, é-lhe perguntado se já a tinha
visto antes e em que condições. Por último, é interrogada sobre outras circunstâncias
que possam influir na credibilidade da identificação”.
Esta modalidade de reconhecimento, denominado reconhecimento por descrição, que,
no caso de a identificação não ser cabal, antecede necessariamente o reconhecimento
presencial, “não deixa de ser uma «declaração» onde a testemunha descreve aquilo de
que se recorda”276.
Também no reconhecimento presencial a pessoa é “chamada e perguntada sobre se
reconhece algum dos presentes e, em caso afirmativo, qual” (n.º2 do citado artigo
147.º).
Não repugna, assim, considerar que no reconhecimento de pessoas ou de objectos a
efectuar por testemunhas, assistentes ou partes civis familiares do arguido, deve
igualmente considerar-se aplicável o disposto no artigo 134.º do CPP 277.
Quanto à reconstituição do facto (artigo 150.º), a questão pode ser muito controvertida
na medida em que a jurisprudência maioritaria, embora reportando-se ao arguido, tem
acentuado que as declarações produzidas não têm valor autonomo, dado que são
instrumentais em relação à recriação dos factos 278 .
Afigura-se-nos, porém, que na reconstituição do facto em que participem testemunhas,
assistentes ou partes civis familiares do arguido, se houver lugar à prestação de
depoimentos ou declarações, rectius informações, assiste-lhes também o direito de
recusa 279-280.

275

A expressão entre aspas é da autoria do Ac. do Tribunal Constitucional n.º 425/2005.
Ac. da Rel. do Porto de 4-11-2009, proc.º n.º 91/04.5GBPRD.P1, rel. António Gama, in www.dgsi.pt.
277
Neste sentido, veja-se Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., págs.
419 e 423. Também Alberto Medina de Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos ‘atípicos’ em
processo penal: notas à margem de jurisprudência (quase) constante", pág. 1414, nota 75 sublinha que
no tocante aos deveres do sujeito activo “deve atender-se à veste processual em que o sujeito activo
intervém (testemunha, assistente, parte civil, co-arguido) aplicando-se, nesta parte, as disposições
pertinentes”.
278
Veja-se desenvolvidamente Eurico Balbino Duarte, “Making Of- A Reconstituição do Facto no
Processo Penal Português”, in Teresa Pizarro Beleza e Lacerda da Costa Pinto (coord), Prova Criminal
e Direito de Defesa, Coimbra, 2011, Almedina, págs. 51 e seguintes.
279
No sentido da aplicabilidade à reconstituição do facto das causas de recusa a depor veja-se Pinto de
Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 426 e, ao que parece, Eurico Balbino
Duarte, “Making Of- A Reconstituição do Facto no Processo Penal Português”, cit., pág. 50, ao referir
que “[v]alem, para as testemunhas que participam na reconstituição, todas as regras relativas a prova
testemunhal (arts. 128.º e ss) , com as devidas adaptações”.
276
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b) Considerando o fundamento do direito de recusa pode questionar-se se o privilegio
familiar não deverá torna-se extensivo a certos meios de obtenção de prova, como as
escutas telefónicas e certo tipo de exames.
Entre nós a questão foi inicialmente suscitada pelo Prof. Costa Andrade em sede de
escutas telefónicas.
Depois de constatar que “diferentemente do que sucede com o defensor, a lei
processual é omissa quanto às escutas telefónicas que contendem com as demais
relações de segredo e confiança”281, o Prof. Costa Andrade, adverte, que “nada, porém,
mais apressado do que levar o silêncio da lei ao propósito da neutralização pura e
simples da tutela destas relações de segedo e confiança face às escutas telefónicas no
sentido da sua submissão ao regime comum previsto para o normal mediador de
notícias. Embora sem a consistência da tutela outorgada ao defensor, também aqui a lei
acaba por estabelecer barreiras à devassa por meio de escutas telefónicas” 282.
Quanto às relações de segredo, não se regista unanimidade na doutrina portuguesa,
O Prof. Costa Andrade parece alinhar com a doutrina germanica que converge “na
afirmação do principio de também aqui os portadores do segredo profissional só
podem ser objecto de escuta em relação a conversações que constituam objecto ou
elemento de crime”. Para o efeito bastará uma qualquer responsabilidade penal
relacionada com o catálogo que constitui objecto do processo criminal. Bastará, para
tanto, que sobre o portador do segredo profissional impenda a suspeita fundada de
favorecimento pessoal, auxílio material ou receptação, não se exigindo a sua
pertinência ao universo dos autores ou cúmplices283.

280

Sobre a aplicação do privilégio familiar no âmbito da acareação, do reconhecimento e da
reconstituição do facto não localizámos qualquer jurisprudência, nem temos conhecimento de alguma
vez ter ocorrido qualquer problema sobre esta questão. Esta circunstância parece decorrer do facto de a
realização da acareação pressupor necessariamente a prévia prestação de depoimentos e ou declarações e
de também o reconhecimento e a reconstituição do facto serem por norma realizados depois da prestação
daqueles depoimentos e declarações (assim também Eurico Balbino Duarte, “Making Of- A
Reconstituição do Facto no Processo Penal Português”, cit., pág. 49, a proposito da reconstituição).
281
"Sobre o regime processual penal das escutas telefónicas" na Revista Portuguesa Ciência Criminal,
Ano I, n.º 3, Julho/Setembro 1991, pág 396; Id., Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, cit.,
pág. 300.
Mais recentemente, o Prof. Costa Andrade, comentando a revisão/reforma de 2007, refere-se à “ausência
de um regime geral de tutela das relações de segredo, ou das relações pessoais de confiança” como
exemplo das “comprometedoras lacunas e omissões que ficaram a marcar a passagem do legislador de
2007 pela disciplina das escutas telefonicas” e, dentro destas qualifica-a como uma das “mais estranhas
e ‘irritantes’ quando é sabido que correspondiam a representações e valorações relativamente
consensuais e estabilizadas da experiência jurídica nacional e comparatistica” (‘Bruscamente no Verão
passado’, a reforma do Codigo de Processo Penal, 2009, Coimbra Editora, pág. 172). Sem discutir a
bondade da critica, sempre se acentuará que, como veremos, pelo menos na doutrina portuguesa não
pode falar-se na existência de um verdadeiro consenso sobre tais matérias.
282
"Sobre o regime processual penal das escutas telefónicas", cit pág. 396; Id. Sobre as Proibições de
Prova em Processo Penal, cit., pág. 300.
283
"Sobre o regime processual penal das escutas telefónicas", cit, pág. 397; Id., Sobre as Proibições de
Prova em Processo Penal, cit., págs. 301-302.
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Neste sentido tambem se pronunciaram a Dr.ª Ana Raquel Conceição
Germano Marques da Silva 285 e o Dr. André Lamas Leite 286.

284

, o Prof.

O Prof. Pinto de Albuquerque, entende que a Lei 48/2007 estendeu a proibição de
prova respeitante às escutas telefónicas de conversações tidas entre o arguido e o seu
defensor às “conversações tidas pelo arguido com as demais pessoas legitimadas por
lei a recusar depoimento em nome do segredo profissional, isto é, ministros de religião
ou confissão religiosa, médicos, jornalistas e membros de instituições de crédito e
outras a que a lei impuser que guardem segredo profissional, como decorre do disposto
no artigo 188.º, al. b)”287.
Segundo este preceito legal, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo anterior, o juiz
determina a destruição imediata dos suportes técnicos e relatórios manifestamente
estranhos ao processo “b) Que abranjam matérias cobertas pelo segredo profissional,
de funcionário ou de Estado”.
Salvo o devido respeito, não nos parece, contudo, que o mencionado preceito permita
concluir pela extensão do regime restritivo previsto para o defensor.
Pelo contrario, não parece haver qualquer impedimento legal à escuta de mediadores
de segredos profissionais ou outros.
Como bem observa o Dr. Carlos Adérito Teixeira, aqueles mediadores podem ser
escutados, havendo controlo do segredo a posterior na selecção da informação para
efeitos de prova. Não há proibição de produção de prova mas sim de valoração.
Na síntese deste autor, “na formulação legal autoriza-se a escuta de profissionais que
lidam com segredos mas confere ao juiz competência para escrutinar os segredos que
são manifestamente estranhos ao processo e a circunstância de se conferir tal controlo
no n.º 6 do art. 188 é a demonstração de que é autorizada a sua intercepção288 .
284

Escutas Telefónicas - Regime Processual Penal, Lisboa, 2009, Quid Juris, págs. 111-113.
Curso de Processo Penal, Vol. II, 5ªed., 2011, cit. pág. 302.
286
“As Escutas Telefónicas-Algumas reflexões em redor do seu regime e das consequências processuais
derivadas da respectiva violação”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, ano I,
2004, págs. 47- 48. No plano do direito a constituir este autor pronuncia-se no sentido de que “um
congruente programa de tutela penal da ‘privacidade em sentido material’ implicaria, segundo cremos,
a consagração de uma norma que, a semelhança do que ocorre no ordenamento juridico italiano (art.
271, 2 do c.p.p. desse País), determinasse que a intercepção e gravação de conversações ou
comunicações telefónicas que abrangessem as pessoas que, nos termos do art. 135.º, podem recusar-se a
depor – desde que, como é óbvio, tivessem cumprido todas as regras deontológicas a que estão
vinculados – só poderia autorizar-se verificando-se uma das seguintes circunstâncias: a elencada na
parte final do art. 187.º, n.º3; quando essas pessoas tivessem já deposto sobre tais factos ou quando, de
outro modo, os houvessem divulgado”(pag. 48).
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Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 506, anotação 11 ao art. 187.º.
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“Escutas telefónicas: A mudança de paradigma e os velhos e os novos problemas”, in Revista do
CEJ, n.º 9 especial, Jornadas sobre a revisão do Código de Processo Penal, 1º semestre de 2008, pág.
260.
No mesmo sentido se pronunciou Helena Susano, Escutas Telefonicas- Exigências e controvérsias do
actual regime, 2009, Coimbra Editora, págs. 41- 42, assinalando que “[n]ão sendo, pois, proibidas,
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A regra portuguesa parece, deste modo, aproximar-se da solução italiana289 .
Quanto às relações de confiança, envolvendo o círculo de parentes e afins ou de
pessoas ligadas ao arguido por comunidade de vida, à semelhança do que sucede na
Alemanha, também na doutrina portuguesa não se regista unanimidade.
Na Alemanha, segundo informa o Prof. Costa Andrade, uma corrente minoritária,
representada por exemplo por Bottike e por Welp defende para os familiares (lato
sensu) do arguido um tratamento ainda de privilégio, distinguindo-os e demarcando-os
do normal e comum mediador de notícias.
A maioria dos autores inclina-se, porém, para a negação de soluções de privilégio em
matéria de escutas telefónicas às pessoas legitimadas por preceitos como o artigo 134.º
do CPP a recusar o depoimento. Invoca-se para tanto a carência de significado
sistémico-social e institucional de relações de confiança cuja relevância não
ultrapassará os espaços correspondentes aos vínculos familiares290.
De acordo com o entendimento do autor alemão Rudolphi, “o direito ao silêncio destas
pessoas não está ao serviço da salvaguarda de prevalecentes interesses da comunidade.
Apenas presta homenagem ao interesse pessoal de não fazer depoimento contra um
familiar. O que explica que, diversamente do que sucede com os profissionais referidos
no § 53 da StPO (correspondente ao art.135º do CPP português), sobre eles não
impenda nenhum dever de silêncio”291.
O Prof. Costa Andrade refuta esta argumentação, acentuando que “[t]udo, pelo
contrário parece reforçar a a crença na função social de uma vivência conjugal e
familiar à margem de restrições e intromissões”.
Mas, prudentemente, conclui o ilustre Prof.:
«Numa perspectiva de direito positivo, talvez as razões enunciadas não sejam
suficientes para, só por si e à margem de apoio legal expresso, impor um
regime do segredo e confiança dos parentes e afins idênticos ao que vimos
valer para o segredo profissional. Sempre se tratará, porém, de tópicos cujo
valor hermenêutico na definição do direito do caso concreto não deve ser
como expressamente previsto para as escutas entre o defensor e o arguido, (…), as escutas entre o
arguido e as pessoas legitimadas por lei ao abrigo do sigilo profissional - medicos, jornalistas, ministros
de confissão religiosa e membros de instituições de credito - devem ser, nos termos da norma,
imediatamente destruídas. Portanto são válidas, mas sujeitas a destruição imediata por despacho
judicial”.
289
Segundo o n.º 2 do artigo 271.º do Codigo de Processo Penal Italiano: “2. Non possono essere
utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo
200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o
professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo
divulgati”.
290
"Sobre o regime processual penal das escutas telefónicas", págs. 397-398; Id., Sobre as Proibições de
Prova em Processo Penal, cit., pág. 302.
291
Apud Costa Andrade, "Sobre o regime processual penal das escutas telefónicas", pág. 398 e Sobre as
Proibições de Prova em Processo Penal, cit., págs. 302-303
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desatendido. Uma injunção normativa que pode actualizar-se fazendo, v.g.,
intervir exigências acrescidas em sede de subsidariedade. Bem podendo, por
esta via, lograr-se o efeito político-criminal desejável de, mesmo sob a
categoria e o regime geral do comum mediador de notícias, se assegurar aos
parentes e afins uma menor exposição à devassa das escutas telefónicas»292.
No mesmo sentido se pronunciou a generalidade da doutrina portuguesa293.
Pelo contrario, o Dr. Manuel Monteiro Guedes Valente, sustenta que “os limites ou
restrições emergentes do n.º3 do art. 187.º do CPP á realização de escutas não se
esgotam no plano relacional entre o arguido e o seu defensor, pois é o regime
extensível a outras esferas de segredo ou de relações de confiança, sob pena de
descoordenação e incoerência legal processual penal”294.
Na perspectiva deste autor os familiares do arguido apenas poderiam ser escutados “se
existirem indicios de que são co-autores ou cúmplices dos factos em investigação”.
Depois de assinalar que quer o Prof. Costa Andrade quer o Prof. Germano Marques da
Silva não se opõem a realização de escutas telefonicas entre o arguido e os familiares,
o Dr. Guedes Valente discorda deste entendimento m, não se deveria permitir a
realização de escutas telefónicas entre o arguido e as pessoas enunciadas no art.134º
“por duas razões fundamentais”:
«por um lado, existem situações em que mulher e filhos e pais desconhecem
por completo a actividade criminosa do marido, do pai, ou do filho, vendo-se
subjugados à possibilidade de conversações e comunicações telefónicas íntimas
e familiares serem ouvidas e gravadas por estranhos à família; por outro lado,
defendemos que não faz qualquer sentido permitir que declarações de
familiares sejam incriminadoras ou valoradas como prova na descoberta da
verdade, obtidas sem o seu consentimento, quando, em sede de inquirição,
aqueles – cônjuge, pais, filhos, irmãos, afins – podem recusar-se a depor como
292

"Sobre o regime processual penal das escutas telefónicas", cit., pág. 399 e Sobre as Proibições de
Prova em Processo Penal, cit., pág. 303. Segundo informa o Prof. Pinto de Albuquerque, Comentário do
Código de Processo Penal, cit., pag. 505, o Prof. Costa Andrade, em texto que não tivemos oportunidade
de consultar [“Das escutas telefónicas”, in Manuel Guedes Valente (coord), I Congresso de Processo
Penal. Memórias, Coimbra, 2005, Almedina, pág. 220) terá abandonado a dúvida formulada em 1992.
293
Germano Marques da Silva Curso de Processo Penal, Vol. II, 5ªed., 2011, cit. págs. 302-302, André
Lamas Leite, “As Escutas Telefónicas-Algumas reflexões em redor do seu regime e das consequências
processuais derivadas da respectiva violação”, cit., pag. 44, nota 106, Maria de Fátima Mata-Mouros,
Sob Escuta, Cascais, 2003, Principia, pág. 86-87, Cristina Ribeiro, “Escutas Telefónicas: pontos de
discussão e perspectivas de reforma”, Revista do Ministério Público, n.º 96 (ano 24, Out/Dez 2003),
págs. 83-84, Vinício Ribeiro, Código de Processo Penal- Notas e Comentários, 2ªed., cit., pág. 505,
“Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto”, Código de Processo Penal Comentários e notas práticas, cit., pág. 490, Ana Raquel Conceição, Escutas Telefónicas - Regime
Processual Penal, cit., pág. 113 [salientando que “[é] necessário atender à existência desta relação
familiar com o arguido, quando da realização do juízo de ponderação inerente ao princípio da
proporcionalidade. A possibilidade de recusa de depoimento colocará um maior peso no prato da
balança dos direitos fundamentais. Ou seja, aqui devem intervir exigências acrescidas de
subsidariedade”].
294
Escutas telefónicas. Da Excepcionalidade à Vulgaridade, Coimbra, 2004, pág. 74.
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testemunhas, ex vi do art.134º do CPP. Salvaguardando os casos em que os
parentes e afins sejam, também, objecto da investigação em curso, defendemos
que devem ser proibidas as intercepções e gravações das conversas e
comunicações entre arguido e parentes e afins, sob pena de legitimarmos um
testemunho contra vontade ou não consentido»295.
Com o devido respeito, não podemos sufragar esta última interpretação.
A circunstância de a lei, por via do artigo 134.º do CPP, reconhecer aos familiares do
arguido o direito de recusa a depor não autoriza a conclusão de que, desta forma, a lei
impõe a proibição da realização de escutas telefónicas entre estas pessoas e o arguido.
Efectivamente, o direito de recusa de depoimento e a admissibilidade de estas pessoas
serem objecto de escutas telefónicas são realidades distintas e que não devem ser
confundidas.
Como bem observou o Dr. Rui Pereira, no âmbito da “Unidade de Missão” que
coordenou, a lógica da recusa e da escusa de depoimento não se estende
automaticamente às intercepções telefónicas 296.
Como já referimos297, contrariamente ao que sucede no âmbito do artigo 135.º, a lei
não impede o depoimento como testemunha de familiares do arguido. Permite é que
recusem tal depoimento.
As pessoas enumeradas pelo artigo 134.º do CPP gozam de um direito ao silêncio, mas
nada impede que deponham, basta que o queiram.
Ao contrário do que sucede com aqueles a quem a lei impõe que guardem segredo
(segredo profissional, de funcionário ou de Estado), sobre os familiares do arguido não
incide qualquer dever de silêncio, de guardar segredo, dever ou obrigação de se abster
de depor.
Por outro lado, a ratio do direito de recusa funda-se no propósito de evitar o conflito
de consciência que resultaria para a testemunha de ter de responder com verdade sobre
os factos imputados a um seu familiar e de proteger as relações de confiança e
solidariedade, essenciais à instituição familiar, e não com intereses sociais ou
comunitários inerentes à obrigação de sigilo.
Também o elemento sistemático favorece a interpretação que perfilhamos.
Com efeito, o n.º 4 do artigo 187.º do CPP elenca os alvos das escutas, ou seja, os
indivíduos cujas conversas podem, em abstracto, ser interceptadas.
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Escutas telefónicas. Da Excepcionalidade à Vulgaridade, cit., pag. 75.
Acta n.º 20, de 19 de Maio de 2006.
297
Cfr. supra n.º 4.1.
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Entre os alvos das escutas previstos na lei, contam-se, para além do suspeito ou
arguido e da vítima, a “pessoa que sirva de intermediário, relativamente a qual haja
fundadas razões para crer que recebe ou transmite mensagens destinadas ou
provenientes de suspeito ou arguido”(alinea b).
Ora, entre aqueles que recebem ou transmitem mensagens destinadas ou provenientes
de suspeito ou arguido contam-se precisamente aqueles que são mais próximos do
arguido, devido às suas relações familiares (cônjuges ou companheiros, pais, avós,
filhos, irmãos, etc)298.
Pode assim concluir-se, com o Ac. da Rel. do Porto de 16-1-2008299, que em relação às
escutas telefónicas não são válidas as razões que presidem ao estatuído no art. 134º, nº
1, alínea a), do CPP.
Questão diversa é a de saber se o tribunal pode valorar uma escuta realizada a um
familiar do arguido quando aquele familiar, em audiência, se recusa a depor ao abrigo
do artigo 134.º do CPP.
298

Como justamente se salientou no Acórdão da Relação de Lisboa de 6-12-2007, proc.º n.º 10278/079, rel. Almeida Cabral, in www.dgsi.pt, também publicado na Colectânea de Jurisprudência, ano
XXXII, tomo 5, pág. 138, deverá “considerar-se que, “intermediário”, para o fim referido no artr.º 187º,
n.º4 CPP, será todo aquele que, pela sua proximidade com o arguido ou suspeito, seja-o por razões de
ordem familiar, seja-o por razões de amizade, ou por quaisquer outras que levem ao contacto entre
ambos, ainda que ocasional ou forçado, se prefigure como potencial interlocutor, por qualquer uma das
formas previstas nos artºs. 187.º e 189.º do C.P.P, e sobre o qual, pela respectiva autoridade judiciária,
recaiam suspeitas fundadas de, nos referidos contactos, serem discutidos assuntos que, directa ou
indirectamente, se prendam com o crime em investigação, sendo sempre certo que aquilo que não vier a
ser utilizado como meio de prova será posteriormente destruído. A mediação aqui prevista não
pressupõe que o referido interlocutor, que não poderá ser, igualmente, um agente do crime, tenha um
papel activo na recepção ou transmissão da mensagem. A sua acção pode ser puramente passiva, pois
que não é o seu comportamento que aqui se visa, mas, tão só, o de alguém que, sendo suspeito ou
arguido da prática de um crime, com aquele se possa relacionar, e com fortes probabilidades de, nos
respectivos contactos, falarem do mesmo crime”.
Este conceito de intermediário foi igualmente acolhido pelo Ac. da Rel. de Guimarães de 11-7-2011,
proc.º n.º 438/07.2PBVCT.G1, rel. Paulo Fernandes da Silva, também disponivel em www.dgsi.pt.e, na
doutrina, por Helena Susano, Escutas Telefónicas- Exigências e controvérsias do actual regime, cit. pág.
35.
Como sublinha Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 504 não se
exige a má-fé ou dolo do intermediário, não sendo por isso necessário que o visado tenha consciência da
relevância probatória da informação que transmite ou recebe”.
Segundo esclarece Carlos Adérito Teixeira, “Escutas telefónicas: A mudança de paradigma e os velhos e
os novos problemas”, cit., pág. 250, na categoria de intermediário tanto entra o intermediário directo,
i.e., aquele que directamente transmite ou recebe mensagens de ou para o arguido ou suspeito, mas
também o intermediário indirecto, ou seja, aqueles casos em que se escuta não a pessoa que comunica
directamente com o arguido ou o suspeito, mas sim uma pessoa que comunica com uma outra pessoa,
sendo esta última que por sua vez, comunica com o arguido ou suspeito. Isto porque, segundo o autor:
“se a lei só visasse a comunicação do primeiro binómio de interlocutores, não teria sentido útil incluir no
catálogo dos escutados o intermediário imediato já que se atingiria o mesmo objectivo interceptando o
telefone ou o meio de comunicação utilizado pelo arguido ou suspeito”. Daí que: “não cingindo a lei a
possibilidade de escuta apenas àquelas pessoas que recebem ou transmitem, imediata ou directamente
mensagens do ou para o arguido, para não se excluir a possibilidade de as comunicações de várias
pessoas de um circuito – associação criminosa estratificada – podem ser interceptadas”.
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Proc.º n.º 0743305, rel. Luís Gominho, in www.dgsi.pt.
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Na sua preciosa tese de mestrado, o Desembargador Dr. Francisco Marcolino de Jesus,
sustenta que “recusando os familiares depor em julgamento, ao abrigo do direito que a
lei lhes confere, as conversas escutadas também não poderão ser valoradas”300.
Com o devido respeito, não podemos acompanhar tal afirmação.
Conforme é consensual na jurisprudência portuguesa as escutas telefónicas
regularmente efectuadas durante o inquérito, uma vez transcritas em auto, passam a
constituir prova documental, que o tribunal do julgamento pode valorar de acordo com
as regras da experiência, servindo, assim, para formar a convicção dos juízes, não
sendo sequer essencial a sua leitura ou exame em audiência para valer como meio de
prova 301.
Por isso, como a jurisprudência tem evidenciado, não constitui obstáculo à valoração
como prova das conversações telefónicas do arguido o facto de este, na audiência de
julgamento, ter optado por não prestar declarações 302.
300

Os Meios de Obtenção da Prova em Processo Penal, Coimbra, 2011, Almedina, pág. 248.
Cfr. entre muitos outros, os acórdãos do STJ de 12-03-2008, proc.º n.º 112/08 -3.ª Secção, rel. Raul
Borges e de 15-2-2007, 06P4092, rel. Rodrigues da Costa (ambos in www.dgsi.pt), de 29-11-2006 (in
Col. de Jur.- Acs. do STJ, ano XIV, tomo 3, pág. 235), de 31-5-2006, proc.º n.º 06P1412, rel. Sousa
Fonte (in www.dgsi.pt), de 18-5-2005, Proc. 4189/02-3.ª, rel. Soreto de Barros (in Sumários de
Acórdãos do STJ), de 23-2-2005 (Col. de Jur.-Acs do STJ, ano XIII, tomo 1, pág. 120, de 4-3-2004,
proc.º n.º 03P3364 , rel. Rodrigues da Costa (in www.dgsi.pt), de 5-2-1998, (Col. de Jur.- Acs. do STJ,
ano VI , tomo 1, pág. 192,) de 21-1-1998 (in Col. Jur., Acs. do STJ, 1998, tomo I, p. 192), da Rel. de
Lisboa de 12-1-2000, Col. de Jur., ano XXV, tomo 1, pág. 135), da Rel. do Porto de 23-2-2011, proc.º
n.º 1152/08.7PEGDM, Melo Lima, de 7-7-2010, proc.º n.º 738/08.4PHVNG, rel. Lígia Figueiredo e de
28-3-2012, proc.º n.º 86/08.0GBOVR, rel. Eduarda Lobo, da Rel. de Coimbra de 29-2-2012, proc.º n.º
1109/09.0JACBR.C1, rel. Orlando Gonçalves e da Rel. de Guimarães de 11-10-201004, proc.º n.º
1597/04-1ª, rel. António Eleutério, disponíveis em www.dgsi.pt. Na doutrina veja-se, no mesmo
sentido, Carlos Adérito Teixeira, "Depoimento Indirecto e Arguido - Admissibilidade e Livre Valoração
versus Proibição de Prova", Revista do CEJ., 1º Semestre 2005, número 2, págs 168 e 179 e Vínício
Ribeiro, Código de Processo Penal- Notas e Comentários, 2ªed., cit., pág. 977.
Este entendimento não é contrário à CRP, conforme se decidiu no Ac. do TC n.º 87/99, de 10-02-1999
(in DR II Série, de 01-07-1999), ao não julgar inconstitucionais os normativos dos arts. 127.°, 165.º e
355.º do CPP quando interpretados no sentido de que os documentos juntos aos autos não são de leitura
obrigatória na audiência de julgamento, considerando-se nesta produzidos e examinados, desde que se
trate de caso em que a leitura não seja proibida, não violando tal interpretação o princípio do
contraditório.
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Cfr. neste sentido os Acs do STJ de 18-5-2005, Proc. 4189/02-3.ª, rel. Soreto de Barros (in Sumários
de Acórdãos do STJ), de 2-4-2008, n.º08P578, rel. Santos Cabral e de 12-03-2008, proc.º n.º 112/08 -3.ª
Secção, rel. Raul Borges, de 2-4-2008, n.º08P578, rel. Santos Cabral, e os Acs da Rel do Porto de 141-2004, proc.º n.º P0240911, rel. Torres Vouga, de 13-7-2005, proc-º n.º 0540595, rel. António Gama,
de 9-3-2011, proc.º n.º 438/08.5GEVNG.P1, rel. Donas Botto e de 3-12-2012, proc.º n.º
109/08.2TAETR.P1, rel. Pedro Vaz Pato, e da Rel, de Lisboa de 2-5-2002, proc.º n.º P0026283, rel.
Adelino Salvado, com excepção do primeiro todos disponíveis em www.dgsi.pt. Na doutrina veja-se, no
mesmo sentido, Carlos Adérito Teixeira, "Depoimento Indirecto e Arguido - Admissibilidade e Livre
Valoração versus Proibição de Prova", Revista do CEJ., 1º Semestre 2005, número 2, págs 168 e 179 e
Vínício Ribeiro, Código de Processo Penal- Notas e Comentários, 2ªed., cit., pág. 977.
A este respeito é particularmente impressivo o seguinte trecho do citado Ac. do STJ de 2-4-2008,
relatado pelo Cons.º. Santos Cabral:
“A afirmação da recorrente de que o seu direito ao silêncio é violado pela utilização das intercepções
telefónicas tem subjacente uma deturpação da teleologia do processo penal, quando não uma visão
301
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Do mesmo modo, e até por maioria de razão, se deverá entender que a circunstância de
a testemunha se recusar legitimamente a depor, ao abrigo do disposto no artigo 134.º
do CPP não obsta a que sejam valoradas as transcrições de escutas telefónicas de
conversas em que interveio.
Parafraseando o Ac. do STJ de 12-03-2008 303, a possibilidade de valoração das
transcrições das escutas telefónicas não está dependente da circunstância de os
familiares do arguido pretenderem ou não prestar depoimento. O exercício daquele
direito de recusa não pode retirar (nem acrescentar) qualquer credibilidade às provas
produzidas nos autos.

c) Mais recentemente, tem-se chamado a atenção para o facto de o legislador nada
prever quanto à possibilidade de as pessoas mencionadas no artigo 134.º se recusarem
à submissão de intrusões corporais 304.
Na Alemanha, a testemunha pode recusar-se a ser submetida a uma investigação
corporal ou à realização de uma colheita de sangue nos mesmos termos em que se
poderia recusar a prestar depoimento [§81c3) da StPO]. Estão abrangidos por este
privilégio o noivo, o cônjuge mesmo que o casamento tenha sido dissolvido, a pessoa
que viva em condições análogas às do cônjuge, mesmo que tenha cessado a coabitação,
parentes e afins na linha recta, parentes na linha colateral até ao terceiro grau e afins na
linha colateral até ao segundo grau (§52 da StPO).
Entre nós, o Prof. Pinto de Albuquerque sustenta que apesar da omissão da lei
portuguesa, deve reconhecer-se aquele direito como expressão do princípio da

alheia a princípios fundamentais – entre os quais se encontra o da procura da verdade, seguindo pelos
caminhos delimitados pelo respeito dos direitos e garantias dos intervenientes processuais, que, diga-se
de passagem, não se resumem aos direitos do arguido e que, em última análise, é o direito da própria
comunidade à exigência de um processo justo. A arguida tem o direito de não se auto-incriminar. Tal
direito começa e acaba aí e, sendo respeitado pelo Tribunal, em nada colide com o dever de procura da
verdade material que impende sobre o mesmo. Levado às últimas consequências o raciocínio da
recorrente, a partir do momento em que o arguido invocasse o seu direito ao silêncio não seria possível
fazer mais prova da sua responsabilidade criminal porque tal afrontaria o estatuto do mesmo arguido”.
303
Proc.º n.º 112/08 -3.ª Secção, rel. Raul Borges, in www.dgsi.pt.
304
Segundo a definição de Patrícia Naré Agostinho, Intrusões Corporais em Processo Penal, 2014,
Coimbra Editora, pág. 57, “[p]or intrusões corporais pode-se, então entender aquelas diligências
probatórias preordenadas à descoberta da verdade, i. é, à perseguição, identificação e punição dos
agentes de um crime e que tendo por objecto o corpo humano vivo, visam a descoberta e recolha de
provas e que, pela sua natureza, são lesivas da integridade corporal daquele que configura o seu alvo”.
Como a autora melhor explicita ao longo desta sua obre, trata-se de medidas que incidem sobre o corpo
vivo de uma pessoa , ou parte dele, de uma maneira intrusiva, ultrapassando a barreira física da pele, por
vezes com introdução no interior do corpo e suscepível de provocar uma lesão da substância corporal ou
da saúde (págs. 55-56), sendo possível descortinar as seguintes categorias: “1) Medidas de intervenção
nos oríficios naturais do corpo (ânus e vagina) com vista à extracção de objectos ou vestígios do interior
do corpo; 2) Medidas de extracção de amostras de sangue, urina, saliva, tecidos, cabelos; 3) Medidas
que expõem a pessoa a raios X , TAC, ressonâncias magnéticas”(pág. 23).
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dignidade da pessoa humana implícito no Estado de Direito e do direito constitucional
à proteccção da família”305.
Embora afirme discordar do fundamento invocado, a Dr.ª Patrícia Naré Agostinho
concorda com a solução que deveria ser plasmada legalmente 306. No precioso estudo
que levou a cabo, esta autora concluiu pela insuficiência dos institutos dos exames,
revistas e perícias para regular a matéria das intrusões corporais e propôs que a matéria
fosse objecto de uma regulamentação autónoma onde, para além do mais, se previsse a
possibilidade de recusa por banda das pessoas mencionadas no artigo 134.º do CPP 307.
Contrariamente ao previsto na lei alemã, a lei portuguesa não reconhece às pessoas
mencionadas no artigo 134.º o direito de se recusarem à submissão de intrusões
corporais.
Segundo o n.º 1 do artigo 172.º do Código de Processo Penal, se alguém pretender
eximir-se ou obstar a qualquer exame devido ou a facultar coisa que deva ser
examinada, pode ser compelido por decisão da autoridade judiciária competente308.
No âmbito das “perícias médico-legais e forenses”, o artigo 6º, nº 1, da Lei nº 45/2004
de 19 de Agosto, dispõe: “Ninguém pode eximir-se a ser submetido a qualquer exame
305

Comentário do Código de Processo Penal, 2ªed, Lisboa, 2008, Universidade Católica Editora, pág.
429.
306
Intrusões Corporais em Processo Penal, cit., pág. 34.
307
Intrusões Corporais em Processo Penal, cit., págs. 150-153.
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Num estudo que realizámos em 2013, intitulado Sobre a recolha de autógrafos do arguido: natureza,
recusa, crime de desobediência v. direito à não auto-incriminação (notas de estudo), disponível em
www.trg.pt, concluimos que não é pelo facto de a recolha de autógrafos revestir a natureza de exame
que por via do citado n.º1 do artigo 172.º o arguido pode ser compelido, sob ameaça de desobediência, a
prestar autógrafos. O n.º 1 do artigo 172.º do Código de Processo Penal apenas permite compelir alguém
à realização de um exame devido. Mas o exame só é devido ou, em termos mais gerais, o arguido só está
adstrito ao dever de se sujeitar a uma especifica diligência de prova, quando existir previsão legal para o
efeito. É o que resulta dos citados artigos 60.º e 61.º, n.º3, alínea d). Citámos para o efeito a
jurisprudência constitucional, nomeadamente o Ac. do TC n.º 155/2007, segundo o qual “…o artigo
172º, nº 1, do Código de Processo Penal, que prescreve a possibilidade de realização coactiva dos
exames que sejam devidos (i.e., que a autoridade judiciária competente possa determinar e,
consequentemente, que o arguido tenha o dever de suportar), pressupõe - mas não permite fundamentar o dever de o arguido se sujeitar a um concreto tipo de exame. E, o mesmo acontece com o artigo 61º, nº
3, alínea d), quando estatui que recai especialmente sobre o arguido o dever de se sujeitar a diligências
de prova especificadas na lei. Ora, também aqui a questão é, justamente, a de saber se a diligência de
prova agora em causa está ou não suficientemente especificada na lei (que tem de ser, obviamente, outra
lei, que não o próprio artigo 61º)”.
O STJ, por Ac. n.º 14/2004, fixou a seguinte jurisprudência: Os arguidos que se recusarem à prestação
de autógrafos, para posterior exame e perícia, ordenada pelo Exm.º Magistrado do M.ª P.º em sede de
inquérito, incorrem na prática de um crime de desobediência, previsto e punível pelo artigo 384.ºn.º1b)
do Código Penal depois de expressamente advertidos, nessse sentido, por aquela autoridade judiciária”.
Como assinala Fernando Gama Lobo, Código de Processo Penal Anotado, Coimbra, 2015, Almedina,
pág. 286, «o STJ desconsiderou a exigência prevista no art. 61-3-b), de tal exame estar ‘especificado’ na
lei, com fundamento em que essa palavra, comportava um ‘alcance mais amplo, de cláusula geral,
abrangente de todas as provas que não são proibidas por lei, ao arrepio do principio da legalidade da
prova (arts. 125.º e 126.º do CPP’».
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médico-legal quando este se mostrar necessário ao inquérito ou à instrução de qualquer
processo e desde que ordenado pela autoridade judiciária competente, nos termos da
lei”.
Nem o princípio da dignidade da pessoa humana implícito no Estado de Direito nem o
direito constitucional à proteccção da família impõem o reconhecimento desse direito
Não discutimos a vantagem de uma regulamentação autónoma da matéria.
Não cremos, porém, que se trate de uma questão prioritaria.
Por outro lado, neste domínio importa que a futura regulamentação esteja assente em
estudos bem fundamentados, que entre nós são ainda muito embrionários.
Finalmente, embora essa seja uma opção possível por parte do legislador português,
não vislumbramos necessidade nem sequer vantagem na consagração da possibilidade
de recusa por banda das pessoas mencionadas no artigo 134.º.
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8. Âmbito subjectivo (pluralidade de arguidos)
Em caso de pluralidade de arguidos suscitam-se problemas delicados sobre a extensão
do direito de recusar o depoimento.

8.1. Pluralidade de arguidos e unidade processual
A primeira questão consiste, naturalmente, em saber se a testemunha familiar (em
sentido amplo) de apenas um dos arguidos poderá também recusar-se a depor em
relação a qualquer dos outros arguidos, com quem não tem nem teve qualquer relação
familiar relevante.
O artigo 134.º do CPP é omisso quanto a tal matéria, por não fazer qualquer referência
à pluralidade de arguidos.
Tomemos o seguinte exemplo: no processo x B, C e D são acusados da prática em coautoria de um crime de tráfico de estupefacientes e D, ainda, da prática de um crime de
detenção de arma proibida. A é pai de B.
Em abstracto, são possíveis quatro regimes jurídicos distintos:
- A só pode recusar-se a depor relativamente a B, seu filho;
- A pode recusar-se a depor relativamente a todos os arguidos e à totalidade dos factos
que lhes são imputados;
- A pode recusar-se a depor relativamente a B e aos demais co-autores (C e D). Já não
pode, porém, recusar-se a depor relativamente aos factos imputados exlusivamente a
D.
- A pode recusar-se a depor relativamente a B, seu filho e, ainda, relativamente aos
demais arguidos, mas neste caso apenas se o tribunal considerar que o seu depoimento
quanto a estes pode comprometer o filho da testemunha.
Façamos uma breve incursão pela história e pelo direito comparado.
O artigo 964.º da Novissima Reforma Judiciária não fazia qualquer referência à
pluralidade de arguidos. Como relata Luís Osório, a questão era, porém, discutida309,
encontrando-se arestos a admitir “como testemunha o padrasto de um deles depondo
contra todos com excepção do enteado”, ou que um arguido dê como testemunha de
defesa um irmão de outro arguido310.
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Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 323.
José Dias, Anotações ao processo criminal, Porto, 1919, pág. 242, apud Medina de Seiça, “Prova
Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de Co-Arguição”, na
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 6, Fasc. 3º (Jul-Set. 1996), págs. 484-485, nota 11, Id., O
Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág. 96, nota 218.
310
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Em 1874, José da Cunha Navarro de Paiva, então procurador régio junto da Relação do
Porto, na “Breve Exposição de motivos” do Projecto de Código do Processo Criminal,
que redigiu e fez publicar, assinalava:
«Verificado o caso de co-participação de differentes agentes no mesmo crime,
um dos quaes tenha parentesco em linha recta ou collateral até ao segundo grau
com alguma testemunha, entendemos que ella não devia ser excluída de depor
em relação aos factos criminosos imputados aos co-delinquentes estranhos. Se
existem razões de alta moralidade para repellir o depoimento d’esta testemunha
a respeito dos parentes dentro d’aquelles graus, entendemos que a justiça social
não póde nem deve ser privada da prova que ella póde ministrar ácerca da
culpabilidade dos demais co-réus, a quem não está ligado pelos vínculos do
parentesco. Tal é a razão justificativa da disposição do §1 do artigo 306.º».
De acordo com o §1 do artigo 306.º daquele Projecto: “As pessoas a que se refere o
número 1 d’este artigo sómente são inábeis para deporem a respeito de factos
criminosos imputados aos réus, com quem tiverem parentesco, podendo ser inquiridas
acérca dos factos relativos aos demais co-réus que figurarem no mesmo processo,
devendo declarar-se no seu depoimento que só são interrogadas a respeito d’destes”311.
O mesmo dispositivo embora com uma formulação mais sintético consta do §único do
artigo 116.º do do Projecto Definitivo de Código do Processo Criminal 1882 e do
§único do artigo 148.º do Projecto de Código do Processo Criminal, 1886, igualmente
apresentados por Navarro de Paiva e ambos com a seguinte redacção: “As pessoas a
que se refere o n.º 2 não ficam inhibidas de depôr ácerca dos factos criminosos
imputados a outros co-réus, havendo-os, com os quais não tenham o parentesco de que
trata o mesmo número” 312.
Este último preceito foi reproduzido ipsis verbis no § único do artigo 81.º do Projecto
de Código do Processo Criminal apresentado por Alexandre de Seabra em 1886, na
sequência da apresentação do terceiro projecto de Navarro de Paiva e a pedido do
Ministro da Justiça para que se pronunciasse sobre aquele projecto313.
O Código de Processo Penal de 1929 veio, porém, consagrar uma solução
diametralmente oposta à que fora defendida por Navarro de Paiva e por Alexandre de
Seabra.
Com efeito, de acordo com o §1 do artigo 216.º daquele Código:
“Quando haja diferentes arguidos da mesma infracção, os ascendentes,
descendentes, irmãos, afins nos mesmos graus, marido ou mulher de um deles
não poderão ser ouvidos em relação a qualquer dos outros.
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O referido Projecto de Código do Processo Criminal está dísponível em Paulo Pinto de Albuquerque,
Direito Processual Penal. Projectos Legislativos, Vol. II, Coimbra 2006, Almedina págs. 11- 235.
312
Igualmente disponíveis em Paulo Pinto de Albuquerque, Direito Processual Penal. Projectos
Legislativos, Vol. II, cit., págs 239-448 e 450-601, respectivamente.
313
Também disponíveis em Paulo Pinto de Albuquerque, Direito Processual Penal. Projectos
Legislativos, Vol. II, cit., págs 605-689.
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Recorda-se que embora aquelas pessoas não pudessem ser ouvidos na qualidade de
testemunhas poderiam contudo ser-lhes tomadas declarações, mas não eram obrigados
a prestá-las (§3 do citado art. 216.º).
Segundo Luís Osório a regra do §1 deve ter-se fundamentado no facto de, quando
diversos réus respondem no mesmo processo pelo mesmo crime, o depoimento
produzido em relação a um vai, em regra, repercutir-se na situação dos outros314.
Como o mesmo insigne magistrado ensinava:
«A regra refere-se ùnicamente ao caso de os arguidos o serem da mesma
infracção, não se aplica, portanto, quando há vários infracções, podendo o
parente do arguido de uma infracção ser testemunha do arguido por outra
infracção»315.
O direito comparado revela-nos, a este respeito, uma grande diversidade de regimes.
Assim, na vizinha Espanha, o último § do artigo art. 416 da Ley de Enjuiciamiento
Criminal de 1882 dispõe:
«Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los
párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a
declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer
a su pariente o defendido».
Como se explicitou na STS de 8 de Março de 1963, “[e]n el caso de ser varios los
procesados, desaparece aquella dispensa respecto a los demás con quien el testigo no
se halle ligado, a no ser que su declaración pudiera perjudicar a su pariente”.
Mas, ao contrário do que sucedia na legislação portuguesa (CPP de 1929), o
reconhecimento do direito de recusa relativamente a co-arguidos não familiares está
dependente de uma decisão judicial.
A este propósito observou-se na STS de 1 de Dezembro de 1934 “... tal obligación —
de declarar— está condicionada a que su declaración no perjudique a su pariente y, por
eso, sólo la Sala conocedora de la marcha del juicio puede apreciar en cada caso las
consecuencias de las declaraciones que prestan los testigos, que se encuentran
comprendidos en tal privilegiada excepción...”.
No mesmo sentido se pronunciou a STS de 26 de Novembro de 1973, a qual,
invocando a STS de 8 de Maio de 1936, salientou que “... la importancia e influencia
que la deposición del testigo pueda ejercer en la situación de su pariente, no puede
menos, por su propia naturaleza, de quedar sujeta a la conciencia y libre criterio del
Tribunal sentenciador y su decisión sólo será revisable en casación cuando se den
elementos de hecho que revelen con toda evidencia el desacierto del juzgador de
instancia al usar del arbitrio que la Ley virtualmente le otorga...”.
314
315

Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 323.
Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 323.
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Neste ponto, o moderno Código de Processo Penal do Kosovo de 2013 parece
assemelhar-se à velha legislação espanhola.
De acordo com o n.º 5 do artigo 127.º daquele Código:
«A witness entitled to refuse to testify against one of the defendants shall be
exempt from the duty to testify against other defendants if his or her testimony
cannot, in view of the nature of the matter, be confined solely to the other
defendants».
Em França, uma Lei de 5 de Março de 1796 (15 Ventose ano IV) dispunha:
«Les parents et alliés de l’un des co-accusés du même fait, et compris dans le
même acte d’accusation, ne seront pas entendus commes témoins contre les
autres co-accusés»316.
Como a Cour de Cassation logo sentenciou:
« Lorseque plusieurs individus sont accusés pour raison d’un même fait, et sont
compris dans le même acte d’accusation, les parens ou alliés d’un des accusés
ne peuvent être entendus comme témoins, même contre les accusés non
parens»317.
Esta mesma regra foi adoptada pelo Code d’Instruction Criminelle de 1808, conforme
se depreende da parte final do primeiro páragrafo do seu artigo 322.º («Ne pourront
être reçues les dépositions : 1° Du père, de la mère, de l’aieul, ou de l’aieule, ou de tout
autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même
débat»).
Em comentário a esta norma J.B. Delaporte ensinava:
«Elle ne faisait que proclamer un principe de droit naturel. Il est évident qu’en
déposant contre les autres accusés, ils déposerient en faveur de leur parents: or
ils ne peuvent être entendus ni à charge, ni à décharge»318.
A mesma expressão ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat consta
da parte final do primeiro páragrafo do artigo 335.º do actual Code de Procédure
Pénale («Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions: 1° Du père, de
la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l'un des accusés présents et
soumis au même débat»).
Na Alemanha, o §52 da vigente StPO não faz qualquer referência à pluralidade de
arguidos.
Segundo informa Medina de Seiça, o problema tem sido objecto de aturada reflexão na
literatura e na jurisprudência dos tribunais superiores, sendo largamente maioritário o
316

Cfr. J. B. Duverger, Collection Complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglements et Avis du
Conseil- d’État, tomo 9, Paris, 1825, A. Gyot et Scribe/ Charles –Béchet, pág. 62.
317
“4 frimaire an 13, Cass.S. 5.2.360, apud Jean Baptiste Sirey, Table Alphabétique et Raisonnée du
Recueil Géneral Des Lois et Des Arrêts 1800-1820, Paris, 1821, pág. 761.
318
Instructions Criminelles, tomo 1, Paris, 1809, Garnery Librairie, pág. 356.
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entendimento de que existindo uma situação de comunhão processual entre dois
arguidos no momento em que o depoimento da testemunha deve ter lugar, a
testemunha pode recusar o depoimento não só em relação ao arguido com quem tenha
uma relação familiar, como ainda relativamente àquele(s) em que tal relação não
exista, desde que o objecto do depoimento se refira aos mesmos factos pelos quais o
arguido seu familiar estiver acusado”319.
Na mesma linha enveredava já o vigente Código de Processo Penal do Japão de 1948
ao estatuir, no seu artigo 148.º:
“A person who has the relationship prescribed in the preceding Article with one
or more of the accomplices or co-defendants may not refuse to give testimony
on matters relating only to the other accomplices or co-defendants”320.
Na Itália, o artigo 350.º do Codice di Procedura Penale de 1930 reconhecia a faculdade
de recusar a depor aos parentes próximos do arguido (prossimi congiunti dell'imputato)
e também do co-arguido do mesmo crime (« del coimputato del medesimo reato).
Diferentemente, o vigente Codice di Procedura Penale de 1988 (artigo 199.º) não faz
qualquer referência à pluralidade de arguidos.
E o entendimento doutrinal e jurisprudencial é substancialmente distinto.
Segundo referem Mario Conte, Maurizio Gemelli e Fabio Licata, a propósito da
faculdade de recusa de depor:
«Tale facoltà, ovviamente, non opera com riguardo ai coimputati del
congiunto»321.
Também o supremo tribunal italiano (Corte di Cassazione) tem afirmado, por diversas
vezes, que “[l]a facoltà di astension prevista dall’art. 199 del c.p.p. non si estende
anche a quella parte della testimonianza concernente i coimputati del prossimo
congiunto del testimone” (Cass. Sez. V, de 27-3-2007, n.º 12682) 322.
319

“Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de CoArguição”, cit., pág. 487, Id., O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág. 97.
320
Utilizámos as traduções inglesas disponíveis nos sitios da OCDE e do governo japonês, acessíveis
em http://www.oecd.org/ e em http://www.japaneselawtranslation.go.jp/, respectivamente. Pode ver-se
uma descrição pormenorizada do sistema processual penal japonês em UNAFEI, Criminal Justice in
Japan, 2011, disponível em http://www.unafei.or.jp/ e em William B. Cleary, The Law of Criminal
Procedure in Contemporary Japan, 1991, disponível em http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/. Veja-se,
também, o texto de Petra Schmit, “Law of Criminal Procedure”, in Wilhelm Röhl (ed.), History of Law
in Japan since 1866, Leiden/Boston, 2005, Brill, págs. 681-710.
321
Le Prove Penali, Milão, 2011, cit., pág. 60. No mesmo sentido, veja-se, v.g. Ercole Aprile e Piero
Silvestri, Strumenti per la formazione della prova, penale, 2ªed., Milão, 2009, Giuffrè editore, pág. 252
322
Cfr. no mesmo sentido, v.g., Sez. 2, n.º 4479 (ano 2012), de 25-11-2011, rel. Verga Giovanna, Sez.
3, n.º 34781, de 22-6-2011, rel. Sarno Giulio, Sez. 6, n.º 27979, de 10-5-2011, rel. Ippolito Francesco,
disponíveis in www.italgiure.giustizia.it/ e Sez. IV n.º 27060, de 27-5-2008, Sez I, n.º 2963, de 25-12006, Sez. I, n.º 2963, de 7-2-2005, Sez II, de 6-4-2000, Cass. Sez. II, de 7-2-2000. Como se escreveu
na citada sentença de 7-2-2005 (apud Raffaele Vairo, Il processo penale davanti al giudice di pace,
Turim, 2008, Utet, pág. 187), “la facoltà di astensione prevista dall’art. 199 c.p.p. non si estende anche a
quella parte della testimonianza concernente del prossimi congiunto del testimone, con la conseguenza
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Feito este breve excurso pela história e pelo direito comparado pode dizer-se que de
um ponto de vista puramente formal deparamos com dois modelos legislativos: i) num
a questão é objecto de previsão expressa; ii) noutro a lei é omissa, relegando-se a
resolução do problema para a doutrina e para a jurisprudência.
O legislador português, à semelhança do italiano, do alemão e de muitos outros,
perfilhou este segundo modelo.
Na verdade o artigo 134.º não faz qualquer referência à pluralidade de arguidos.
Segundo observa Medina de Seiça:
«… a previsão literal do actual art. 134.º refere-se somente, a arguido, no
singular. “E se é certo que, como escreveu Rodrigo Santiago, as mais das
vezes, sem distorce, onde se lê arguido […] se pode compreender arguidos, eisnos porem, justamente, em presença de uma situação em que a equivalência
não resulta imediata e em que, portanto, a simples ‘interpretação filológica’ não
oferece ajuda perante constelações não recondutíveis a um único esquema»323.
Esta opção legislativa revela-se claramente infeliz porque ressuscita dúvidas e
interrogações numa matéria que se encontrava perfeitamente estabilizada há mais de
meio século, desde a entrada em vigor do Código de 1929.
Por outro lado, ao contrário que sucedeu em Itália e, sobretudo, na Alemanha, onde a
questão foi objecto de aturada reflexão na literatura e na jurisprudência dos tribunais
superiores, entre nós o contributo jurisprudencial e doutrinal é muito escasso.
Começando pela jurisprudência do STJ, quanto a esta matéria apenas se localiza um
único aresto, datado de de 17 de Janeiro de 1996, que admitiu a possibilidade de recusa
em relação à totalidade dos arguidos, ainda que os factos sejam alheios à imputação
feita ao arguido parente ou afim.
O referido acórdão, depois de fazer referência ao artigo 216.º§1 do CPP de 1929 e de
considerar que “a razão de ser que antes impedia o depoimento e as declarações
relativamente aos outros arguidos mantém-se”, argumenta de forma contraditória que:
«Assim, não há razão para distinguir se os restantes arguidos ou alguns deles é
responsável apenas por factos seus e se em relação a estes continua a interessar
o depoimento.
É que ainda que tal depoimento não contenda com os factos comuns aos
arguidos, pode da mesma forma afectar as razões que estiveram na base da
recusa do depoimento. E como tal há que admitir a recusa dos depoimentos em

che le dichiarazione rese da quest’ultimo nel corso delle indagini preliminari, e referibili a soggetto
diverso dal congiunto imputato, non solo sono acquisibili nel dibattimento, in caso do rifiuto di deporre,
ai sensi dell’art. 512 c.p.p. perché il rifiuto di ribadire una testimonianza precedentemente resa è
imprevedibile, e, inoltre, sono utilizzabili ai fini dell’emissione della misura”.
323
O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág. 95. e, no mesmo sentido, “Prova Testemunhal.
Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de Co-Arguição”, cit., págs. 481-482.
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relação à globalidade dos arguidos e não só relativamente ao arguido parente ou
aos factos deste e dos co-arguidos em que a participação se verifique”324.
Quanto à doutrina importa atender às opiniões do Dr. Medina de Seiça, do Prof. Pinto
de Albuquerque e dos Conselheiros Maia Gonçalves e Santos Cabral os únicos, ao que
sabemos, que se pronunciaram expressamente sobre esta questão.
O Dr. Medina de Seiça, partindo da determinação do fim de protecção da norma
consagradora do direito de recusa dos familiares nos moldes já anteriormente expostos,
pronuncia-se claramente sobre a extensão do direito de recusar o depoimento dos
familiares relativamente a co-arguidos com quem não tenham essa relação familiar,
desde que o o objecto do depoimento se refira aos mesmos factos pelos quais o arguido
seu familiar estiver acusado325.
Segundo o Conselheiro Maia Gonçalves “esta questão deve ser resolvida no sentido de
só se admitir a recusa quando a responsabilidade do co-arguido (não familiar ou afim)
for extensiva ao familiar ou afim da testemunha arrolada. Só neste caso subsistem as
razões determinantes do privilégio do n.º1, al. a), como sucede, v.g., no caso de
comparticipação. Trata-se de uma situação algo semelhante à do âmbito dos recursos-
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In Colectânea de Jurisprudência-Acs. do STJ, ano IV, tomo 1, pág. 177-178, também disponível em
www.dgsi.pt e parcialmente transcrito em Medina de Seiça, “Prova Testemunhal, Recusa de depoimento
de familiar de um dos arguidos em caso de co-arguição”, cit., págs. 477-480.
A publicação deste aresto assumiu contornos quase caricatos. Com efeito, na referida Colectânea de
Jurisprudência o sumário do acórdão não corresponde minimamente ao seu conteúdo, reflectindo até
uma ideia contrária do que ali fora decidido. Como o próprio Medina de Seiça alerta (“Prova
Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de Co-Arguição” cit,
pág. 481, nota 2): «…o Supremo não restringiu o direito de recusa da testemunha à hipótese em que os
outros arguidos (não familiares) respondam pela mesma infracção que o arguido seu familiar. Essa era,
antes, a tese do recorrente ao defender que o direito de recusa não deveria ser admitido no caso sub
judice precisamente porque a infracção do arguido não familiar sobre a qual se pretendia interrogar as
testemunhas era distinta da infracção do seu familiar, ou, dizendo-o com as palavras do recorrente,
pertencia a uma ‘zona autónoma do núcleo criminal comum’».
O sumário daquele aresto constante dos Sumários dos Acórdãos do STJ, disponível em
http://www.stj.pt/ e reproduzido na base de dados da Procuradoria Distrital de Lisboa www.pgdlisboa.pt - [“I - O artº 134 do CPP admite a recusa a depor como testemunhas, às pessoas aí
referidas. II - Assim, se for mais de um arguido, há que admitir tal recusa à globalidade dos arguidos e
não só ao arguido familiar”] aproxima-se bastante mais do conteúdo do acórdão.
Finalmente, na base de dados do ITIJJ, do referido aresto consta um voto de vencido do Cons.º Costa
Figueirinhas. com o seguinte teor: “Vencido quanto ao primeiro recurso do Ministério Público. Entendo
que indivíduos referidos no artigo 134 n. 1 alínea e) do Código de Processo Penal faltam depor como
preferentes relativamente aos crimes em que os presentes não são comparticipantes”.
O referido voto de vencido não consta nem da Colectânea de Jurisprudência nem da transcrição feita na
RPCC., onde o Cons.º Costa Figueirinhas não é sequer mencionado como tendo tido participação
naquela decisão.
325
“Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de CoArguição”, cit., pág. 494, Id., O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., em especial, págs. 101102.
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art. 402.º. No caso de se tratar de infracções autónomas, mas julgadas no mesmo
processo não tem fundamento o privilégio” 326.
Para o Prof. Pinto de Albuquerque, “[a] faculdade de recusa de depor como testemunha
não se aplica em relação a factos imputados exclusivamente aos co-arguidos com
quem a testemunha não tenha relação de parentesco ou afinidade. Mas aquela
faculdade de recusa de depor como testemunha aplica-se em relação aos factos que
sejam simultaneamente imputados aos co-arguidos que têm e aos que não têm com a
testemunha uma relação de parentesco ou afinidade…”327.
Finalmente, o Conselheiro Santos Cabral pronuncia-se no sentido de que “[a]
possibilidade de recusa tem como parâmetros a posição relativa ocupada pelo arguido
e aquele cuja recusa se configura (se é cônjuge, familiar etc) e os factos objecto do
processo. Se estes não tocarem a responsabilidade criminal do arguido pelo crime em
que é autor ou comparticipante não é admissível a recusa não obstante a relação entre o
arguido e a testemunha, pois que o depoimento desta não é susceptível de colocar em
causa aquela relação familiar que o legislador quis proteger”328 .
Tendo em consideração a natureza excepcional da recusa em depor - que representa
uma forte limtação à obtenção de provas e à eficiente administração da justiça - e o
fundamento da recusa em depor, afigura-se-nos ser de perfilhar o entendimento
expresso pela doutrina portuguesa, afastando-se por consequência, os dois regimes
extremos, segundo os quais a testemunha só pode recusar-se a depor relativamente ao
seu familiar (como pretendiam Navarro de Paiva e Alexandre de Seabra e parece ser
hoje o regime vigente em Itália) ou pode recusar-se a depor relativamente a todos os
demais arguidos e à totalidade dos factos que lhes são imputados (como pretendeu o
STJ no seu Ac. de 17 de Janeiro de 1996, numa solução sem paralelo na história do
direito português e no direito comparado).
A extensão do privilégio relativamente a arguidos não familiares da testemunha está,
assim, dependente da circunstância de os factos objecto do depoimento contenderem
com a imputação do arguido familiar.
Como bem salientava o Conselheiro Maia Gonçalves, só se deve admitir a recusa
quando a responsabilidade do co-arguido não familiar for extensiva ao arguido familiar
da testemunha arrolada, por só então subsistirem as razões determinantes do privilégio.

326

Código de Processo Penal, 13ªed., Coimbra, 2002, cit., pág. 353. O ilustre magistrado refere o citado
Ac. do STJ de 17-1-1996 e, antes de mencionar a anotação discordante de Medina de Seiça, conclui:
“cremos , porém, que não terá seguido a melhor orientação”(pág. 354).
327
Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 362. O autor cita em abono da sua posição o Ac.
do STJ de 17-1-1996 e, na doutrina Medina de Seiça. A referência ao citado aresto é porém errónea.
Aliás, Medina de Seiça exprime posição contrária à que fora perfilhada naquela aresto e termina muito
justamente o seu brilhante comentário com as seguinte conclusão: “Razão tinha, pois, o recorrente”.
328
António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, Coimbra, 2014,
Almedina, pág. 532.
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É, manifestamente, o que sucede nos caso de o mesmo crime ter sido cometido em
comparticipação329 ou de vários crimes terem sido cometidos por vários agentes em
comparticipação.
Retomando o exemplo inicial, A pode recusar-se a depor não só relativamente a B, seu
filho, mas também relativamente aos demais co-autores (C e D), por quanto a estes
estarem em causa os mesmos factos pelos quais o arguido familiar (B) está acusado. Já
não pode, porém, recusar-se a depor relativamente aos factos imputados exlusivamente
a D.
Mas a extensão do privilégio relativamente a arguidos não familiares da testemunha
não deve restringir-se aos casos de comparticipação.
Tendo em consideração as razões determinantes do privilégio ele deve igualmente
aplicar-se em casos de infrações conexas previstos nas alíneas d) e e) do n.º1 do artigo
24.º do CPP.
Assim, estando em causa vários agentes que cometeram diversos crimes, sendo uns
causa ou efeito dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros, o
familiar do arguido acusado de furto pode também recusar-se a depor relativamente ao
co-arguido não familiar acusado de receptação do objecto furtado, tal como o familiar
do arguido acusado de receptação do objecto furtado pode também recusar-se a depor
relativamente ao co-arguido não familiar acusado de furto.
A ratio do privilégio não consente que se imponha à testemunha familiar do arguido
que deponha sobre factos que constituem o pressuposto indispensável do crime pelo
qual o arguido se encontra a responder.
Do mesmo modo, em caso de pluralidade de agentes e de acções criminosas com nexo
de reciprocidade330, isto é de crimes em que “o ofendido de um crime é por sua vez o
agente do crime em que o agente do primeiro toma nele a posição de ofendido”331, o
familiar do arguido acusado de ofensas à integridade física pode também recusar-se a
depor relativamente ao co-arguido não familiar acusado de na mesma ocasião ter
pratico idêntico crime na pessoa do arguido familiar da testemunha.
329

Neste sentido, veja-se, por exemplo, o Ac. da Rel. de Guimarães de 30-6-2014, proc.º n.º
272/11.5IDBRG.G1, rel. Maria Luísa Arantes, disponível em www.dgsi.pt :
“No seguimento da posição defendida pelo Conselheiro Maia Gonçalves, em anotação ao art.134.º do
C.P.Penal, in Código de Processo Penal Anotado, 17ªedição, pág.368, afigura-se-nos que só será
admissível a recusa quando a responsabilidade do arguido [não parente ou afim] for extensiva ao
arguido parente ou afim da testemunha, como ocorre no caso da comparticipação. Neste caso, as razões
subjacentes à faculdade prevista no art.134.º – a relação de estreita proximidade entre testemunha e
arguido, de forma que a sua incriminação por força do depoimento da testemunha pode bulir com a
consciência desta, assim como a protecção das relações de confiança inerentes à família – mantém-se,
pois ao prestar depoimento em relação ao co-arguido não parente ou afim estende a responsabilidade ao
seu parente. Já o mesmo não sucede quando o arguido não familiar ou afim for julgado no mesmo
processo mas por crimes autónomos, dado que o depoimento em nada contende com o parente ou afim”.
330
A expressão em itálico é da autoria de Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo
Penal, cit., pág. 96.
331
Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. I, 4ª ed, 2000, cit., pág. 199.
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Também neste caso, dada a estreita ligação de proximidade que intercede entre os dois
crimes, o depoimento do familiar do arguido, ainda que versasse apenas sobre o crime
de que este último foi vítima, pode comprometer a defesa do arguido, contribuindo
para a recolha de elementos sobre o crime imputado ao familiar da testemunha.
Finalmente, também em casos de responsabilidade cumulativa332 se deve admitir a
extensão do privilégio familiar, por serem manifestas as interferências entre a
responsabilidade da pessoa colectiva e das pessoas físicas implicadas nos factos333 .
332

Cfr. artigos 11º, n.º7 do Código Penal, 3.º, n.º3 do Dec.-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro (Infracções
Antieconómicas e Contra a Saúde Pública), e 7.º, n.ºs 1 e 3 do Regime Geral das Infracções Tributárias
(RGIT), aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho. Sobre a denominada responsabilidade
cumulativa, também designada de responsabilidade concorrente ou paralela, que no direito japonês se
designa de punição paralela, veja-se Isabel Marques da Silva, Responsabilidade Fiscal Penal
Cumulativa das Sociedades e dos seus Administradores e Representantes, Lisboa, 2000, Universidade
Católica Editora, Id., Regime Geral das Infrações Tributárias, Cadernos IDEFF n.º5, 2ª edição,
Coimbra, 2007, Almedina, em especial, págs. 63-66, Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo
Bandeira, Responsabilidade Penal Económica e Fiscal dos Entes Coletivos, Coimbra, 2004, Almedina,
em especial, págs. 326 e seguintes, Paulo Marques, Infrações Tributárias, I, Investigação Criminal,
Lisboa 2007, ed. Ministério das Finanças e da Administração Pública. Direção Geral dos Impostos
(Centro de Formação), págs 53-55, Id., Crime de Abuso de Confiança Fiscal, 2011, Coimbra Editora,
págs. 78-80, Germano Marques da Silva, Direito Penal Tributário (Relatório) - Sobre as
Responsabilidades das Sociedades e dos seus Administradores conexas com o crime tributário, Lisboa,
2009, Universidade Católica Editora, em especial págs. 295-302, Id. Responsabilidades Penal das
Sociedades e dos seus Administradores e Representantes, Lisboa/S.Paulo, 2009, Editorial Verbo, em
especial págs. 196-201 e 277-279. Na jurisprudência, para além da indicada na nota seguinte, vejam-se
também os Acs da Rel. de Lisboa de 23-10-2007, proc.º n.º 6245/2007-5, rel. Filipa Macedo e da Rel. de
Évora de 26-2-2012, proc.º n.º 60/09.TAVVC.E1, rel. Ana Barata Brito, ambos in www.dgsi.pt.
333
Relembra-se que na responsabilidade cumulativa, não obstante serem autónomas as culpas do agente
pessoa física e da sociedade, o facto objectivo é o mesmo. Ambas as responsabilidades nascem do
mesmo facto típico, acrescendo na responsabilidade das sociedades a circunstância essencial do crime
ser praticado pelo administrador em nome e no interesse da sociedade.
Como bem sintetiza o Prof. Germano Marques da Silva, Responsabilidades Penal das Sociedades e dos
seus Administradores e Representantes, cit., pág. 200, “O acto é o mesmo mas a culpa é autónoma e
diversa”. Já anteriormente a Dr.ª Isabel Marques da Silva, em Responsabilidade Fiscal Penal
Cumulativa das Sociedades e dos seus Administradores e Representantes, cit., pág 153, sustentara que
“[o] facto tipicamente ilícito cometido pela pessoa física e o facto ilicito de que deriva a
responsabilidade da sociedade são um só e o mesmo facto, em todos os seus elementos. As sociedades
não praticam factos por si mesmas, praticam-nos através da actuação dos seu órgãos e representantes. É
o facto praticado pelo órgão ou representante, em nome e no interesse da sociedade, que é imputado
cumulativamente a quem o cometeu e à sociedade e que gera a responsabilidade pessoal de quem o
cometeu e a da sociedade”.
Também o Tribunal Constitucional, no seu Ac. n.º 212/95 se pronunciou no sentido de que “a
consagração legal da responsabilidade individual ao lado da responsabilidade do ente colectivo pelos
mesmos factos não viola o princípio do non bis in idem uma vez que não existe um duplo julgamento da
mesma pessoa pelo mesmo facto, não se verificando, assim, qualquer violação do artigo 29.º, n.º 5, da
Constituição”(itálicos nossos; cfr. ainda os acs do TC n.º 213/95, 569/98 e 389/2001).
Embora Augusto Silva Dias aluda a “uma modalidade bizarra de comparticipação necessária” (“O Novo
Direito Penal Fiscal Não Aduaneiro (Decreto-Lei n.º 20-A/90, de 15 de Janeiro). Considerações
Dogmáticas e Político-Criminais”, in Direito Penal Económio e Europeu: Textos Doutrinários, vol. II,
Coimbra Editora, 1999, pág. 249), como a doutrina maioritária (Isabel Marques da Silva Gonçalo de
Melo Bandeira, Germano Marques da Silva) e a jurisprudência (cfr. infra nota seguinte) têm salientado,
a responsabilidade cumulativa não se confunde com a responsabilidade na comparticipação criminosa.
Nesta última existem vários responsáveis pelo mesmo facto na sua dimensão objectiva. Mas, no plano
subjectivo, cada comparticipante é punido segundo a sua culpa, independentemente da punição ou grau
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Assim, o familiar do arguido acusado da prática de um crime de abuso de confiança
fiscal, na qualidade de gerente ou administrador de determinada sociedade, pode
também recusar-se a depor relativamente à sociedade arguida 334.

8.2. Pluralidade de arguidos e pluralidade de processos
Maiores dúvidas se suscitam quando já não existe ou nunca chegou a existir comunhão
processual.
O artigo 134.º do CPP é, uma vez mais, totalmente omisso quanto a esta matéria,
Atente-se nos dois seguintes exemplos.
Ex1: no processo x, B, C e D foram acusados da prática em co-autoria de um crime de
tráfico de estupefacientes. A é pai de B.
Foi ordenada a separação de processo relativamente a C e D.
No processo y relativo a C e D, A pode recusar-se a depor?
Ex2: Contra B, C e D foram instaurados três processos autónomos.
Pode A, pai de B, recusar-se a depor nos dois processos instaurados contra C e D?
de culpa dos outros comparticipantes (artigo 29.º do Código Penal). Na responsabilidade cumulativa “a
pessoa colectiva a quem se alarga a responsabilidade do agente, sómente é responsável subjectiva e
objectivamente, na estrita porção em que os agentes o sejam igualmente” (Gonçalo de Melo Bandeira,
Responsabilidade Penal Económica e Fiscal dos Entes Coletivos, cit., pág. 329, na linha do que
anteriormente sustentara Isabel Marques da Silva, em Responsabilidade Fiscal Penal Cumulativa das
Sociedades e dos seus Administradores e Representantes, cit., pág 52 e 151).
334
Fazendo apelo ao mesmo raciocínio embora para efeitos distintos, os Acs. da Rel. do Porto de 4-22009, proc.º n.º 0643542, rel. António Gama, e de 26-1-2011, proc.º n.º 622/04.4TAPVZ.P1, rel.
Ernesto Nascimento e da Rel. de Évora de 24-3-2009, proc.º n.º 20/06.1IDSTR.E1, rel. Gilberto Cunha,
todos em www.dgsi.pt, decidiram que para efeitos do artº 402º, nº 2, alínea a), do Código de Processo
Penal, a actuação dos gerentes em nome da sociedade configura caso análogo ao da comparticipação”.
Como se referiu no primeiro daqueles arestos, cuja argumentação foi perfilhada pelos demais:
«Como justamente observa Costa Andrade padece o nosso Código de Processo Penal de uma patente
ausência de regime normativo das pessoas colectivas. A entrada das pessoas colectivas no processo
penal levanta problemas que a lei não pensou e a solução só pode ser o recurso à analogia, art.º 4º do
Código de Processo Penal. Assim, o mesmo comportamento naturalístico da pessoa física, enquanto tal
e enquanto agente da pessoa colectiva, se a nível substantivo se compreende e aceita que tenha um
tratamento diferenciado, já não se compreende que a nível processual, apesar de não se estar perante
«comparticipação», se não assimile a essa figura, por exemplo, no que respeita ao âmbito do recurso,
estendendo à sociedade não recorrente os benefícios de que gozam os comparticipantes não recorrentes.
Apesar de a sociedade não ter impugnado a decisão, entendemos que lhe aproveita o recurso interposto
pelos seus gerentes, pois agiram em sua representação e no seu interesse. A actuação dos gerentes em
nome da sociedade configura caso análogo ao de «comparticipação» a que se refere o art.º 402º n.º2 al.
a) do Código de Processo Penal e que por isso deve ser aplicável por força do art.º 4º do Código de
Processo Penal. Não se compreenderia que intercedendo entre as condutas dos arguidos recorrentes e a
da sociedade um elo de ligação e encadeamento naturalístico tão forte, pois não deixa de, nessa
perspectiva, ser uma e a mesma conduta – só a nível jurídico é que as consequências são plurais, pois
pune-se quer o comportamento individual dos gerentes quer enquanto «conduta da sociedade» – da
procedência do recurso dos arguidos não pudesse beneficiar a sociedade de que são gerentes».
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Socorramo-nos, de novo, da história e do direito comparado.
Embora a letra do §1 do artigo 216.º do Código de 1929 não fosse a este respeito
decisiva, segundo a lição de Luis Osório entendia-se que a extensão do direito de
recusa em causa pressupunha a comunhão processual no momento da declaração:
“quando diversos réus respondem no mesmo processo pelo mesmo crime”335.
Era esse também o entendimento à face do artigo 322.º do Code d’Instruction
Criminelle de 1808 e e continua a ser à face do vigente Códe de Procédure Pénale, cuja
redacção é a este respeito muito clara: “ou de l'un des accusés présents et soumis au
même débat”.
A jurisprudência francesa tem explicitado a exigência legal de juramento relativamente
a familiares e afins de co-arguidos em processos separados.
Assim, v.g., no seu ac. de 22-4-1977, proc.º n.º 76-93.011, a Cour de Cassation teve
oportunidade de frisar que:
“Cité en qualité de témoin au procès d’un majeur jugé para la Cour d’assises, le
père d’un coauteur mineur renvoyé par le même arrêt d’accusation devant le
Tribunal pour enfants doit prêter le serment prescrit par l’article 331 du Code
de procédure pénale. La prohibition prévue par l’article 335-1 du même code
ne s’applique en efet qu’au père de l’accusé ou de l’un des accusés présents et
soumis au même débat. Le père du co-auteur mineur ne peut d’autre part être
cité en qualité de civilement responsable que devant la jurisdiction compétente
pour juger son fils”.
Também no Ac. de 22-6-1976, proc.º n.º 76-90.509 a Cour de Cassation considerou
que:
La mère d’un coaccusé faisant object d’une poursuite distinte par contumace
doit être entendue après prestation de serment dès lors qu’elle a été
regulièrement citée et denoncée en qualité de témoin”336.

335

Comentário ao Código do Processo Penal Português, 3.º vol., cit., pág. 323 (itálicos nossos).
No mesmo sentido pode consultar-se outra jurisprudencia mais antiga em M. Bourguignon,
Jurisprudence des Codes Criminels, tomo 2, Paris, 1825, Librairie de Jurisprudence et d’ administration,
d’Antoine Bavoux Editeur, págs, 50-51, Claude Carnot, De l’instruction criminelle, 3ªed., Tomo IV,
Bruxelles, 1831, Librairie Nationale et Étrangère, págs. 143-144 e em J.M. Rogron, Code d’Instruction
Criminelle expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, Bruxelles, 1846, Meline,
Cans et Compagnie, pág. 107.
No direito francês não existe sequer norma equivalente ao disposto no n.º 2 do artigo 132.º do nosso
CPP. Atente-se, v.g., nos seguintes sumários da jurisprudência da Cour de Cassation:
- “Malgré um renvoi avant la cour d’assises par un seul arrêt, le coaccusé, condamné à une peine
correctionelle, puis cité comme témoin lors de la comparution d’un autre accusé beneficiaire d’une
ordonnance de disjonction, ne rentre pas dans les cas d’ exclusion, prévue para la loi et doit prêter
serment” (15-1-1975, 74-92.571);
- “Le coaccusé, renvoyé devant la cour d’assises pour un délit connexe et qui a été cité comme témoin
los de la comparution d’un autre accusé renvoyé pour crime, n’est pas soumis au même débat e doit
prêter serment” (14-12-1988, 88-81.236);
336
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Na Itália, o artigo 350.º do Codice di Procedura Penale de 1930 reconhecia a faculdade
de recusar depor aos parentes próximos do arguido (prossimi congiunti dell'imputato) e
também do co-arguido do mesmo crime (del coimputato del medesimo reato).
A doutrina e jurisprudência transalpinas interpretavam a referência ao co-arguido
restritivamente, exigindo a existência de comunhão processual no momento da
declaração, isto é que os co-arguidos respondessem em conjunto.
Consequentemente, em caso de separação de processos, os parentes e afins do coarguido eram obrigados a depor no processo no confronto com os outros co-arguidos
não familiares da testemunha.
O vigente Codice di Procedura Penale de 1988, como vimos, não faz qualquer
referência aos co-arguidos.
A jurisprudência já se pronunciou no sentido de que o artigo 199.º do Codice di
Procedura Penale “si referisce al rapporti di parentela tra il teste e il soggetto contra cui
si sta procedendo ed esaurisce i suoi effetti nell’ambito del processo in
questione”(Cass. Sez. IV, 12-6-1996, n.º 8007)337.
- “L’accusé ayant benéficié d’un acquitement antérieur, cité comme témoin au procès d’un coaccusé, ne
rentre pas dans les cas d’exclusion prévus par la loi et doit prêter serment” (31-1-1996, 95-80.446, 9580.385, 95-80.391 e 95-80.330);
- “Des coaccusés compris dans une même poursuite mais ne comparaissant pas devant les mêmes juges
doivent, sauf autre motif d’empêchement, être entendus sous serment” (10-12-2003, 02-88.018).
337
Cfr., no mesmo sentido as sentenças da Corte di cassazione de 21-4-1994, 20-5-1997, 6-4-2000, 213-2003.
O Tribunal Constitucional Italiano (ordinanza 30 gennaio 2003, n.º 19), declarou manifestamente
indamissivel a questão da legitimidade constitucional do artigo 199.º do código de processo penal na
parte em que a referida norma não torna extensivo a faculdade de recusa de depoimento aos parentes
próximos de um arguido num “processo conexo ou coligado”, por considerar que o juiz a quo tinha
omitido “di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene
conforme a Costituzione”. Esta decisão parece implicitamente entender que o juiz através de uma
interpretação do artigo 199.º do CPP poderia exonerar da obrigação de testemunhar os parentes
próximos do arguido de crime “connesso o collegato”.
Esta decisão foi criticada pela doutrina por ampliar de forma arbitrária o ius tacendi em questão (veja-se,
a propósito, o comentário crítico de Gian Marco Baccari, “Il Testimone prossimo congiunto
dell’imputato connesso o colegato - Il commento”, in Diritto penale e processo, n.º 4/2003, págs. 437443) e não foi seguida pela Corte di Cassazione.
Assim, a sentença de 6-5-2006 (apud Martina Cagossi, “Questioni Processuali”, in Francesco Giuseppe
Catullo, Direitto Penale della Famiglia, Padova, 2012, Cedam, pág. 458) considerou que “la ratio della
facoltà, attribuita al prossimo congiunto dall’art. 199 c.p.p., di astenersi dal deporre si identifica nella
finalità di prevenire situazioni nelle quali l’eventuale falsi testimonianza sarebbe scriminata. Pertanto la
facoltà di astensione non si estende alla deposizione dei prossimi conguinti del soggetto la cui posizione
sia stata definita con sentenza irrevocabile, i quali vengano escusi nel separato processo in corso di
celebrazione nei confronti dei concorrenti nel reato ascritto al loro familiare, che in ordine a talle fatti sia
già stato giudicato con sentenza passata in giudicato. In altri termi, la facoltà di astensione prevista
dall’art. 199 c.p.p, non si estende alla testimonianza concernente i compimputati del prossimo congiunto
del testimone, con la conguenza che le dichiarazioni rese da quest’ultimo e riferibili a soggetti diversi
dal congiunto imputato, una volta acquisite, possono essere ritualmente utilizzata ai fini della
decisione”.
Do mesmo modo, a sentença de 25-8-2006 (apud Luigi Fadalti, La Testimonianza Penale, cit., pág. 100)
decidiu que “ai prossimi congiunti dell’imputato che abbia visto definire la propria posizione con
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Finalmente, segundo informa Medina de Seiça a jurisprudência e a doutrina alemã
defenderam a persistência ou ultra-actividade do direito de recusa, primeiramente com
base num critério exclusivamente material e depois, ainda no século XIX, com a
introdução de uma exigência de carácter processual: que os processos dos arguidos
tivessem estado, em momento anterior, numa relação de comunhão processual, que
tivessem sido durante algum tempo, tramitados em conjunto338.
Em 1991 o Supremo Tribunal Federal inflectiu a sua posição, decidindo que “o direito
de recusar o depoimento que o familiar de um arguido tem no processo de um coarguido cessa com o trânsito em julgado do processo contra o seu familiar”. Essa
mudança do STF foi confirmada logo em 1992, ao decidir que o direito de recusa cessa
com a morte do arguido com quem a testemunha tem a relação familiar.
Como conclui Medina de Seiça, “[c]onquanto limitada, até ao momento, a estas duas
hipóteses, a linha adoptada pelo BGH permite inferir que o direito de recusar o
depoimento em caso de pluralidade de arguidos passa a estar dependente da
conjugação de dois factores: haver, no momento da declaração, comunhão processual e
tratar-se do mesmo objecto processual”339.
Regressando ao direito português vigente, Medina de Seiça, único autor que entre nós
se pronunciou sobre a questão, fazendo apelo ao fim da protecção da norma
consagradora do direito de recusa dos familiares, entende que o direito de recusa vale
em relação ao co-arguido não familiar, conquanto os factos objecto do depoimento
contendam com a imputação do arguido familiar, haja ou não comunhão processual
entre os dois arguidos, isto é, respondam em conjunto ou antes em processos
autónomos340.
Concordamos com a posição de Medina de Seiça, embora consideremos que lhe deva
ser introduzida uma restrição.
No caso de processos autónomos, inclinámo-nos, num primeiro momento, para a
necessidade de ter havido em algum momento comunhão processual.
Esta restrição seria fundada em razões de praticabilidade, as mesmas que, segundo a
lição de Medina de Seiça, levaram a jurisprudência alemã num primeiro momento,
ainda no século XIX, a exigir que os processos tivessem estado em um momento
anterior numa relação processual, que tivessem sido tramitados em conjunto, por só
então o juiz saber se e com que fundamentos um direito de recusa pode ser
considerado.
sentenza irrevocabile, i quali vengano escussi nel separato processo in corso di celebrazione nei
confronti dei concorrenti nel reato ascritto al loro familiare non è riconosciuta la facoltà di astenersi dal
deporre come testimoni prevista dall’art. 199 c.p.p.”.
338
“Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de CoArguição”, cit., págs. 488-490, Id., O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pags. 98-101.
339
“Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de CoArguição”, cit., pág. 491.
340
“Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de CoArguição”, cit., pág. 494.
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De outro modo, dir-se-ia que o interrogatório preliminar e o dever de advertência
seriam levados quase ao infinito, tornando-se impraticáveis.
A entidade competente para receber o depoimento teria de indagar das relações de
parentesco e de interesse da testemunha não apenas com o arguido do processo, mas
também com os arguidos de processos separados e até com arguidos de processos
perfeitamente autónomos.
E, como foi inclusivamente salientado na doutrina alemã, o dever de esclarecimento
deveria ser feito relativamente a todas as testemunhas pois “nunca é de excluir que a
testemunha esteja em uma relação de parentesco com qualquer participante no facto
mas desconhecido do tribunal”341.
É certo que caso nunca tenha existido comunhão processual, a autoridade judiciária
normalmente se vê a braços com a necessidade de encetar diligências, mais ou menos
complexas e morosas, em ordem a verificar se a testemunha é ou não familiar de um
arguido contra quem pende um processo autónomo pelo mesmo crime ou por crime
conexo.
Aquelas dificuldades não são, porém, insuperáveis e, por isso, não devem ser
sobrestimadas.
Tem-se também objectado contra a exigência da pretérita comunhão processual com a
chamada burla de etiquetas, com os perigos de uma manipulação dos mecanismos
processuais: não seria dificil que os órgãos da administração da justiça pudessem
inviabilizar o direito de recusa não efectuando a junção dos processos, para já não falar
dos casos em que tal junção não se dá por força de lei.
O que verdadeiramene nos impressiona e que importa reconhecer é que que havendo
identidade do objecto processual, ao nível da protecção da relação familiar subjacente
ao direito de recusa não existe fundamento para distinguir os casos em que a separação
dos processos ocorreu depois de ter existido uma situação de comunhão processual
daqueles em que nunca houve ligação entre os processos.
Assim e no que toca ao Ex 2, nenhuma razão de ordem material existe para não
reconhecer o direito de recusa a depor à testemunha chamada a prestar depoimento no
processo do arguido não familiar.
Por isso, A pode recusar-se a depor nos processos instaurados contra C e D, por os
factos objecto do seu depoimento poderem contender com a imputação do seu filho B,
independentemente de não não existir, nem nunca ter existido comunhão processual.

341

Schöneborn, apud Medina de Seiça, “Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um
dos Arguidos em Caso de Co-Arguição”, cit., pag. 490, nota 26.
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Mas, quer nos casos de separação de processos (Ex.1) quer nos casos de procesos
autónomos (Ex.2), parece-nos que deve ser reconhecida uma restrição à extensão do
direito de recusa em relação ao co-arguido não familiar.
Com efeito, afigura-se-nos ser necessário, à semelhança do que está implícito na
jurisprudência alemã342 mais recente citada por Medina de Seiça, que à data da
prestação do depoimento o processo penal contra o familiar da testemunha esteja ainda
em curso, rectius que a situação processual do arguido familiar da testemunha não
tenha ainda sido objecto de uma decisão definitiva e irrevogável.
Assim, e regressando ao Ex 1, A pode, em princípio, recusar-se a depor no processo y
relativo a C e D. Houve na verdade comunhão processual. Os arguidos C , D e B, este
último filho de A, foram investigados e acusados no âmbito do mesmo processo (x)
tendo sido posteriormente ordenada a separação de processo relativamente a C e D.
Mas, se porventura a situação processual do filho da testemunha já tivesse sido
regulada de forma definitiva e irrevogável, se B já tivesse sido absolvido por sentença
transitada em julgado, se o procedimento criminal contra ele tivesse sido
definitivamente declarado extinto por morte, amnistia, ou prescrição, nenhuma razão
existe para que se mantenha o direito de recusa de depoimento por parte de A que,
sublinhe-se, não é familiar do arguido no processo em que o depoimento deve ser
prestado e relativamente ao qual o conflito moral e bem assim a lesão nos laços de
solidariedade e respeito que se pretendiam evitar com a recusa ou já ocorreram ou são
inexistentes.
Com efeito, no momento em que o familiar depõe como testemunha no processo penal,
o processo penal separado ou autónomo instaurado contra o seu familiar já terminou,
tendo o mesmo já sido objecto de decisão absolutória ou de arquivamento.
Na verdade, tendo sido absolvido o arguido ou tendo sido arquivado o processo
instaurado contra o familiar da testemunha a lei não prevê a possibilidade do mesmo
ser reaberto com fundamento no depoimento que venha a ser prestado pela testemunha
ou por terem sido descobertas novas provas em resultado desse depoimento.
Por isso, as razões que presidem à invocação do direito de recusa deixam de se
justificar, pois o depoimento que a testemunha venha a efectuar já não é susceptível de
prejudicar o seu familiar e de gerar o conflito moral ou a lesão de confiança familiar.
O mesmo não sucede quando a cessação da qualidade de arguido resulte da sua
condenação por decisão transitada em julgado. Nesta situação, ponderando a
possibilidade que o condenado ainda dispõe de pedir a revisão da decisão
condenatória, através do recurso extraordinário previsto e regulado nos artigos 449.º e
342

Também a Cour de Cassation, por sentença de 10 de Janeiro de 1817, apud J-M Legraverend e Jean
Baptiste Henri Duvergier, Traité de la Législation Criminelle en France, tomo I, Bruxelas, 1839,
Société Typographique Belge, pág. 192, teve oportunidade de salientar que “la defense d’admettre la
déposition d’un témoin parent de l’accusé ou d’un coaccusé, ne s’étend pas au cas ou le coaccusé aurait
été acquitté antérieurement”.
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seguintes do Código de Processo Penal, entende-se que ao seu familiar deve assistir a
faculdade de recusar-se a depor em processo penal separado ou autónomo em que
esteja em apreciação o mesmo crime ou crime conexo343.
Uma outra questão que pode suscitar-se respeita à diferente natureza do processo em
curso contra o familiar da testemunha.
Supunhamos que no Ex 2 o processo instaurado contra B, filho da testemunha A, não é
um processo criminal, mas antes um processo tutelar educativo por virtude de B, à data
da pratica dos factos cometidos em comparticipação com C e D, ser inimputavel por
ainda não ter completado 16 anos de idade.
Poderá questionar-se se A podera recusar-se a depor nos processo criminais
instaurados contra C e D.
Numa primeira leitura e atendendo ao teor literal do artigo 134.º pareceria inquívoca a
obrigação de depor por parte de A que se não poderia socorrer do direito de recusa por
não ser familiar do arguido.
Na verdade, nesta situação o depoente não tem a qualidade de familiar do arguido em
processo de natureza criminal, uma vez que a este último, sendo menor em razão da

343

Idêntica restrição consta do impedimento (relativo) previsto no n.º 2 do artigo 133.º do Código de
Processo Penal segundo o qual “[e]m 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”. Sobre este impedimento vejam-se as anotações
do Cons.º Santos Cabral in António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado,
cit., pág. 513-522, Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., págs. 121-134,
Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág, 357-361, Francisco de
Almeida Garrett, Inquérito Criminal e Prova em Julgamento (reflexões), Porto, 2008, Fronteira do Caos,
págs. 53-69, Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto, Código de Processo
Penal. Comentários e notas práticas, cit., págs. 355-356, Paulo Dá Mesquita, em “A prova do crime e o
que se disse antes do julgamento”, cit., págs. 487- 488 e nota 70, Germano Marques da Silva, Curso de
Processo Penal, vol. II, cit., págs. 203-204, e, v.g., os Acs da Rel. de Évora de 30-6-2004, proc.º n.º
218/04-1, rel. F. Ribeiro Cardoso (proferido antes da revisão de 2007 do Código de Processo Penal
operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto), da Rel. de Coimbra de 15-10-2008, proc.º n.º
4965/03.2TBAVR.C1, rel. Alberto Mira, da Rel. de Lisboa de 22-5-2013, proc. n.º 666/07.0JFLSB.L13, rel. Laura Maurício, da Rel. do Porto de 19-2-2014, proc.º n.º 648/11.8PBCHV.P1, rel. Neto Moura,
todos in www.dgsi.pt. Na jurisprudência constitucional vejam-se, v.g., os Acs n.º 304/04, 181/05,
133/10 e 108/14, todos disponívweis em http://www.tribunalconstitucional.pt/.
O impedimento cessa no caso de o co-arguido deixar de o ser no processo separado, por qualquer forma
por que o procedimento criminal se pode extinguir.
“Daí que este impedimento apenas valha, em regra, enquanto o arguido mantiver essa qualidade no
processo. Cessando essa qualidade, por extinção do procedimento criminal ou por absolvição, deixa de
estar em jogo a aplicação de uma pena ao depoente (vide, neste sentido, Medina de Seiça, ob. cit., pág.
92, e Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit., pág. 372), pelo que nada impede que o ex-arguido deponha
como testemunha, não tendo o direito ao bom nome e à reputação uma valia suficiente para se sobrepor
ao interesse do máximo aproveitamento possível de todo o material probatório em processo penal”
(Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 181/2005).
O mesmo não sucede quando a cessação da qualidade de arguido resulte da sua condenação por decisão
transitada em julgado (cfr. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 108/2014).
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idade, à data da prática dos factos, foi-lhe antes instaurado um processo tutelar
educativo.
O processo tutelar educativo instaurado, embora tendo por objecto os mesmos factos,
não tem natureza criminal, não se confundindo com este, desde logo por não possuir
uma finalidade punitiva 344.
A questão já se colocou entre nós embora no âmbito do artigo 133.º, n.º 2 do Código
de Processo Penal.
A Relação do Porto, por acórdão de 19-2-2014345 considerou que inexiste impedimento
legal a que um comparticipante não constituído arguido nos autos (por, à data dos
factos, não ter completado 16 anos de idade) deponha como testemunha na audiência
de julgamento em que estão a ser julgados outros comparticipantes.
O Tribunal Constitucional, no seu Ac. n.º 108/2014, julgou que “não deve julgar-se
inconstitucional a norma constante do artigo 133.º, n.º 2, do Código de Processo Penal,
interpretado no sentido de não exigir consentimento para o depoimento, como
testemunha, de menor de 16 anos, à data dos factos, a quem tenha sido instaurado
processo tutelar educativo pela prática dos factos criminalmente imputados ao arguido,
tendo esse processo já terminado com o seu arquivamento”.
O mesmo Ac. n.º 108/2014 deixou entrever uma solução diversa caso o processo não
estivesse já arquivado isto é estivesse ainda em curso. ou se o menor tivesse sido
condenado.
No âmbito do privilégio familiar, diferentemente do que sucede com o impedimento
previsto no artigo 133.º, n.º 2 do Código de Processo Penal, não está em causa,
directamente, o direito à não auto-incriminação da testemunha.

344

Como justamente se salientou no Ac. do Tribunal Constitucional n.º 108/2014:
«Essa diferença é, desde logo, evidenciada na exposição de motivos constante da proposta de Lei n.º
266/VII (que veio a dar origem à Lei n.º 166/99, de 14 de setembro, que aprovou a Lei Tutelar
Educativa), onde se refere o seguinte:
‘[…] sendo finalidade da intervenção tutelar a educação do menor para o direito, e não a retribuição pelo
crime, não poderá aplicar-se medida tutelar sem que se conclua, em concreto, pela necessidade de
corrigir a personalidade do menor no plano do dever-ser jurídico manifestada na prática do facto.
Esta consideração mostra que a medida tutelar não pretende constituir um sucedâneo do direito penal e
que é primacialmente ordenada ao interesse do menor: interesse fundado no seu direito à realização de
condições que lhe permitam desenvolver a sua personalidade de forma socialmente responsável’.
Por outro lado, estas finalidades estão ainda traduzidas no artigo 2.º, n.º 1, da Lei Tutelar Educativa,
onde se estabelece que as medidas tutelares educativas «visam a educação do menor para o direito e a
sua inserção, de forma digna e responsável, na vida em comunidade» (sobre o sentido desta norma, cfr.
Anabela Miranda Rodrigues e António Carlos Duarte-Fonseca, Comentário da Lei Tutelar Educativa,
Coimbra Editora, 2000, págs. 61 e ss. e Tomé d’Almeida Ramião, Lei Tutelar Educativa anotada e
comentada, 2.ª Edição, Quid Juris, 2007, págs. 35 e ss.)».
345
Proc.º n.º 648/11.8PBCHV.P1, rel. Neto de Moura, in www.dgsi.pt Veja-se no mesmo sentido e na
mesma base de dados o Ac. da Rel. de Guimarães de 31-3-2013, proc.º n.º 8/10.8GBPTL.G1, rel. Teresa
Baltazar.
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Mas, atendendo ao fundamento daquele privilégio, à circunstância de o processo
tutelar ter por objecto os mesmos factos e de “a aplicação de certas medidas tutelares,
maxime a de internamento, constitui[r] uma severa restrição de direitos fundamentais,
que tem por fundamento a prática de um facto qualificado pela lei penal como crime, o
que coloca o menor numa posição que, nesta perspetiva, não deixa de ter semelhanças
com a do arguido no processo penal”(citado Ac. n.º 108/2014), não repugna admitir
que ao familiar do menor assista o direito de se recusar a depor no âmbito do processo
criminal instaurado contra os arguidos comparticipantes, com o dito menor, na prática
de um facto que a lei tipifica como crime346.

346

Em França, num contexto legislativo distinto, a Cour de Cassation, por sentença de 22-4-1977, rec.º
n.º 76-93.011, in Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle n.º 129, pág. 322, julgou que
“[c]ité en qualité de témoin au procès d'un majeur jugé par la Cour d'assises, le père d'un coauteur
mineur renvoyé par le même arrêt de la chambre d'accusation devant le Tribunal pour enfants doit prêter
le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale. La prohibition prévue par l'article 3351 du même code ne s'applique en effet qu'au père de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis
au même débat”.
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9. A advertência
9.1. Finalidade e fundamento
a) Por forma a garantir o efectivo exercício do direito, a lei impõe que a entidade
competente para receber o depoimento advirta as pessoas em causa da faculdade de
recusarem o depoimento.
Relembra-se que conforme dispõe o n.º 2 do artigo 134.º, a entidade competente para
receber o depoimento adverte, sob pena de nulidade, as pessoas referidas no número
anterior da faculdade que lhes assiste de recusarem o depoimento.
Como se assinalou no Ac. do Tribunal Constitucional n.º 154/2009:
«Com a imposição desta advertência (à semelhança do que ocorre com
dispositivos homólogos de outros ordenamentos: §52 da StPO germânica;
artigo 199.º do Codice di Procedura Penale, artigo 416.º da Ley de
Enjuiciamento Criminal) preocupou-se o legislador em assegurar que a opção
da testemunha decorra de uma decisão informada, pois só assim fica
inteiramente salvaguardada a faculdade - o direito ao silêncio - que, repete-se,
lhe é conferida não só por causa do seu íntimo conflito de consciência, mas
também para protecção do mesmo círculo familiar a que ela e o acusado
pertencem».
Se a opção da testemunha deve decorrer de uma decisão informada, como bem refere o
Tribunal Constitucional, importa igualmente que a entidade competente para receber o
depoimento se assegure que aquela opção resulta de uma decisão livre.
Como o Tribunal Supremo espanhol já teve oportunidade de salientar:
«Tras todas estas consideraciones hay que tener en cuenta, no obstante, lo
distinto que sería, por supuesto, aquel caso en el que el Tribunal "a quo"
apreciase que, como por desgracia en otras ocasiones sucede, “la testigo
presentaba rasgos o actitudes que hicieran sospechar el que pudiera sufrir
amenazas o que, de cualquier forma, se sintiera atemorizada, a cuyo fin
debieran adoptarse medidas excepcionales de esclarecimiento de tales
circustancias y, en su caso, de la consiguiente protección para la declarante,
pudiéndose encontrar entonces, por tal motivo, justificada la negativa a otorgar
valor a su decisión, no plenamente voluntaria, de no declarar»347.

347

STS de 21-12-2012, 8789/2012, rel. Ramón Berdugo Gomez de la Torre.
Também segundo as conclusões do Seminario de Fiscales especialistas de 2005, disponivel em
www.fiscal.es:
“3.- Si, en cualquiera de las fases del procedimiento, la víctima se acoge a su derecho a no declarar, el
Fiscal podrá interesarse por los motivos que le inducen a ello, a fin de descartar que tal posición se deba
a motivos espurios, cuidando que todo lo que alegue quede reflejado en el acta”.
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b) Segundo a doutrina e a jurisprudência italianas a necessidade da advertência fundase no facto o legislador presumir que os familiares e afins do arguido não são pessoas
cultas em direito, tanto assim que não se prevê análoga advertência para aqueles que
podem invocar sigilo profissional, e ainda no natural embaraço em que se encontram
quando devem ser inquiridas pela autoridade policial ou judiciária348.
Neste sentido se insere, v.g., a Sentença da Corte di Cassazione de 4-3-2009, n.º 8669,
da qual se destaca o seguinte trecho:
«La diversità di trattamento è la conseguenza della differente situazione che,
rispetto al quivis de populo “prossimo congiunto dell’imputato”, connota il
professionista preso in considerazione dall’art. 200 c.p.p..
I prossimi congiunti possono legittimamente ignorare l'esistenza della facoltà
d'astensione e trovarsi così in conflitto con i sentimenti di solidarietà familiare
che, potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere. I professionisti elencati
nell'art 200 c.p.p, sono, invece, caratterizzati da competenza tecnica
professionale, che implica la conoscenza dei doveri deontologici e giuridici
connessi all'abilitazione ed all'esercizio della professione».
Em Espanha a mesma ideia é defendida por Moreno Catena, segundo o qual a
advertência pode ser explicada por razões puramente pessoais: tanto o clérigo como o
funcionario público como, por maioria de razão, o advogado, pode logicamente
presumir-se (e assim o fez o legislador) que conhecem, pela sua profissão ou estado, os
direitos que lhes assistem e os deveres a que se encontram adstritos em relação ao
processo; em contrapartida pode presumir-se que o familiar do arguido não tem acesso
a tais noções jurídicas, que em muitos casos comparecerá com as naturais reservas e
habitual temor e que com a sua declaração poderá colocar em perigo a liberdade de
uma pessoa a que se encontra ligada por íntimos laços familiares349.
Jiménez Escobar expressa o seu desacordo nos seguintes moldes:
«…en mi opinión, la razón nuclear no se detiene en estas consideraciones de
índole personal y abraza algo más. La reglada prevención aparece como
garantía de que la eventual dispensa, establecida en forma de opción para los
parientes, va a ser efectivamente conocida por éstos con carácter previo a emitir
cualquier tipo de manifestación»350.
Afigura-se-nos que a questão é puramente académica, sem qualquer reflexo prático.

348

Cfr., v.g., Corrada Di Martino e Teresa Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale,
2ªed., Padova, 2010, CEDAM, págs. 94-95 e Luigi Fadalti, La testimonianza nel giudizio penale, cit.,
pág. 76.
349
El Secreto en la Prueba de Testigos del Proceso Penal, cit., págs. 150-151. No mesmo sentido, vejase, v.g., Martínez Garcia, La tutela Judicial de la violencia de género, Madrid, 2008, Iustel, págs. 150158.
350
Jiménez Escobar, “La faculdad de no declarar contra determinados familiares en proceso penal”, La
Ley, Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografia, n.º 7301, 11 diciembre 2009
(n.º 7301).
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Mesmo que a testemunha seja um jurista consagrado, um advogado de nomeada ou um
reputado magistrado, a advertência é devida em qualquer caso, porque a lei a tanto
obriga independentemente dos conhecimentos jurídicos da testemunha.
A lei pretende, manifestamente, assegurar que a opção da testemunha decorra de uma
decisão informada, pois só assim fica inteiramente salvaguardada a faculdade de se
recusar a depor ou de prestar depoimento. Mas temos também por seguro que o
legislador ao erigir esta regra, consagrando este dever de informação, não pôde deixar
de tomar em consideração a realidade circundante, nomeadamente a circunstância de a
testemunha poder ignorar aquela faculdade por desconhecimento jurídico.

9.2. Formalidades
A advertência não está sujeita a uma fórmula sacramental351, mas deve constar do
auto/acta sob pena de nulidade do depoimento prestado.
Na prática judicial assiste-se por vezes, demasiadas vezes, a uma completa banalização
da advertência, que em alguns casos se resume a um sugestivo “deseja falar, não é
assim?”, contentando-se o julgador com um inexpressivo “sim”, ou até com um
duvidoso “posso falar”.
Esta prática é, porém, inaceitável porque adultera por completo a letra e espírito da lei.
É indispensável que a advertência seja realizada de forma expressa e clara, de modo a
permitir à testemunha compreender o alcance e significado do exercício da faculdade
de recusar o depoimento e possibilitando, deste modo, que quer o silêncio da
testemunha quer o seu depoimento sejam fruto de uma escolha livre e esclarecida352.
A este respeito, e para além do que resulta já da jurisprudencial constitucional
portuguesa a que acima fizemos referência, é significativa a lição da doutrina e da
jurisprudência espanholas.
Assim, como refere Borja Jiménez Muñoz, “Fiscal Delegado de Violencia sobre la
Mujer en la Fiscalía Provincial de Córdoba”:

351

Assim também perante o direito italiano, Corrada Di Martino e Teresa Procaccianti, La prova
testimoniale nel processo penale, cit., pág. 95.
352
Também a propósito do n.º 2 do artigo 133.º do Código de Processo Penal, o Dr. Medina de Seiça
alerta que “não basta que quem procede ao interrogatório pergunte ao declarante se, citado como
testemunha, ali presente como testemunha, se concorda em prestar testemunho, registando-se na acta o
seu sim. Torna-se necessário advertir o declarante de que, nos termos da lei, e por ser arguido, embora
em processo separado, do mesmo crime ou de crime conexo do que é objecto deste processo, só presta
depoimento testemunhal caso consinta” (O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág. 124).
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«La información de este derecho no se puede dar por sabida, por lo que es una
obligación que se debe cumplimentar de forma expresa en qualquier momento
en el que la victima prestase declaración»353.
Também a advogada Doutora Rosa Salvador Concepción, salienta que:
«… tal advertencia ha de hacerse con total rigor y de manera expresa y clara,
tanto para que exista una total garantia de que la declarante ha sido informada
sin ningún género de dudas de la possibilidad de ampararse en la dispensa del
artículo 416 y que si aún así decide declarar, lo hace conocedora y consciente
de la consecuente renuncia de acogerse a la mencionada exención»354.
Como o Tribunal Supremo de Espanha já afirmou, o parente e demais familiares a
quem é outorgado o direito de recusa “no tiene obligación de conocer que está eximido
de denunciar o declarar. Para renunciar a un derecho debe informarse que se dispone
del mismo, nadie puede renunciar a lo que desconozca”355.
Num caso em que o juiz se limitou a perguntar à testemunha se queria falar, o Tribunal
Constitucional espanhol, teve ocasião de frisar que:
«… según resulta del acta del juicio y del visionado de la grabación del acto de
la vista, no fue informada por el órgano judicial de dicha dispensa, quien se
limitó a perguntarle si queria declarar, sin que exista dato alguno del que pueda
inferirse que la testigo era conocedora de la possibilidad de aquella dispensa, ni
conste actuación alguna por su parte que evidenciase de manera concluyente
que renunciaba a la misma. A estos efectos ninguna objeción cabe efectuar con
la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva a la decisión del órgano
judicial de considerar insuficiente el hecho de que la hija contestase
afirmativamente a la pregunta del órgano judicial sobre si quería declarar y que
efectivamente prestase declaración contra su padre, pues de este elemento
fáctico, único existente respecto a dicha testigo, no puede inferirse de manera
indubitada que conociera la facultad de dispensa que le conferia el art. 416.1,
en relación con el art. 707, ambos LECrim, y que renunciase a ella»356.

353

“El Silencio de la Víctima: Guia para No Perderse”, in Revista de Mediación, ano 4, n.º7, Mayo,
2011, pág. 27, acessível em http://imotiva.es/wp .
354
“La Exención de Declarar contra el imputado en el delito de violencia doméstica”, in Boletim
Jurídico do Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilha, Articulo 14, (2011), pág.7, disponível em
http://www.juntadeandalucia.es//institutodelamujer.
Na Colombia, procurando de algum modo teorizar sobre o conteúdo da advertência, Jorge Arenas
Salazar e Carlos Eduardo Valdés Moreno, in La Prueba Testimonial y Técnica, Bogotá, 2006, Consejo
Superior de La Judicatura, pág. 58, também disponível em www.riaej.com, salientam:
«Para que se pueda entender que hay ‘consentimiento informado’, el declarante debe saber:
- Que su testimonio es medio de prueba.
- Que las decisiones que se toman en un proceso penal se fundan en las pruebas, incluyendo la que
aportaria dicho testigo.
- De las consecuencias que se derivan en un proceso penal contra las personas halladas culpables.
Si aún teniendo un ‘conocimiento informado’, renuncia al derecho a no declarar, queda sometido a todas
las ritualidades y a todas las consecuencias que la ley prevé para los testigos».
355
STS 160/2010, de 5 de Março.
356
STC 94/2010, de 15 de Novembro.
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Também a Cassazione Italiana se tem pronunciado pela necessidade de a advertência
ser realizada de “forma explícita e unívoca”, tendo nomeadamente precisado que “pur
non richendo l’uso do espressioni sacramentale imposte a pena di nullità, [l’avviso]
deve essere rivolto all’interessato in forma explicita ed univoca in modo da focalizzare
l’attenzione sulla possibilità di avvalersi del diritto di astensione e di evitare
l’alternativa –nel testi – di danneggiare il congiunto col riferire la verità o di dire el
falso rischiando l’incriminazione per falsa testeimonianza”357.
Ainda a este este respeito o Código de Processo Penal do Kosovo revela-se
particularmente rigoroso na medida em que, desde logo, impõe que a advertência e a
resposta da testemunha sejam objecto de gravação (artigo 127,3). Por outro lado, o
depoimento da testemunha não pode ser valorado se a testemunha não renunciou
explicitamente ao direito de se recusar a depor ou se a advertência ou a renúncia não
constarem da gravação (artigo 128,1.2).

9.3. Entidade competente e conduta processual da testemunha.
a) Em face da terminologia legal adoptada - a entidade competente para receber o
depoimento adverte – afigura-se-nos ser inequívoco que a advertência deve ser feita
sempre que a testemunha seja chamada a prestar o seu depoimento, quer perante
autoridade policial quer perante autoridade judiciária358.
A advertência deve ser realizada qualquer que seja a fase em que o processo se
encontre: nas fases preliminares (inquérito e instrução), na fase do julgamento (cfr.
artigo 348.º, n.º1), na fase do recurso perante as Relações no caso de haver lugar à
357

Cass. Sez VI, 28-1-1998, apud Luigi Fadalti, La Testimonianza Penale, cit., pág. 104.
Assim também no direito italiano (cfr., v.g., Luigi Fadalti, La testimonianza nel giudizio penale, cit.,
pag. 79, Mario Conte, Maurizio Gemelli e Fabio Licata, Le Prove Penali, cit págs. 61-62 e Luigi Grilli,
La Procedura Penale. Guida Pratica, vol. I, 2009, Padova, CEDAM, pág. 411) e espanhol (cfr., v.g.,
Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la victima de violencia de género”, cit., págs. 51-52 e Moreno Y
Bravo, “ Comentarios a la STS de 6 de abril de 2001, Actualidad Juridica Aranzadi, n.º 502).
De acordo com esta sentença: “el incumplimiento del deber de advertir al testigo que se encuentra en la
situación que prevé el Artículo 416,1.º LECrim no sólo alcanza al Juez. La finalidad de la ley es
claramente defensiva y, por lo tanto, carecería de todo sentido que se excluyera a la Policía de las
obligaciones que se imponen expresamente al Juez de Instrucción. Tal procedimiento dejaría
prácticamente hueca la advertencia del 2.º párrafo del Artículo 416, 1.º LECrim, pues permitiría utilizar
como fundamento para la obtención de la prueba de cargo una declaración policial, pero impediría
hacerlo con una declaración prestada ante el Juez de Instrucción. Es evidente, por lo tanto, que la
garantía judicial sólo tendrá efectividad si se extiende a toda la prueba obtenida por la policía, dado que
ésta actúa siempre por delegación o representación del Juez”. No mesmo sentiodo cfr., v.g., a STS 5-32010 (Rc 2209/09): “En resumen, la participación del testigo víctima se produce en tres momentos: uno
primero, en la fase perjudicial, donde es necesario que se le informe de su derecho a no denunciar en
virtud de lo dispuesto en el art. 261 LECrim, salvo en algunos casos de “denuncia espontánea”. Una
segunda en el Juzgado instructor, donde se le debe informar el art. 416 LECrim. y una tercera en el
Plenario, el que a tenor de lo dispuesto en el art. 707, deberá también hacérsele la información del
derecho que recoge el artículo citado, bien entendido que el hecho que en alguna de estas declaraciones
no utilice el derecho a no denunciar o no declarar, no supone ya una renuncia tácita y definitiva a su
utilización en una ulterior fase”.
358
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renovação da prova (cfr. artigo 430.º, n.ºs 1, 3 e 5), no recurso extraordinário de
revisão (cfr. artigo 453.º) e na fase da execução (cfr. artigo 154.º do Código da
Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, aprovado pela Lei n.º
115/2009, de 12 de Outubro).

b) Questiona-se se a advertência deve ser feita apenas uma única vez por a testemunha
que depôs, depois de advertida, não poder voltar a recusar-se a depor359, se aquela
advertência apenas é devida em cada fase processual360 ou se deve antes ser realizada
de cada vez que a testemunha deva ser inquirida.
Vejamos qual é a este respeito a lição do direito comparado.
Na doutrina espanhola, como enfatiza Escobar, “[c]ada acto procesal que envuelve la
emisión de un testimonio goza de absoluta independencia y, por esta razón, ha de
advertirse al testigo en todos aquellos en los que intervenga”361.
Na síntese da STS de 21-12-2012, “[n]o haber hecho uso de esa dispensa en la
declaración sumarial no impide su ejercicio posterior en cuanto mecanismo de solución
de un conflicto entre deberes que bien puede subsistir y plantearse de nuevo en otra
declaración, ni entraña renuncia a optar por la abstención de declarar como testigo en
el juicio Oral”362.
Conforme a jurisprudência do Tribunal Supremo vem entendendo:
359

Perante o direito argentino então vigente, o Prof. José I. Cafeferata Nores, La Prueba en el Proceso
Penal, 3ªed., Buenos Aires, 1998, Depalma, pág. 105, ensinava que “[a]l comenzar la declaración se
deberá advertir al testigo que goza de la facultad de abstención, bajo pena de nulidad (art. 243), la qual
no podrá ser ejercida si antes se optó por declarar”.
360
Conforme chegou a ser afirmado por alguns arestos espanhois e italianos. Esta jurisprudência,
minoritária, está hoje ultrapassada.
361
Jiménez Escobar, “La faculdad de no declarar contra determinados familiares en proceso penal”, cit.,
pág. 7. Veja-se, no mesmo sentido, María Luisa Villamarín López, “El derecho de los testigos parientes
a no declarar en el proceso penal”, cit., pág. 26, Marta Lozano Eiroa, “El silencio de la victima de
violencia de género”, cit., pág. 53, José Manuel Chozas Alonso, El interrogatorio de testigos en los
procesos civiles y penales. Su práctica ante los Tribunales, Madrid, 2010, La Ley, pág. 344, Borja
Jiménez Muñoz, “El Silencio de la Víctima: Guia para No Perderse”, cit., pág. 27, Mercedes Serrano
Masip, “La víctima de la violencia de género ante el deber de denunciar y declarar en el proceso penal”,
cit., pág. 22, Maria del Pilar Martin Rios, “Il fenomeno della violenza domestica e della violenza di
genere in Spagna: analisi di alcuni aspetti del suo trattamento processuale”, in Rivista di Criminologia,
Vittimologia e Sicurezza, vol. I, n.º1, Janeiro-Abril, 2012, pág. 10, também disponível em
http://www.vittimologia.it/rivista/2012vol6n1_aprile.pdf, Gregorio Serrano Hoyo, “Sobre las posibles
conductas procesales de la mujer víctima de delitos de violencia de género”, in Anuario de la Facultad
de Derecho (Universidad de Extremadura), Nº 28, 2010, pág. 134, também disponivel em
http://dialnet.unirioja.es/, Barrientos Pacho, “Denuncia y testimonio entre cónyuges o parientes sin
advertencia previa de la dispensa legal. Validez y eficaca en juicio”, Diário La Ley, n.º 7430, Seccion
Tribuna, de 23 de Junho de 2010, Hurtado Yelo “ ¿Se debe suprimir el art.416 LECrim en los delitos de
violencia de género?”, cit., pág. 5. Este ultimo autor argumenta ainda que “si se permite que cualquier
persona no se ratifique en su denuncia en el juicio o en la instrucción, no se entiende por qué no se
permite que la víctima decida no declarar contra el imputado, aunque previamente lo haya denunciado”.
362
1010/2012, rel.Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre.
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«…no haber hecho uso de la dispensa en la fase de instrucción no impide su
ejercicio posterior en cuanto mecanismo de solución de un conflicto entre
deberes que bien puede subsistir y plantearse de nuevo en otra declaración, ni
entraña renuncia a optar por la abstención de declarar como testigo en el juicio
Oral, entre otras razones porque la distinta naturaleza que corresponde a la
declaración sumarial, que no tiene carácter de actividad probatoria, y la que es
propia de la testifical en Juicio Oral, que es verdadera prueba idónea para
desvirtuar la presunción de inocencia, pone de relieve la posibilidad de usar de
diferente manera la dispensa de declarar en testimonios de tan distintas
consecuencias, que es lo que está presente en el fundamento de esa dispensa,
concedida en función de las posibilidades de perjudicar con la declaración los
intereses del pariente procesado o acusado»363-364.
É esta, igualmente, a posição que vem sendo assumida pela doutrina e jurisprudência
italianas.

363

SSTS 129/2009, de 10 de fevereiro, de 14-5-2010, Rec. N.º 11529/2009; 1010/2012, de 21 de
dezembro. No mesmo sentido cfr., v.g., as SSTS de 27-1-2009 e de 10-2-2009, ambas reproduzidas na
de 14-5-2010.
364
Em 2010 o Tribunal Constitucional espanhol (STC 94/2010, de 15 de Novembro) pronunciou-se
sobre o alcance do dever de informar a testemunha sobre a existência do privilégio familiar, em moldes
não inteiramente coincidentes com a jurisprudência do Tribunal Supremo.
No caso em apreço discutia-se se a esposa e a filha do acusado tinham ou não sido correctamente
informadas do direito de recusa previsto no artigo. 416 LECrim.
Quanto à filha do acusado, por não haver qualquer notícia de que tivesse sido informada daquele direito
o Tribunal declarou o seu depoimento nulo.
O Tribunal adoptou, porém, uma atitude distinta relativamente à esposa do arguido. Esta última, em
diversas ocasiões tinha-se queixado do marido por actos constitutivos de violencia doméstica, prestou
declaracões incriminatórios quer perante a polícia como perante o juiz de instrução, deduziu acusação
particular peticionando a aplicação de penas muito severas contra o marido e, em face da sentença
condenatória interpôs recurso pedindo o agravamento das sanções aplicadas. Tendo em consideração
todas estas circunstâncias, o Tribunal Constitucional espanhol entendeu que a atitude desta mulher “no
puede sino razonablemente entenderse como reveladora de su intención y voluntad de primar el deber de
veracidad como testigo al vínculo de solidaridad y familiaridad que le unía al acusado, finalidad a la que
obedece el art. 416 LECrim” e, em consequência julgou que neste caso a falta de advertência por parte
do juiz de julgamento não deveria acarretar a nulidade do depoimento uma vez que “si su dilema moral
le hubiera imposibilitado perjudicar con sus acciones a su marido no habría desplegado contra él la
concluyente actividad procesal reveladora de una, al menos, implícita renuncia a la dispensa que le
confería el art. 416 LECrim”, acrescentando que “[a] la vista de la espontánea y concluyente actuación
procesal de la demandante de amparo, la decisión de la Audiencia Provincial de tener por no realizada
su declaración testifical al no haber le informado el Juez de lo Penal de la dispensa de prestar
declaración reconocida en el art. 416 LECr resulta, desde la óptica del derecho a la tutela judicial
efectiva, desproporcionada por su formalismo, al sustentarse en un riguroso entendimiento de aquella
facultad de dispensa desconectada de su fundamento y finalidad”.
Esta decisão desencadeou forte polémica na doutrina espanhola. Assim, em sua defesa pronunciaram-se,
v.g., José M.ª Caballero Sánchez-Izquierdo, “Violencia de género y dispensa de declarar contra el
cónyuge”, Diario La Ley, Nº 7589, Sección Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Año XXXII,
Editorial LA LEY 5493/2010, disponivel em http://diariolaley.laley.es, Marta Lozano Eiroa, “El silencio
de la victima de violencia de género”, cit., pág. 54 e María Luisa Villamarín López, “El derecho de los
testigos parientes a no declarar en el proceso penal” pág. 27, nota 58. Criticando-a severamente veja-se,
v.g., Rosa Salvador Concepción, “La Exención de Declarar contra el imputado en el delito de violencia
doméstica”, cit., pág. 8.
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Assim, segundo Mario Conte:
«La facoltà di astensione opera anche in presenza di una precedente renuncia
che il congiunto aveva operato»365.
Na jurisprudência transalpina é particularmente significativo o seguinte trecho da
sentença da Corte di Cassazione de 27-3-2007:
« L’obbligo di avvertire, a pena di nullità, i prossimi congiunti dell’imputato o
dell’indagato della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199 del c.p.p.) si pone
come principio generale che va osservato ogni volta in cui nei veri momenti
procedimentale, non esclusi quelli di polizia giudiziaria (art. 351 del c.p.p.), le
dichiarazioni dei prossimi congiunti devono essere assunte e, quindi,
siparatterizza al tempo stesso per l’autonomia della singole scelta di volta in
volta operate dal teste e per la reversibilità della scelta affermativa che
eventualmente fosse stata fatta una prima volte»366.
Noutros países o legislador tomou posição expressa sobre o problema.
Assim, quer o direito alemão (§52,3 da StPO) quer o direito kosovar (artigo 127,3)
quer o direito paraguaio (artigo 205) impõe expressamente que a advertência seja feita
antes de cada inquirição.
Finalmente, o art. 175, 1 do CPP suiço estatui: “Le témoin peut en tout temps invoquer
le droit de refuser de témoigner même s’il y avait renoncé”.
No direito português - à semelhança do que sucede em outros ordenamentos jurídicos –
afigura-se-nos que a advertência é devida de cada vez que se deva proceder à
inquirição da testemunha, independentemente da posição por ela assumida na mesma
fase processual ou nas anteriores.
Como bem sublinha Dá Mesquita, “[n]a lei portuguesa, além do enfoque na liberdade
de decisão da fonte de prova, consagrou-se a plena retractabilidade relativamente a
iniciativas processuais pretéritas (como a queixa) e às declarações livremente prestadas
depois da advertência”367.
Consequentemente, a circunstância de a testemunha ter optado por depor em fase de
inquérito e/ou instrução, renunciando então ao direito ao silêncio, não obsta a que a
mesma testemunha posteriormente, na mesma fase ou em fase diferente,
nomeadamente em julgamento, se recuse a depor368.

365

Mario Conte, Maurizio Gemelli e Fabio Licata, Le Prove Penali, cit., pág. 60.
Cass. Sez V, 27-3-2007, n.º 12682 (apud Mario Conte, Maurizio Gemelli e Fabio Licata, Le Prove
Penali, cit., pág. 62). Cfr., no mesmo sentido, Cass. Sez VI, 16-2-1994 e Cass. Sez I, 6-7-1992.
367
A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal
Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., pag. 281.
368
Neste sentido veja-se, também, o Ac. da Rel. de Lisboa de 11-1-2012 proc.º n.º 689/11.5PBPDL–3,
rel. Carlos Almeida, disponível em www.dgsi.pt e também acessível, em texto integral, em
www.pgdlisboa.pt: “Ela[a testemunha] tem esse direito [de se recusar a depor] em qualquer momento
em que deva depor (…). Para além de serem propósitos completamente alheios às finalidades deste
366
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9.4. Menores e incapazes
Por via do mecanismo da advertência o legislador procurou que a decisão de prestar
depoimento ou de recusar a depor seja fruto de uma escolha livre e esclarecida.
No caso de as testemunhas que gozam do direito de recusar o depoimento serem
menores ou padecerem de outra incapacidade podem, porém, suscitar-se problemas
quanto ao exercício daquele direito.
Em Portugal, à semelhança de muitas outras ordens jurídicas, não existe no Código de
Processo Penal regulamentação expressa sobre a matéria.
Em alguns ordenamentos jurídicos a questão é, porém, expressamente regulada na lei.
É o caso, v.g., da lei alemã (§52,2 da StPO) e dos Códigos de Processo Penal da
Guatemala (artigo 213.º), do Paraguai (artigo 205.º, n.º3), do Kosovo (artigo 127.º,
n.º4), da Sérvia (artigo 94.º) ou do Chile (art. 302.º) 369.
Assim, o artigo 302.º do Código de Processo Penal Chileno, depois de enumerar as
pessoas dispensadas da faculdade de declarar, estatui:
«Si se tratare de personas que, por su inmadurez o por insuficiencia o alteración
de sus facultades mentales, no comprendieren el significado de la facultad de
abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de un
curador designado al efecto. Si el representante interviniere en el
procedimiento, se designará un curador, quien deberá resguardar los intereses
del testigo. La sola circunstancia de que el testigo fuere menor de edad no
configurará necesariamente alguna de las situaciones previstas en la primera
parte de este inciso».
Transpondo a questão para o ordenamento jurídico português, cremos que aquela
norma chilena condensa numa fórmula particularmente feliz os principios gerais que
devem presidir a qualquer tomada de posição neste domínio.
Como vimos, o único caso de incapacidade previsto expressamente na lei refere-se a
pessoas que se encontrarem interditas por anomalia psíquica (artigo 131.º).
Qualquer outra pessoa tem capacidade para ser testemunha.

instituto, a prestação de declarações para memória futura na fase de inquérito não impediria a vítima de,
em julgamento, no exercício desse seu direito, se recusar a depor”.
369
Também segundo o recente Anteprojecto espanhol de Codigo de Processo Penal, de 2013
(“Propuesta de texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborada por la Comisión
Institucional creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012”, disponível em
http://www.mjusticia.gob.es/.), “Cuando se trata de menores de edad que carezcan de madurez
suficiente para valorar el sentido y alcance de su decision o de incapaces que padezcan una deficiencia
psíquica relevante, la decision deberá ser adoptada por sus padres o por su representante legal, salvo que
el encausado lo fuera alguno de los pregenitores o el representante legal del menor o incapaz” (artigo
370, 3).
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A autoridade judiciária verifica a aptidão física ou mental de qualquer pessoa para
prestar testemunho, quando isso for necessário para avaliar da sua credibilidade e
puder ser feito sem retardamento da marcha normal do processo (artigo 131.º, n.º2).
Deste modo, a pessoa pode apresentar um défice intelectual ou cognitivo (v.g.
síndrome de down, oligofrenia, demência senil de tipo alzheimer) que não a impede de
percepcionar e narrar os factos que presenciou370.
Por isso, também, a capacidade para depor como testemunha não pressupõe
necessariamente a capacidade para compreender o alcance e significado do exercício
da faculdade de recusar o depoimento.
Como bem esclarece Mercedes Serrano Masip:
“Una persona puede tener capacidad natural para exponer unos hechos pero no
para ejercer com plena conciencia la facultad que le concede la ley de no
declarar o no responder a determinadas preguntas”371.
É, manifestamente, o que se passa com menores de tenra idade cuja imaturidade,
embora não os impeça de narrrar os factos que presenciaram, pode, porém, inibi-los de
compreender o significado e trancendência do exercício da faculdade de recusar o
depoimento.
Assim, por exemplo, um menor de 5 ou 6 anos de idade, em princípio é plenamente
capaz de relatar em tribunal aquilo que viu o arguido, seu pai, fazer a uma irmã do
menor, a uma colega desta, ou à sua mãe, mas não é capaz de exercer conscientemente
a faculdade de recusar depor contra seu pai, acusado da prática de um crime de abuso
sexual de crianças ou de um crime de violência doméstica372.
370

Assim, o Ac. do Tribunal da Relação de Coimbra de 29-10-2003, in Colectânea de Jurisprudência,
ano XXVIII, Tomo 4, p. 49, afirmou que tem legitimidade para o exercício do direito de queixa, o
ofendido portador de oligofrenia em grau leve e que demonstrou saber distinguir o bem do mal,
afirmando querer que o arguido fosse castigado e que as declarações prestadas em audiência por essa
ofendido podem ser valoradas pelo tribunal.
371
“La víctima de la violencia de género ante el deber de denunciar y declarar en el proceso penal”, cit.,
pág. 27:
372
Num caso recentemente sumetido à apreciação do Tribunal da Relação de Évora, em que foi
requerida a tomada de declarações para memória futura a um menor de 11 anos o juiz indeferiu a
realização daquela diligência, entre outros motivos porque “a tomada de declarações visa, em última
instância, obter provas contra os próprios progenitores que são as figuras de referência e de autoridade
junto do menor. Ora, ainda que assistido por defensor, com a idade de 11 anos, dificilmente poderá
conscientemente optar por prestar ou não prestar declarações nos termos do artigo 134.º do Código de
Processo Penal, desde logo porque a espontaneidade e sinceridade pretendidas obriga necessariamente,
nesta tenra idade, que se omita ao menor que o seu depoimento poderá prejudicar o pai e/ou a mãe”.
Independentemente de saber se um menor de 11 anos de idade é ou não capaz de exercer
conscientemente a faculdade de se recusar a depor, o que temos como seguro é que em qualquer dos
casos a advertência sempre deveria ser efectuada.
Como a Relação de Évora afirmou, “a faculdade de não prestar declarações, por via do art. 134.º, n.º 1,
alínea a), do CPP, e na medida em que o menor não compreenda a sua relevância, é questão que se
coloca, quer a diligência se realize, quer em subsequente intervenção sua no processo, pelo que não
serve de critério bastante para decisão” (Ac. de 3-2-2015, proc.º n.º 76/13.0GGSTC-A.E1, rel. Carlos
Jorge Berguete, in www.dgsi.pt).
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Nesta última situação a decisão de declarar ou de se recusar o depor compete ao
representante legal do menor ou, na sua falta ou impedimento por ser o agente do
crime, a um curador373.
Mas, repete-se, a simples menoridade da testemunha só por si não equivale a
incapacidade para exercer ou não a faculdade de recusa de depor.
Foram estes, de resto, os princípios afirmados no sumário do douto Ac. do STJ de 266-2002374:
«III - Não é lícito confundir a incapacidade para o exercício de direito dos
menores regulada no direito civil (artigo 123.º do CC), com as regras que
regem a produção de prova testemunhal em processo penal.
IV - Aliás, o citado artigo 123.º logo ressalva hipóteses em que a lei reconhece
aos menores capacidade para o exercício de certos direitos, ao dispor:”Salvo
disposição em contrário, os menores carecem de capacidade para o exercício de
direitos”.
V – Exemplo de “disposição em contrário” são precisamente as regras do
processo penal que permitem a audição de menores (art. 131.º do CPP),
cabendo à autoridade judiciária verificar a aptidão física e mental para prestar
testemunho
VI – Sendo o menor ouvido em julgamento filho do arguido e da ofendida e
constando da respectiva acta da audiência de discussão e julgamento que o juiz
advertiu o mesmo menor, então com 11 anos de idade, da faculdade de recusar
o depoimento (art. 134.º, do CPP), e o dito menor afirmou pretender depor
sobre os factos, embora na qualidade de filho do arguido, não foi violada esta
última norma processual penal nem infringida qualquer norma
constitucional»375.

373

Cfr. artigo 17.º do actual Código de Processo Civil ex vi do artigo 4.º do Código de Processo Penal.
No sentido da admissibilidade em processo penal da nomeação de curador veja-se, v.g., o Ac. do
Tribunal da Relação de Évora de 28-11-2006, proc.º n.º 1256/06-1., rel. Orlando Afonso, in
www.dgsi.pt (num caso em que estava em causa uma ofendida incapacitada de facto por demência) e
Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 174 (relativamente à
representação de pessoas colectivas).
374
Proc.º n.º 1868/02-3, rel. Cons.º Pires Salpico, in Sumários de Acs do STJ, Criminal, ano de 2002,
disponível em www.stj.pt, também reproduzido em Manuel Simas Santos e Manuel Leal Henriques,
Código de Processo Penal Anotado, vol. I, 3ªed. cit., págs. 958-959.
Na jurisprudência espanhola veja-se, no mesmo sentido, a STS de 18-12-2008, n.º 957/2008 (num caso
em que estava em causa um menor de 16 anos de idade) e a STS de 11-4-1996 (em causa um menor
com 12 anos de idade).
375
Os mesmos principios foram igualmente aplicados pelos tribunais espanhois no mediático caso Alba.
Uma menor de 6 anos de idade foi testemunha dos maus tratos infligidos pelo arguido, seu pai, numa
enteada deste de cinco anos de idade. Na fase de instrução a testemunha foi inquirida (“exploración de
testigo”) por especialistas adstritos à Equipe Penal Tecnica dos Juízos de Barcelona, em que estiveram
presentes o juiz de instrução, o secretario judicial, o Ministério Público e os arguidos. Em audiência de
julgamento considerou-se suficiente a reprodução da gravação audio-video da diligência praticada na
fase da instrução. A defesa, porém, veio arguir a nulidade daquela diligência com fundamento no facto
de o juiz de instrução não ter informado a testemunha menor de que não estava obrigada a depor contra
o seu pai.
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9.5. A omissão da advertência: proibição de prova versus nulidade.
A omissão da advertência configura uma nulidade (“sob pena de nulidade”).
Não é, porém, pacífica a natureza desta nulidade, sendo por uns qualificada de
proibição de valoração e por outros de nulidade dependente de arguição e sanável.
A querela tem importantes repercussões jurídico-materiais uma vez que, de acordo
com o entendimento dominante, a probição de prova é insanável, de conhecimento
oficioso, podendo as partes que a ela se não opuseram ou impugnaram os actos
proíbidos vir a recorrer da decisão em que as mesmas foram admitidas376.
Assim, a propósito do inadimplemento do dever de advertência, Costa Andrade, de
forma muito sintética, afirma que diferentemente do que sucede na Alemanha cuja lei é
a este respeito omissa e cuja jurisprudência se inclina para a considerar irrelevante,
“[t]ambém aqui a lei portuguesa prescreve a sanção da nulidade para a omissão do

A Audiência Provincial de Barcelona (3ª secção), por sentença n.º 26/2009, de 14 de Janeiro, desatendeu
a arguida nulidade por entender que se se exonera o menor de prestar juramento ou promessa de dizer a
verdade por não ter capacidade suficiente para discernir a natureza e alcance do dever que essas
fórmulas encerram, tão pouco possui capacidade para distinguir ou isolar as partes do seu relato que
podem beneficar ou prejudicar o seu pai. Como ali se exarou: «Por todo lo expuesto y tenendo en cuenta
que Maria Teresa P. A de seis años de edad en el momento de practicar la exploración judicial carecia
de capacidad suficiente para discernir entre decir o no la verdad – por eso como se digo la ley no obliga
a tomarle juramento o promessa, ni se le apercibe de la posibilidad de incurrir en un delito de falso
testimonio - , es evidente que carecía igualmente de capacidad para determinar y distinguir aquello que
en su relato ante el Equipo Técnica Penal de Barcelona en la diligencia de exploración judicial pudiera
perjudicar o beneficiar a su padre como imputado; por lo que esta claro que en este supuesto como en
los anteriores analizados en el que el testigo es víctima del delito de violencia de género el fundamento
del art. 416 de la LECrim. queda desvirtuado y no resulta de aplicación».
O Tribunal Supremo, por sentença de 26-10-2009 (Rec.º n.º 10.339/2009), rel. D. Francisco Monterde
Ferrer, proferida no mesmo processo, sufragou o entendimento da inaplicabilidade do citado artigo
416.º: «(…) cabe coincidir com los juzgadores de instancia en que la corta edad de la menor le impedia
tener capacidad –por si misma- para determinar y distinguir aquello que en su relato pudiera perjudicar a
su progenitor como imputado. Con lo que la exigencia del art. 416 LECr. no seria aplicable a nuestro
caso”. Analisando a questão do ponto de vista do artigo 433.º da LECr, o TS, recorrendo ao teor das
declarações da mãe da menor e inclusivameente ao teor das declarações prestadas pela própria menor
em sede de instrução, concluiu que “(…)existen elementos suficientes para entender que estuvo
pendiente en todo momento de su hija, com respecto a la cual ejercía la patria potestad, y que de modo
suficiente- para integrar sus limitaciones de comprension – la asistió también en la diligencia probatoria
de referencia, aunque no estuviera materialmente presente en el momento de su realización».
376
Veja-se, v.g., Luís Pedro Martins de Oliveira, “Da autonomia do regime das proibições de prova” in
Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto (cood) Prova Criminal e Direito de
Defesa, Estudos sobre teoria da prova e garantias de defesa em processo penal, Coimbra, 2010,
Almedina, págs. 280-281, Helena Morão, “O efeito à distância das proibições de prova no Direito
Processual Penal português”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 16, (2006), pág. 596, João
Conde Correia, “A distinção entre prova proibida por violação dos direitos fundamentais e a prova nula
numa perspectiva essencialmente jurisprudêncial”, Revista do CEJ n.º4 (2006), pág. 189, Manuel
Augusto Alves Meireis, O Regime das Provas Obtidas pelo Agente Provocador em Processo Penal,
Coimbra, 1999, Almedina, págs. 191 e 222-223, André Lamas Leite, “As Escutas Telefónicas-Algumas
reflexões em redor do seu regime e das consequências processuais derivadas da respectiva violação”, in
Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, ano I, 2004, pág. 54.
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esclarecimento fazendo, por isso, impender sobre o depoimento a correspondente
proibição de valoração”377.
Na mesma linha Medina de Seiça afirma que « [a] omissão de tal esclarecimento
configura, como ensina Costa Andrade, uma verdadeira proibição de produção de
prova a convocar, atenta a sanção prevista, ‘a correspondente proibição de prova’»378.
Também Pinto de Albuquerque refere que “[e]sta nulidade consubstancia uma
verdadeira proibição de prova resultante da intromissão na vida privada (…). A
violação desta proibição tem o efeito da nulidade das provas obtidas, salvo
consentimento do titular do direito, isto é, da testemunha que prestou depoimento (art.
126.º, n.º2, do CPP”379.
Pelo contrário, Sousa Mendes, considera que a omissão da advertência constitui um
procedimento violador de meras formalidades de prova, sancionado como nulidade
dependente de arguição380.
Também Costa Pimenta381, Maia Gonçalves382, Germano Marques da Silva383, Isabel
Alexandre384, Leal Henriques-Simas Santos e Santos Cabral385 sustentam, igualmente,
que se trata de uma nulidade sanável que deve ser arguida antes que o depoimento
esteja terminado.
A este respeito é particularmente significativo o seguinte trecho da autoria dos Cons.º
Leal Henriques e Simas Santos:
«Se a entidade competente não fizer essa advertência o depoimento é nulo,
ficando sujeito ao regime das disposições combinadas dos artigos 120.º e 121.º.
Isto e: a nulidade daí decorrente, porque não incluída no elenco configurado
pelo artigo 119.º(que arrola as nulidades insanáveis) nem consta, como tal, de
qualquer outra norma da lei, assume a natureza de nulidade relativa ou sanável,
377

Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, cit., pág. 203. Mais tarde, em 2009, o mesmo
autor, em ‘Bruscamente no verão passado’, a reforma do Código de Processo Penal, Coimbra Editora,
2009, pág. 134, reafirma que a cominação de nulidade constante do artigo 134.º, n.º2 deve interpretar-se
como uma proibição de valoração.
378
"Prova Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de CoArguição (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 17 de Janeiro de 1996)”, na Revista Portuguesa
de Ciência Criminal, Ano 6, Fasc. 3.º, pág. 493, nota 38. No mesmo sentido, embora a título meramente
incidental e, por isso, sem qualquer justificação, André Lamas Leite, “As Escutas Telefónicas-Algumas
reflexões em redor do seu regime e das consequências processuais derivadas da respectiva violação”,
cit., pág. 17, nota 25.
379
Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 362. Assim também “Magistrados do Ministério
Público do Distrito Judicial do Porto”, Código de Processo Penal - Comentários e notas práticas, cit.,
pág.358; na mesma obra e em comentario ao artigo 120.º (pág. 304) a violação do disposto no artigo
134.º, n.º2 é , porém, qualificada de nulidade geral relativa, sujeita à disciplina dos artigos 120.º e 121.º.
380
“As Proibições de Prova no Processo Penal”, in Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos
Fundamentais, Coimbra, 2004, Almedina, págs.149-150.
381
Código de Processo Penal anotado, cit., pág. 557.
382
Código de Processo Penal, 13ªed., Coimbra, 2002, cit., pág. 354.
383
Curso de Processo Penal, vol. II, 5ªed., 2011, cit., págs. 130 e 207.
384
“A Fase da Instrução no Processo Comum Declarativo”, cit., pág. 292.
385
In António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, cit., pág. 533.
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por isso dependente de arguição e em momento determinado (até à conclusão
do depoimento, de acordo com o estatuído na alínea a) do n.º 3, do art.º 120.º»
386
.
Na jurisprudência assiste-se a uma clivagem recente.
Até meados de 2008, sempre se considerou, de modo uniforme, que a omissão da
advertência constituía uma nulidade sanável que, de acordo com o estatuído no artigo
120.º, n.º3, al. a) do CPP, devia ser arguida até à conclusão do depoimento387.
Ao nível das Relações, o ponto de ruptura dá-se com o Ac. da Rel. de Évora de 3-62008388, depois seguido pelos Acs da Rel. de Coimbra de 25-5-2014389 e da Rel. do
Porto de 22-10-2014390, que considerou que a nulidade concretizada no artigo 134.º, n.º
2, do CPP, consubstancia uma proibição de prova. A violação desta proibição
determina a nulidade das provas obtidas, salvo consentimento do titular do direito, isto
é, da testemunha que prestou depoimento.
Ao nível do STJ, o recente Ac. de 11-2-2015 391 refere-se à omissão da advertência nos
seguintes termos: “considerando que o que está em causa é a proteção de um direito à
reserva da vida privada e familiar, facilmente acabamos por subsumir o caso no âmbito
do art. 126.º, n.º 3, do CPP; e considerar que estamos perante um método proibido de
prova a impor a nulidade”392.
386

Código de Processo Penal Anotado, vol. I, 3ªed, cit. pág. 957.
Vejam-se, neste sentido, os Acs. do STJ de 19-04-1991, proc.º n.º 41623-3ª, BMJ n.º 406, pág. 528,
de 20-11-1996, proc.º n.º 47171-3ª e de 21-10-2009, proc.º n.º 12124/04.0TDLSB – A.S1, rel. Isabel
Pais Martins, o Ac. da Rel. do Porto de 3-8-1995, proc.º n.º 9410539, rel. Judak Figueiredo e o Ac da
Rel de Guimarães de 11-5-2009, proc.º n.º 608/07.3PBVCT.G1, rel. Estelita de Mendonça, disponíveis
in www.dgsi.pt., e o Ac da Rel. de Lisboa de de 30-05-2007, proc.º n.º Proc. 9332/06 3ª Secção, rel.
Ricardo Silva, in www.pgdlisboa.pt.
388
Proc.º n.º 1991/07-1, rel. António João Latas, in www.dgsi.pt.
389
Proc.º n.º 313/10.3TACNT-A.C1, rel. Luís Coimbra, in www.dgsi.pt. No caso em apreço, o arguido
acusado de falso testemunho, ao ser inquirido na qualidade de testemunha, declarou a sua filiação da
qual resultava ser filho do arguido. Mas, do auto de inquirição consta que terá dito que não tem qualquer
grau familiar com as restantes partes. O M.º juiz de instrução considerou que “É sabido que, muitas
vezes, em inquirições deste género, os autos de inquirição correspondem a minutas previamente
elaboradas, pelo que é possível que o militar da GNR não tenha sequer se apercebido que deveria
perguntar à testemunha se ela desejava prestar depoimento tendo em conta que é filho do arguido,
informando-o de que lhe assistia a faculdade de recusar a prestação de depoimento”.
390
Proc.º n.º 135/13.0GCLMG.P1, Maria Manuela Paupério, in www.dgsi.pt.
391
182/13.1PAVFX.S1, rel. Helena Moniz, in www.dgsi.pt..
392
Segundo este aresto, «Todavia, enquanto que as provas obtidas mediante tortura, coação, ou em
geral, ofensa à integridade física ou moral das pessoas (art. 126.º, n.º 1 e 2, do CPP) são nulas, tratandose de uma nulidade insanável a invalidar o ato e os subsequentes (de acordo com o disposto no art.
122.º, do CPP), as provas obtidas sem consentimento e com intromissão na vida privada, no domicílio,
na correspondência ou nas telecomunicações, são nulas, todavia constitui uma nulidade sanável. E quem
pode arguir a nulidade desta prova? Aquele contra quem foi obtida, aquele que devia ter dado o seu
consentimento e não o deu.
Ora, no caso, o consentimento a ser dado (e teria sido dado se tivesse sido feita a advertência e tivesse
ainda assim persistido em prestar declarações) seria pela assistente e não pelo arguido. É a assistente que
pode sanar a nulidade consentindo ex post. Além de que “[s]e o titular do direito pode consentir na
intromissão na esfera jurídica do seu direito, ele também pode renunciar expressamente à arguição da
387
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nulidade ou aceitar expressamente os efeitos do ato, tudo com a consequência da sanação da nulidade da
prova proibida”. Ora, ainda que nada tenha dito aquando do julgamento em 1.ª instância, nunca se opôs
à utilização daquele depoimento para fundamentar a decisão de condenação quando houve recurso para
o Tribunal da Relação de Lisboa. Pelo que consideramos que se houvesse alguma dúvida quanto a uma
possível nulidade esta está sanada, dado que em momento algum a assistente pretendeu arguir a sua
nulidade (caso em que teria que cumprir o disposto nos arts. 120.º e 121.º, do CPP). Assim sendo, não
podemos dizer que a decisão de condenação assenta sobre uma prova proibida, dado que a nulidade foi
sanada».
Para além de não podermos perfilhar a caracterização da omissão da advertência como método proibido
de prova, a parte final deste douto aresto, isto é a integração daquele método proibido de prova como
nulidade que, para além de apenas poder ser arguida pela testemunha, é sanável pelo consentimento ex
post, suscita-nos também muitas dúvidas.
Recorda-se que na versão originária do CPP, o legislador apenas utilizava a expressão “não podendo ser
utilizadas”“ no n.º1 do artigo 126.º.
Com fundamento nessa diferente redacção, alguns sectores da doutrina (Maia Gonçalves, “Meios de
prova”, cit., pág. 195) e da jurisprudência (cfr. v.g.. entre muitos outros, os Acs do STJ de 23-4-1992,
BMJ n.º 416, pág. 536 e de 8-2-1995, Col. de Jur-Acs do STJ ano III, tomo 1, pág. 194) distinguiam
entre as provas obtidas pelos processos referidos nos n.ºs 1 e 2 do art. 126.º, as quais integrariam
nulidades absolutas, insanáveis e de conhecimento oficioso, e as provas alcançadas nos termos do n.º 3
do citado art. 126.º, as quais constituiriam nulidades relativas dependentes de arguição e por isso
sanáveis.
A revisão operada pelo Lei n.º 48/2007, o n.º 3 do artigo 126.º reproduz igualmente o segmento
constante do n.º1 “ não podendo ser utilizadas”.
Segundo a exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 109/X, “[s]upera-se, pois, uma dúvida
interpretativa que a actual redacção do n.º3 do artigo 126.º, suscita, por se referir apenas à nulidade”
(para uma crítica desta alteração legislativa veja-se, todavia, Costa Andrade, ‘Bruscamente no verão
passado’, a reforma do Código de Processo Penal, cit., pags 137- 139).
A nova redacção conferida ao citado n.º3 representou, deste modo, uma “tentativa de tornar clara a
natureza ‘unitária’ e ‘atípica’ do vicio que atinge as provas proibida” (Sandra Oliveira e Silva,
“Legalidade da Prova e Provas Proibidas”, RPCC 21, 2011, pág.587, nota 81).
Mas, como bem reconhece Sandra Oliveira e Silva, op. cit., págs. 587-588, “esta alteração não teve
afinal o condão de afastar sem remédio as correntes ‘dualistas’, como aparentemente se pretendia”.
Com efeito, Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 326, veio
considerar que “a nulidade da prova proibida que atinge os direitos à privacidade previstos no artigo
126.º, n.º3 é sanável pelo consentimento do titular do direito. A legitimidade para o consentimento
depende da titularidade do direito em relação ao qual se verificou a intromissão ilegal. O consentimento
pode ser dado ex ante ou ex post facto. Se o titular do direito pode consentir na intromissão na esfera
jurídica do seu direito, ele também pode renunciar expressamente à arguição da nulidade ou aceitar
expressamente os efeitos do acto com a consequência da sanação da nulidade da prova proibida”.
A tese de Pinto de Albuquerque, depois acolhida por Ana Teresa Carneiro, Dos Fundamentos do
Recurso Extraordinário de Revisão, Lisboa, 2012, Rei dos Livros, págs. 130-134, veio a ser sufragada
pelo STJ no seu Ac. de 11-2-2015 (no mesmo sentido, embora sem qualquer relevância para a decisão
do caso sub judice, ver Ac. do STJ de 3-3-2010, proc.º n.º 886/07.8PSLSB.L1.S1, rel. Santos Cabral,
também disponível em www.dgsi.pt).
Não podemos, porém, acompanhar esta orientação.
Como bem salientava Conde Correia, “[a] distinção entre prova proibida por violação dos direitos
fundamentais e prova nula numa perspectiva essencialmente jurisprudencial”, cit., pág. 194, “[o]
legislador não estabeleceu qualquer distinção de regimes e exige que esse consentimento seja prévio e
fique, de qualquer prova, documentado nos autos (art. 174.º, n.º4, al.b) do CPP). Sem ele, essa prova era
proibida e, por isso, deve ser tratada como tal e destruída ex oficio. O acordo posterior não apaga a
gravidade desse pecado original”. Mais à frente depois de reiterar que as provas proibidas não podem
ser utilizadas, o mesmo autor salienta que “[n]ão há qualquer possibilidade de as convalidar e, assim,
recuperar o seu valor processual: numa palavra são insanáveis (págs. 96-197).
Rejeitando a distinção de regimes, veja-se também Sandra Oliveira e Silva, “Legalidade da Prova e
Provas Proibidas”, cit., págs. 587-588 e já antes da revisão de 2007, Teresa Pizarro Beleza, “Tão amigos
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Não podemos acompanhar esta nova tendência jurisprudencial.
Perfilha-se antes a perspectiva tradicional, ainda hoje dominante na doutrina e
jurisprudência nacionais, segundo a qual a omissão da advertência constitui uma
nulidade sanável que deve ser arguida até à conclusão do depoimento .
A este respeito e porque os dados da questão são bem conhecidos impõem-se apenas
algumas notas complementares
Como a doutrina e a jurisprudência vêm afirmando de forma uniforme, as proibições
de produção de prova constituem autênticos limites à descoberta da verdade material,
«barreiras colocadas à determinação do objecto do processo», no dizer de Gössel,
condicionando a utilização dos elementos de prova inquinados na formação da
convicção do julgador (nulidades da prova ou ‘atípicas’). Diferentemente, as regras de
produção de prova visam apenas disciplinar o procedimento exterior da realização da
prova, não determinando, se violadas, uma proibição de valoração: trata-se de
prescrições ordenativas de produção da prova, cuja violação não pode acarretar a
proibição de valorar como prova, mas unicamente a eventual responsabilidade
(disciplinar, interna do seu autor) e a possível invalidade do acto processual
correspondente (nulidades proprio sensu)393.
Conforme já deixámos sublinhado394, o reconhecimento do direito de recusa a depor
constante do n.º1 do artigo 134.º do CPP constitui, inequivocamente, um limite à
descoberta da verdade.
Socorrendo-nos da boa prosa do Prof. Costa Andrade, os interesses a salvaguardar são
susceptíveis de colidir com a descoberta da verdade e impor o seu recuo395
que nós éramos. O valor probatório do depoimento de co-arguido no processo penal português, RMP n.º
74, pág. 43 e segs e Conde Correira, Contributo para a análise da inexistência e das nulidades
processuais penais, Coimbra Editora, 1999, pág. 156 e segs., Manuel Augusto Alves Meireis, O Regime
das Provas Obtidas pelo Agente Provocador em Processo Penal, cit. págs. 189-192, 222-223 e 228,
Francisco Aguilar, Dos Conhecimentos Fortuitos Obtidos Através de Escutas Telefónicas, Coimbra,
2004, Almedina, págs. 85-87, André Lamas Leite, “As Escutas Telefónicas-Algumas reflexões em redor
do seu regime e das consequências processuais derivadas da respectiva violação”, cit., pág. 51.
Por outro lado, a tese agora sufragada pelo STJ, de sanação da nulidade por um consentimento ex post
facto, nos seus resultados práticos no que concerne à recusa a depor, parece aproximar-se perigosamente
da que fora perfilhada pelo Tribunal Constitucional Espanhol na sua sentença n.º 94/2010, de 15 de
Novembro, que admitiu a renúncia tácita ao direito de recusa a depor e que tanta polémica suscitou em
Espanha (cfr. supra nota 326).
393
Veja-se, v.g., Figueiredo Dias, Direito processual penal, Coimbra Editora, 1974, pág. 446, Costa
Andrade, Sobre as proibições de prova, cit pág. 83 e seguintes, Susana Aires de Sousa, “Agent
provocateur e meios enganosos de prova. Algumas reflexões», in LiberDiscipulorum para Jorge
Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, págs. 1211-1212, Sandra Oliveira e Silva, “Legalidade da
Prova e Provas Proibidas”, cit., pág. 555-556, Acs. do STJ de 11-6-2014, proc.º n.º 14/07.0TRLSB.S1,
rel. Raul Borges (pág. 2492), de 2-4-2008, proc.º n.º 08P578, rel Santos Cabral, de 20-2-2008, proc.º n.º
07P4553, rel. Armindo Monteiro, 14-11-2007, proc.º n.º 07P3165, rel. Santos Cabral, de 26-9-2007,
proc.º n.º 07P1890, rel. Santos Cabral, de 21-2-2007, proc.º n.º 06P4685, rel. Santos Cabral, e o Ac. da
Rel. Coimbra 19-12-2001, 2721/2001, rel. Oliveira Mendes, todos disponíveis em www.dgsi.pt.
394
Cfr. supra n.º 3.
395
Sobre as proibições de prova, cit., pág. 78.
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Assim, quando a testemunha manifesta o propósito de recusar-se a depor podendo
legalmente fazê-lo e, não obstante, é coagida, compelida ou obrigada contra a sua
vontade a depor, sob ameaça de procedimento criminal396, neste caso encontramo-nos
perante uma verdadeira proibição de prova.
Do mesmo modo, quando a entidade competente para receber o depoimento é
conhecedora de que a testemunha labora em erro, por pensar estar obrigada a depor, ou
desconhece a faculdade de se recusar a depor, e deliberadamente não a informa
daquela faculdade, se deverá considerar que estamos perante um método proibido de
prova.

396

Atente-se na seguinte situação retratada e comentada pelo douto Ac. da Rel. do Porto de 2-2-2011,
proc.º n.º proc.º n.º 134/08.3TELSB-A.P1, rel. Moisés Silva, in www.dgsi.pt:
«Analisado o conteúdo do auto para inquirição da testemunha D…, verificamos que após esta se ter
recusado a depor, em virtude de ser irmã e cunhada de dois co-arguidos a quem imputam o cometimento
de factos em co-autoria, após a advertência prescrita no art.º 134.º n.º 2 do CPP, a entidade que presidiu
à inquirição não respeitou o direito da testemunha de recusar-se a depor, pois, após a declarada recusa,
permitiu-se confrontá-la com determinados factos relacionados com os arguidos, que terão actuado em
comparticipação no cometimento de crimes e em relação aos quais continuava a ter o direito de se
recusar a depor.
Viola o princípio do Estado de Direito Democrático o comportamento do órgão de polícia criminal que
insistiu com a testemunha D… para depor, depois desta ter já dito que se recusava a depor, em virtude
das relações de parentesco com os arguidos envolvidos.
Este modo de proceder não é aceitável, seja a que título for.
A lei é para ser aplicada sem titubeações. A atitude da autoridade que presidiu à inquirição não respeitou
o princípio do Estado de Direito Democrático, ínsito no art.º 2.º da Constituição Portuguesa, o qual
preceitua, além do mais, que a República Portuguesa baseia-se no respeito e na garantia de efectivação
dos direitos e liberdades fundamentais».
A situação sobre a qual se debruçou o recente Ac. da Rel. de Évora de 5-5-2015, proc.º n.º
703/10.1GBSLV.E1, rel. Carlos António Berguete, in www.dgsi.pt, embora muito menos grave é ainda
ainda assim reveladora de uma certa praxis policial que, ora frontalmente ora de forma enviesada,
parece revelar dificuldades com o estrito cumprimento da lei.
No caso em apreço, o tribunal a quo formara a a sua convicção, no que respeita à actuação do arguido,
acusado e condenado por crimes de violência doméstica e de ofensa á integridade física qualificada, com
base nos testemunhos prestados em inquérito por NF e JR, companheira e filho do arguido,
respectivamente. Em audiência foi lido o depoimento da testemunha NF prestado em inquérito, nos
termos do artigo 356.º, n.º3, al. b) do CPP.
Sucedeu, porém, que “a testemunha afirmou, no inquérito, não pretender prestar declarações
relativamente aos ‘factos ocorridos durante a coabitação do casal’, mas apesar disso, passou a relatar
ocorrência que situou no dia 26.09.2010 (durante a coabitação, conforme se deu por provado), reportada
a actos que imputou ao aqui recorrente, cometidos na sua pessoa e na do filho João”.
Como a Relação de Évora esclareceu: «[o]ra, ainda que, contrariamente ao defendido pelo recorrente, se
configure que a recusa em depor possa ser parcial, desde que a relação de parentesco, de afinidade ou de
convivência análoga à dos cônjuges só se observe relativamente a determinado arguido, existindo no
processo vários, ou em casos de autonomia de factos perante aqueles que têm a ver com essa relação, a
protecção legal da recusa manifestada não pode ver-se subvertida pela circunstância da testemunha,
certamente pelo seu próprio desconhecimento das formalidade legais e suas implicações, vir, afinal,
posteriormente à recusa, a mencionar factos verificados em circunstância que constitui, em si mesma,
fundamento para usufruir desse mecanismo de salvaguarda.
À luz do que já ficou explicitado, embora a leitura das declarações tenha tido legal cobertura, a
valoração das mesmas, em que o tribunal se apoiou na sua motivação, não é aceitável, uma vez que as
declarações em inquérito ficaram subsequentemente inquinadas pela então recusa da testemunha».
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Diferentemente, quando a entidade competente por desconhecimento ou, como é mais
frequente, por puro esquecimento, não adverte a testemunha da faculdade de recusar a
depor, esta omissão não representa mais do que o mero incumprimento de uma norma
processual, mais não é do que a violação de uma prescrição ordenativa de produção da
prova 397.
O n.º 2 do artigo 134.º do CPP não estabelece qualquer limite à descoberta da verdade,
limita-se a prescrever o dever de advertência da faculdade de recusar o depoimento,
consagrando uma formalidade processual cuja não observância não contende com a
validade e a fidedignidade daquele meio de prova.
Citando Peters398, “do que aqui se trata não é de estabelecer limites à prova como
sucede com as proibições prova, mas apenas de disciplinar os processos e modos como
a prova deve ser regularmente levada a cabo”.
Embora aquela advertência vise garantir o efectivo exercício do direito de recusa, a
omissão da advertência não inutiliza a liberdade de depor conferida à testemunha
familiar do arguido.
Note-se que não obstante não ser advertida, a testemunha pode motu proprio recusar-se
a depor, alegando a existência de uma das relações familiares enunciadas no artigo
134.º do CPP.
397

É este também o entendimento de sectores da doutrina italiana e espanhola.
Assim, em Itália, Luigi Fadalti, La testimonianza nel giudizio penale, cit., pág. 82 e La Testimonianza
Penale, cit., pág.105, depois de referir que a omissão de avertência constitui uma mera nulidade relativa,
salienta que “[d]iversamente, qualora il testimone, prossimo congiunto dell’imputato, venga obligato a
deporre – nelle forme previste dall’art. 207, comma 1, c.p.p. – nonostante abbia manifestado la volontà
di avvalersi della facoltà di astensione, la dichiarazioni rese sarano inutilizzabili ai sensi dell’art. 191,
comma 1, c.p.p.” Segundo este autor, no mesmo sentido se pronunciaram Cenci, Cordero, Galantini e
Pitton.
Também em Espanha, Jesús María Barrientos Pacho, “Denuncia y testimonio entre cónyuges o parientes
sin advertencia previa de la dispensa legal. Validez y eficacia en juicio”, Diario La Ley, Nº 7430, 23-72010, distingue muito claramente os casos de prova ilícita dos de mera violação de formalidade legal:
«(…) en los supuestos en los que el juez penal o el Presidente de un Tribunal de Audiencia no hayan
interpretado correctamente la advertencia prevista en el art. 416.1 y hayan conminado a declarar a un
testigo que manifieste su volontad de no hacerlo, estando realmente asistido del derecho a no declarar, o
en los supuestos en los que no hibiere informado de la dispensa a quien realmente corresponda,
obtenendo de éste una declaración ordinaria, la eficacia de las declaraciones asi obtenidas no debe ser
considerada en el primero de los casos, por haber sido obtenida ilicitamente, es decir, contraviniendo el
derecho que asistia al testigo a no declarar, y que asistia también al acusado a que su cónyuje, asimilado
o familiar no declarase en su contra; mientras que en el segundo supuesto, cunado no se haya observado
la exigencia de información y se hubiere producido una declaración ordinaria del testigo que no estaba
obligado a declarar, pero tampoco consta su volontad favoravel o contraria a prestar declaración, en tales
supuestos la solución no pasará por la ilegalidad de la declaracion obtenida, sino que deberá ser tratado
el defecto como un motivo de infracción formal, de un precepto procesal, con efectiva inefesión para la
parte interessada en el testimonio, colocando al proceso en una actuáción equivalente a la de una
testifical no praticada a pesar de haber sido prpuesta y admitida para el juicio, lo que llevará aparejada la
nulidad el juicio mismo y la retroacción del proceso al momento de la celebración del juicio, para su
repetición conpletando todas las exigencias formales que deb rodear la práctica de esa prueba
testifical».
398
Apud Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, cit., pág. 85.
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Acresce que a falta de advertência pode até ter sido provocada pela actuação dolosa ou
negligente da testemunha que, no âmbito do interrogatório preliminar (artigo 138.º,
n.º3) omite qualquer relação familiar com o arguido.
Por outro lado, importa ainda enfatizar que as posições do Prof. Costa Andrade e do
Dr. Medina de Seiça são fortemente tributárias de uma posição doutrinária alemã que a
jurisprudência germânica rejeitou399.
Acresce que na Alemanha os dados do problema são substancialmente distintos
daqueles que presidem à discussão da matéria à face do direito português.
É que a lei alemã que não prevê qualquer sanção para a omissão do dever de
advertência e, portanto, a proibição de prova constitui a única via doutrinária de
sancionamento do vício400.
Diferentemente, a lei portuguesa comina expressamente aquela omissão como
nulidade.
É esta também a solução do direito italiano.
Recorda-se que o direito italiano distingue a “inutilizzabilità” (art. 191 do CPPI) das
nulidades processuais (arts. 177 e seguintes) e, de acordo com a doutrina maioritária e
a jurisprudência uniforme, a omissão da advertência integra a segunda daquelas
categorias 401.
399

Como o próprio Prof. Costa Andrade sublinha, a coberto da teoria da esfera jurídica a jurisprudência
alemã inclina-se para considerar a omissão da advertência como irrelevante (Sobre as Proibições de
Prova em Processo Penal, cit., pág. 203). Também João Conde Correia, “A distinção entre prova
proibida por violação dos direitos fundamentais e a prova nula numa perspectiva essencialmente
jurisprudêncial”, cit., págs. 186-187, salienta que “já em 1958 o BGH defendia o escalonamento das
disposições processuais segundo o seu significado e alcance para os direitos dos participantes
processuais e procurava, desta forma justificar a irrelevância da omissão do dever de informar a
testemunha, da faculdade de se recusar a depor sobre questões que a incriminem ou que incriminem um
familiar previsto no §55 da StPO”.
Segundo informa Manuel Augusto Alves Meireis, O Regime das Provas Obtidas pelo Agente
Provocador em Processo Penal, cit., pág. 224, a teoria da esfera jurídica (Rechtskreistheorie) que foi
“construída a partir da resolução de casos controversos de admissibilidade de recursos que tenham por
base a produção de provas proibidas, defende que esse recurso só será admissível se a produção de
prova que estava vedada afectasse a esfera jurídica do indivíduo. Como refere Schäfer há ‘um princípio
geral e fundamental do processo penal segundo o qual o arguido só pode impugnar um vício processual
se e na medida em que ele é por ele prejudicado’. Não é interesse do cidadão defender a conformidade
do processo com as normas do Estado de Direito quando isso não o prejudique na sua esfera jurídica;
por isso, nestes casos, o seu recurso não seria admitido”. Sobre esta teoria e sua crítica, veja-se, mais
desenvolvidamente, Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, cit., pág 91-94.
400
Cfr. Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a
Prova no Processo Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., pags. 283-284, nota 93.
401
Veja-se, v.g., Luigi Fadalti, La Testimonianza Penale, cit., págs. 104-105, Vincenzo Garofali,
Istituzioni di diritto processuale penale, Giuffrè editore, Milão, 2006 pág. 206, Alfredo Gaito,
Procedura penale, cit., pág. 712, Aniello Nappi, Guida al Codice di Procedura Penale, cit., pag. 459,
Corrada Di Martino e Teresa Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale, cit., pág. 95 e, na
jurisprudência, entre muitas outras, as mais recentes sentenças da Corte di Cassazione: Sez. 5, n.º 14200,
de 29-1-2015, rel. Pistorelli Luca, Sez. 3, n.º 20675, de 02-04-2014, rel. Scarcella Alessio Sez. 1, n.º
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Também no âmbito do processo civil português se vem entendendo que a omissão da
advertência integra uma mera nulidade secundária402.
Tão pouco se poderá falar em método proibido de prova.
Como se refere no Ac. do STJ de 2-4-2008, louvando-se no estudo de Helena Mourão,
“a proibição de prova em sentido próprio no sistema processual penal português é
somente aquela norma probatória proibitiva cuja violação possa redundar na afectação
de um dos direitos pertencentes ao núcleo eleito no artigo 32/8 da Lei Fundamental e
que o artigo 126 do Código de Processo Penal manteve, sem alargar”403.
Ora, em nenhum dos casos indicados no art. 126.º se pode integrar a prestação de
depoimento por uma testemunha familiar do arguido à qual não tenha sido feita a
advertência legal constante do n.º2 do artigo 134.º do CPP e a correspondente
valoração desse depoimento como meio de prova dos factos em discussão.
Importa salientar que não está em causa qualquer utilização de meios enganosos.
Quando se verifica a mera omissão da advertência, não existe qualquer erro provocado
activa e dolosamente pela entidade competente para receber o depoimento.
Numa palavra, não existe engano404.
51071, de 06-11-2014, rel. Bonito Frnacesco Maria Silvio, Sez. 5, n.º 48693, de 19-09-2014, rel.
Pistorelli Luca, Sez. 3, n.º 17269, de 20-02-2014, rel. Andreazza Gastone, Sez. 7, n.º 8977, de 09-012014, rel Sabeno Gerardo, Sez. 1, n.º 45234, de 22-10-2013, rel. Boni Monica, Sez. 5, n.º 37708, de 2305-2013, rel. Lignola Ferdinando, Sez. 5, n.º 35334, de 23-04-2013, rel. De Berardinis Silvana, Sez. 6,
n.º 34573, de 21-06-2012, rel. Fidelbo Giorgio, Sez. 7, n.º 40190, de 07-07-2011, rel. Palla Stefano, Sez.
3, n.º 34781, de 22-6-2011, rel. Sarno Giulio, Sez. 6, n.º 27979, de 10-5-2011, rel. Ippolito Francesco,
todas disponíveis disponíveis in www.italgiure.giustizia.it.
402
Cfr. artigo 195.º, n.º1 do NCPC, correspondente ao anterior artigo 201.º, n.º1.
No sentido do texto, veja-se Lebre de Freitas, Código de Processo Civil Anotado, vol. 2, cit., pág. 535,
Lopes do Rego, Comentários ao Código de Processo Civil, Coimbra, 1999, cit., pág. 410, Isabel
Alexandre, “A Fase da Instrução no Processo Comum Declarativo”, cit., pág. 68 e, na jurisprudência,
v.g., o Ac. do STJ de 22-2-1990, proc.º n.º 078029, rel. Cabral de Andrade e o Ac. da Rel. do Porto de
11-11-1999, proc.º n.º 9930786, rel. Pires Condesso [“A falta de advertência, no início do depoimento, a
uma testemunha, de que pode recusar-se a depor (nos termos previstos no artigo 618.º n.º1 e n.º2 do
Código de Processo Civil) constitui nulidade que exige arguição pelo interessado na observância da
formalidade e subsequente declaração de nulidade do depoimento se esta for pretendida pelo
interessado, que então deverá pedi-la”], ambos disponíveis em www.dgsi.pt.
403
Proc.º n.º 08P578 rel. Santos Cabral. Veja-se também o Ac. do STJ de 26-11-2009; proc.º n.º
103/01.4TBBRG-G.S1, rel. Santos Carvalho [“Na verdade, os métodos proibidos de prova são apenas os
indicados no art. 126.º do CPP e não parece caber nesta disposição a violação do art. 133.º, n.º 2, do
CPP”], ambos disponíveis em www.dgsi.pt.
404
Sobre o conceito de meios enganosos cfr., v.g., Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em
Processo Penal, cit., págs. 233-237, o parecer de Figueiredo Dias e Costa Andrade, in Jorge de
Figueiredo Dias, Manuel da Costa Andrade e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Supervisão, Direito
ao Silêncio e Legalidade da Prova, Coimbra, 2009, Almedina, págs. 30-33 e Susana Aires de Sousa,
“Agent provocateur e meios enganosos de prova: algumas reflexões”, in Liber Discipulorum para Jorge
de Figueiredo Dias, 2003, Coimbra Editora, págs.1216-1221.
Recorrendo ao critério da relevância do engano no crime de burla, proposto por Manuel Augusto Alves
Meireis, O Regime das Provas Obtidas pelo Agente Provocador em Processo Penal, cit., págs. 207-209,
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Diga-se, aliás, que o citado douto acórdão da Rel. de Évora de 3-6-2008, de forma algo
contraditória, depois de afirmar que a omissão da advertência por parte do tribunal
“aproxima-se mesmo da perturbação da liberdade de vontade da testemunha pela
utilização de meios enganosos, absolutamente proibida pelo art. 126º nºs 1 e 2 do
CPP”, é forçado a concluir que aquela omissão “não se confunda com esta, na medida
em que o tribunal não induziu ao engano com a sua conduta, antes se limitou a omitir o
dever legal de advertência”.
Por outro lado, como bem salienta o Conselheiro Santos Cabral, da inobservância
daquela formalidade legal “não resulta qualquer violação da vida privada”405.
Contrariamente ao que por vezes se vê afirmado, sem qualquer demonstração ou
sequer fundamentação mínima, o direito de recusa não se funda na tutela da vida
privada.
Como o STJ já teve oportunidade de afirmar no seu Ac. de 23-10-2008 406:
«A possibilidade de recusar o depoimento, nos termos do artigo 134.º, n.1,
als.a) e b), do CPP, não está relacionada com a intromissão na vida privada; a
possibilidade de recusa relaciona-se tão-só com o facto de as pessoas mais
intimamente ligadas ao arguido não serem obrigadas a depor contra ele,
sujeitando-se à prestação de juramento e consequências inerentes (artigo 91.º)».
Também o próprio Tribunal Constitucional ao abordar a finalidade e fundamento da
regra do n.º 1 do artigo 134.º já esclareceu que:
«Trata-se de uma forma de protecção dos escrúpulos de consciência e das
vinculações sócio-afectivas respeitantes à vida familiar que encontra apoio no
n.º 1 do artigo 67.º da Constituição e que outorga ao indivíduo uma faculdade
relativamente ao agente provocador e por Susana Aires de Sousa, “Agent provocateur e meios
enganosos de prova: algumas reflexões”, cit., pág. 1291, o qual foi acolhido por Figueiredo Dias e Costa
Andrade, in Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, cit., págs. 31-33, Susana Aires de
Sousa conclui que “será necessário que o agente investigador, através dos factos ou actos concludentes,
crie no arguido uma convicção errónea (1) determinante para a prática do acto de prova que o prejudique
a si, ou a terceiro, tratando-se de uma testemunha(2)”(ibidem.), o que significa, na expressão de
Figueiredo Dias e Costa Andrade (idem, pág. 32), “que em primeiro lugar tem de haver um erro
provocado activa e dolosamente pelos órgão de investigação criminal, através de palavras, declarações
ou actos concludentes, que provocam no agente uma falsa representação da realidade (primeiro nexo de
causalidade); e, em segundo lugar, que aquele erro tenha sido determinante da prestação da prova (em
termos de nexo de causalidade)”. Ora, no caso da simples omissão da advertência, mesmo que se admita
que a testemunha não teria deposto se tivesse sido previamente advertida, nunca se poderá dizer que a
mesma testemunha tinha laborado em erro provocado activa e dolosamente pela entidade competente
para receber o depoimento. Em síntese, pode haver erro mas não há engano.
405
In António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal Comentado, cit., pág. 533.
No seu Ac. n.º 355/97; Processo n.º 182/97, rel. Tavares da Costa, o Tribunal Constitucional considerou
a vida privada, “como o direito a uma esfera própria inviolável, onde ninguém deve poder penetrar sem
autorização do respectivo titular, constitucionalmente consagrado no n.º 1 do art. 26.º da CR. No âmbito
deste espaço próprio inviolável engloba-se a vida pessoal, a vida familiar, a relação com outras esferas
de privacidade (v.g. a amizade), o lugar próprio da vida pessoal e familiar (o lar ou domicílio) e, bem
assim, os meios de expressão e de comunicação privados (a correspondência, o telefone, as conversas
sociais, etc.) ”.
406
Proc.º n.º 08P1212, rel. Cons.º Rodrigues da Costa, www.dgsi.pt.
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que se compreende no direito (geral) ao desenvolvimento da personalidade,
também consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição, enquanto
materialização do postulado básico da dignidade da pessoa humana (Embora
não pareça, como concluiu o acórdão recorrido e afirma alguma doutrina, que
possa ancorar-se directamente na tutela da intimidade da vida privada. Os
factos podem não ter outra ligação à testemunha senão a circunstância de serem
imputados ou interessarem à definição da responsabilidade penal de um seu
familiar (lato sensu) e mesmo assim existe direito ao silêncio)»407.
Da omissão do dever de advertência não resulta, pois, qualquer proibição de valoração.
Em conclusão: a omissão da advertência constitui nulidade (processual) sanável que,
de acordo com o estatuído no artigo 120.º, n.º3, al. d) do CPP, deve ser arguida até à
conclusão do depoimento.
A nulidade decorrente da omissão da advertência deve ser arguida pelos interessados
(artigo 120.º, n.º 1), “entendendo-se como tais os participantes processuais (todos) que
porventura possam beneficiar da procedência da arguição, isto e, que tenham interesse
em que o acto seja praticado com regularidade e sem vícios”408.
Afastamo-nos, assim, do entendimento do Ac. da Rel. do Porto de 15 de Outubro de
2003409 que restringe aquela legitimidade aos sujeitos processuais.
O conceito de interessado abrange tanto o arguido, como o Ministério Público, como
as partes civis, como o assistente, como a própria testemunha enquanto participante
processual.
Contrariamente ao afirmado no citado Ac. da Rel. do Porto de 15 de Outubro de 2003,
a lei não restringe a arguição de nulidades aos sujeitos processuais, referindo-se antes a
interessados (artigos 120.º, n.º1, e 3, alínea a) e 121.º, n.ºs 1, 2 e 3). E no artigo 121.º,
n.º1 alude até aos “participantes processuais interessados”410.

9.6. Conhecimento da nulidade em inquérito
Tem sido controvertida a questão de saber se, na fase do inquérito, a competência para
declarar a nulidade dos actos inválidos é exclusiva do juiz de instrução criminal ou se
também o Ministério Público pode efectuar tal declaração com os consequentes
efeitos.

407

Ac. n.º154/2009.
Manuel Simas Santos e Manuel Leal Henriques, Código de Processo Penal Anotado, vol. I, 3ªed.,
cit., pág. 773.
409
Proc.º n.º 0313324, rel. Fernando Monterroso, disponível em www.dgsi.pt.
410
Sobre o conceito de sujeito processual por contraposição ao de participante processual veja-se,
desenvolvidamente, Manuel Simas Santos e Manuel Leal Henriques, Código de Processo Penal
Anotado, vol. I, 3ªed, cit págs. 129-131, onde se faz um levantamento minucioso da doutrina portuguesa.
408
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Embora esta controvérsia não seja privativa do tema objecto do nosso estudo, a sua
relevância justifica que nos detenhamos na abordagem desta questão.
A lei atribui expressamente ao juiz a competência para decidir sobre a nulidade.
Com efeito, o n.º 3 do artigo 122.º do Código de Processo Penal dispõe que ao declarar
uma nulidade o juiz aproveita todos os actos que ainda puderem ser salvos do efeito
daquela.
Por forma a respeitar a literalidade da lei, o Prof. Germano Marques da Silva, na sua
tese de doutoramento411 publicada em 1990, avançou com uma construção em que
distingue entre declaração de invalidade da mera repetição ou reparação do acto
inválido. Enquanto aquela declaração de nulidade e a fixação dos seus efeitos apenas
pode ser declarada pelo juiz, já a repetição ou reparação do acto inválido pode ser
efectuada, oficiosamente ou a requerimento, pela autoridade judiciária competente para
a direção da fase em que a invalidade ocorreu.
Esta orientação veio a ser expressamente perfilhada por alguma jurisprudência412-413.
No mesmo sentido se pronunciou João Conde Correia, para quem a posição sustentada
pelo Prof. Germano Marques da Silva “é mais consentânea com a realidade processual
e com o carácter materialmente judicial da declaração de nulidade”.
Para o efeito, o autor invoca o elemento literal colhido do n.º3 do artigo 122.º, o facto
de as decisões do Ministério Público não estarem “protegidas pela força do caso
julgado e delas não ser possível recorrer” e a circunstância de na fase do inquérito
competir “ao juiz de instrução criminal praticar ou sindicar todos os atos que

411

Do Processo Penal Preliminar, Lisboa, 1990, pág. 475 e seguintes.
Cfr. Acs. da Rel. de Coimbra de 7-2-1996 (rel. Santos Cabral), in Colectânea de Jurisprudência, ano
XXI, tomo 1, pág. 51 e da Rel. do Porto de 30-5-2001, (rel. Conceição Gomes) Colectânea de
Jurisprudência, ano XXVI, tomo 3, pág. 241. A idêntico resultado chegou o Ac. da Rel. de Évora de 27-1996, (rel. Henriques da Graça), in Colectânea de Jurisprudência, ano XXI, tomo 4, pág. 296, o qual
depois de consignar ser “líquido que as nulidades e irregularidades que ocorram durante o inquérito são
arguidas perante o juiz”, como “se depreende do art. 122.º, n.º2 e 3 do C.P.Penal, legitimado pelo art.
268.º, n.ºs 2 e 3 do mesmo diploma adjectivo”, acrescenta: “Nem de outro modo se poderá entender sob
pena de conferir-se à actuação processual do Ministério Público uma eficácia de caso julgado, em
termos decisórios que é privativa da função jurisdicional, sendo que os despachos do Ministério Público
não são susceptíveis de recursos mas apenas em casos restritos de reclamação hierárquica (art. 278.º e
279.º do referido diploma)”.
413
No Ac. da Rel. de Évora de 21-5-2002, (rel. Sérgio Poças), in Colectânea de Jurisprudência, ano
XXVII, tomo 3, págs 271-272, por vezes indicado como perfilhando a mesma orientação, o que se
referiu, num caso em que remetidos os autos à distribuição o juiz ordenou a sua devolução ao Ministério
Público para efeitos de notificação da acusação ao arguido, foi que “ (…) por um lado como resulta da
estrutura acusatória do processo e do artigo 123.º, n.º2 do CPP, o Tribunal nunca poderia ordenar
oficiosamente ao Ministério Público a reparação de qualquer irregularidade praticada no inquérito; pelo
outro, a lei, designadamente o art. 311 do CPP, não permite o concreto procedimento adoptado pelo
Tribunal a quo”(pág. 271).

412

164

contendem com direitos, liberdades e garantias individuais e, portanto, também
conhecer de eventuais nulidades”414.
Em 2007, o mesmo autor reafirmou aquela posição:
“Sendo a invalidade um mecanismo de tutela dos direitos, liberdades e
garantias, afigura-se-nos que só o juiz tem competência para a julgar. O que
não significa que o Ministério Público não possa (deva) reparar oficiosamente,
os actos inválidos cometidos durante o nquérito, a fim de evitar os efeitos
destrutivos dessa declaração. Vale mais prevenir do que remediar415.
Em sentido diferente se pronunciou o Conselheiro Maia Gonçalves o qual, em
anotação ao citado artigo 122.º, sustentava que:
«(…) a declaração de uma nulidade que afete ato processual durante o inquérito
deve ser feita pelo Ministério Público, excepto, evidentemente, se o acto
afetado for da competência do juiz de instrução. O Ministério Público nessa
fase é o dominus do processo, e compete-lhe praticar todos os actos que não
forem de jurisdição, especificados no Código. (…) O nº 3 deve pois ser
interpretado extensivamente, no sentido de abranger a autoridade judiciária,
portanto também o MP.
A condenação em custas é porém da competência exclusiva do juiz, para o
efeito lhe devendo ser concluso o processo quando a declaração de nulidade
tiver sido feita pelo MP durante o inquérito»416.
No mesmo sentido se pronunciou Souto Moura417, e já antes, logo em 1987, Costa
Pimenta, o qual alertava para o facto de não obstante o n.º 3 do artigo 122.º se referir
ao juiz como a entidade que conhece das nulidades, “… deve entender-se essa
expresão como significando autoridade judiciária. Efectivamente, o Ministerio Publico
tambem conhece das nulidades em fase de inquerito”418.
Também Dá Mesquita, discorda da perspectiva de Conde Correia “que se estriba num
conceito material de jurisdição que não foi acolhido pela metodologia funcional da
nossa Constituição e por outro lado, não atende a uma subdivisão analítica (…) entre
competência para conhecer da invalidade e efeitos de conhecimento da invalidade” e
remata:
«Em jeito de conclusão relativamente às invalidades ocorridas na fase de
inquérito, o Ministério Público detém um poder de cognoscibilidade que,
contudo, não forma caso decidido, em especial nas suas omissões, existindo
ainda um poder judicial de controlo dessas invalidades, em sede de incidentes

414

Contributo para a Análise da Inexistência e das Nulidades Processuais Penais, Coimbra Editora,
1999, pág. 189-190, nota 439.
415
Questões Práticas relativas ao arquivamento e à acusação e à sua impugnação, Porto, 2007,
Publicações Universidade Católica, pág. 55.
416
Código de Processo Penal Anotado, 13ª edª., cit., págs. 329-330.
417
“Inexistência e Nulidades Absolutas em Processo Penal”, in Textos, 1990-91, vol.1, Lisboa, Centro
de Estudos Judiciários, pag. 130.
418
Codigo de Processo Penal anotado, Lisboa, 1987, Rei dos Livros, pág. 536.
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judiciais em que relevam os actos invalidos ou no decurso de fases dirigidas
judicialmente»419.
No mesmo sentido se pronunciou o Prof. Paulo Pinto de Albuquerque, sustentando que
na fase do inquérito, o Ministério Público e o juiz de instrução criminal têm ambos
competência para declarar a nulidade ou irregularidade de um ato processual,
competência que é restrita à ilegalidade dos actos da respetiva competência.
Como escreveu o ilustre comentador:
“Esta solução é imposta pela conjugação de dois princípios estruturantes do
processo penal: o princípio da legalidade e o princípio da estrutura acusatória
do processo penal. O princípio da legalidade implica aquela competência
concorrente do Ministério Público e do juiz de instrução na fase de inquérito,
pois também a magistratura do Ministério Público está vinculada ao princípio
da legalidade e numa fase processual dirigida pelo Ministério Público essa
vinculação há-de traduzir-se precisamente no poder de controlar as invalidades
nela cometidas. Outra solução que vedasse ao Ministério Público esta
competência numa fase processual por si dirigida violaria a competência
constitucional de fiscal da legalidade do Ministério Público. Portanto, nem o
juiz de instrução tem o exclusivo desta competência na fase de inquérito (…),
nem o Ministério Público (…)
Mas adverte o mesmo Autor:
“Contudo, esta competência concorrente tem limites e eles resultam da
estrutura acusatória do processo penal. Esta estrutura implica uma separação
orgânica e funcional entre as duas magistraturas que se verifica mesmo na fase
de inquérito. Assim, durante o inquérito, o juiz de instrução só pode conhecer
da ilegalidade de actos da sua competência e o magistrado do Ministério
Público só pode conhecer da ilegalidade de actos da sua competência, nestes se
incluindo todos os actos investigatórios…”
A competência do juiz de instrução não deve constituir oportunidade para ele se
alçar em senhor do inquérito, o que aconteceria se o juiz se colocasse numa
posição de sindicante permanente da actividade do Ministério Público e até
ordenasse a repetição de actos ao Ministério Público…
Por outo lado, a competência do juiz de instrução seria igualmente subvertida
se o Ministério Público pudesse declarar a nulidade de actos processuais
presididos pelo juiz de instrução durante o inquérito”
Portanto, do despacho do Ministério Público que decide durante o inquérito se
um acto processual é ou não é inexistente, nulo ou irregular ou uma prova é ou
não é proibida não cabe reclamação para o juiz, nem recurso para o tribunal
superior, mas reclamação hierárquica para o superior hierárquico do magistrado
do Ministério Público”420.

419
420

Direcção do Inquérito Penal e Garantia Judiciária, Coimbra Editora, 2003, pág. 96-97, nota 141.
Comentário do Código de Processo Penal, cit., págs. 306-307.
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Esta orientação veio a ser expessamente perfilhada pela jurisprudência actualmente
maioritária421.
Inclinamo-nos para a posição defendida por Paulo Pinto de Albuquerque.
Com efeito, tratando-se de acto respeitante ao inquérito, cuja direção cabe
exclusivamente ao Mº Público (artº 219º da CRP), terá de ser este magistrado que
decide se, nesta fase, um acto processual é ou não é inexistente, nulo ou irregular, e
desse despacho caberá então reclamação para o respectivo superior hierárquico.
Assim, na fase do inquérito é exclusiva do Ministério Público a competência para
declarar a nulidade e os consequentes efeitos do depoimento de testemunha não
advertida da faculdade de se recusar a depor.
Do despacho do Ministério Público não cabe reclamação para o juiz, nem recurso para
o tribunal superior, mas reclamação hierárquica para o superior hierárquico do
magistrado do Ministério Público.
A decisão do Ministério Público não forma, porém, caso decidido, não vinculando o
órgão judicial que vier a intervir nas fases subsequentes do processo.
Assim, se por exemplo no decurso de um inquérito é inquirida a mãe do arguido pelo
órgão de polícia criminal competente sem que a testemunha tivesse sido previamente
advertida da faculdade de recusar a depor, a nulidade invocada pelo arguido deve ser
decidida pelo Ministério Público.
A circunstância de o Ministério Público ter desatendido a arguição da referida nulidade
por entender erroneamente que a aquela advertência não era devida por a testemunha
ter apresentado queixa, ou por já anteriormente ter sido advertida e ter prestado
depoimento, não obsta a que o arguido volte a arguir a referida nulidade em sede de
instrução e que o juiz de instrução declare nulo o depoimento efectuado e, perante a

421

Cfr. os Acs. da Rel. de Lisboa de 24-2-2000, sum.º no BMJ n.º 484, pág. 434, da Rel. Guimarães de
20-9-2010, proc.º n.º rel. Teresa Baltasar, da Rel. Porto de 2-11-2005, proc.º n.º 0541293, rel. António
Gama, de 4-3-2009, proc.º n.º 0817712, rel. Melo Lima, de 15-2-2012, proc. nº 36/09.6TAVNH.P1, rel.
Eduarda Lobo, de 26-2-2014, proc.º n.º 9585/11.5TDPRT.P1, rel. Eduarda Lobo, com excepção do
primeiro todos disponíveis em www.dgsi.pt.
Como se assinala neste último aresto:
«A competência concorrente do Ministério Público e do juiz de instrução na fase de inquérito tem
limites e eles resultam da estrutura acusatória do processo penal. “Esta estrutura implica uma separação
orgânica e funcional entre as duas magistraturas que se verifica mesmo na fase de inquérito. Assim,
durante o inquérito, o juiz de instrução só pode conhecer da ilegalidade de atos da sua competência (…).
A competência do juiz de instrução não deve constituir oportunidade para ele se alçar em senhor do
inquérito, o que aconteceria se o juiz se colocasse numa posição de sindicante permanente da atividade
do Ministério Público (…). Portanto, o juiz de instrução não pode declarar, durante o inquérito a
invalidade de atos processuais presididos pelo Ministério Público”.
Concedemos, porém, que tratando-se de nulidade sanável suscetível de afetar direitos, liberdades ou
garantias de algum sujeito processual e de se integrar na previsão da al. d) do nº 2 do artº 120º do C.P.P.,
possa ser suscitada no prazo peremptório previsto no nº 3 al. c) do mesmo preceito, sob pena de se
considerar sanada».
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recusa em depor daquela testemunha e a ausência de indícios suficientes, profira
decisão de não pronúncia.

9.7 Consequências substantivas da omissão da advertência
Na Italia, a falta de advertência faz desencadear a causa de não punibilidade prevista
no artigo 384.º do Código Penal Italiano relativamente ao crime de falso
testemunho422.
Entre nós, a propósito do crime de falsidade de testemunho p. e p. pelo artigo 360.º do
Código Penal, Medina de Seiça sustenta que a omissão da advertência, isto é, a
violação de um dispositivo processual que implica “endo-processualmente a proibição
da valoração tem como consequência a negação da tipicidade do depoimento não
conforme à verdade. O mesmo é dizer que uma declaração falsa só é tipicamente
relevante quando for processualmente valorável” 423.
Também Pinto de Albuquerque se pronuncia no sentido de que o vicio da omissão do
cumprimento do artigo 134.º, n.º2 do CPP, tal como o vicio da incompetência do órgão
ou funcionário, o vício da omissão do juramento ou da advertência das consequências
legais, nos casos em que são devidos, o vício da utilização de meio de prova proibido
previsto no artigo 126.º, n.ºs 1 e 2 do CPP, “geram a atipicidade das declarações falsas
prestadas no processo, uma vez que o modo de recolha das declaraçoes não decorreu
diante do ‘tribunal ou funcionário competente’ em sentido lato”424.
Nesta perspectiva, o Ac. da Rel. de Coimbra de 25-5-2014425 considerou que não
comete o crime previsto no artigo 360.º do CPP o filho do arguido que, embora sob
juramento, presta depoimento (falso) sem que lhe tenha sido feita a advertência
descrita no artigo 134.º, n.º 2, do CPP.

422

É o seguinte o teor do referido preceito:
“Art. 384.
Casi di non punibilità.
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378,
non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo
o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso
da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o
assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere
obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi
dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”.
423
Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo III, Coimbra Editora, 2001, págs. 471- 472.
Como o autor reconhece esta interpretação funda-se numa tese germânica minoritária, que a doutrina e a
jurisprudência dominantes na Alemanha rejeitam.
424
Comentário do Código Penal, Lisboa, 2008, Universidade Católica Editora, pág. 847.
425
Proc.º n.º 313/10.3TACNT-A.C1, rel. Luís Coimbra, in www.dgsi.pt.
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Não sufragamos este entendimento que tem subjacente que a omissão do cumprimento
do artigo 134.º, n.º2 do CPP integra um proibição de valoração e não, como
sustentamos, uma mera nulidade sanável.
Por outro lado, independentemente da questão de saber se a competência do tribunal
faz parte do tipo426, não vislumbramos como é que a mera inobservância daquela
formalidade legal (omissão de advertência) se pode integrar no conceito de
competência do tribunal ou do funcionário.
Afigura-se-nos, assim, que o incumprimento do disposto no artigo 134.º do CPP não
acarreta a atipicidade das declarações falsas prestadas no processo427.
Fica, porém, sempre ressalvada a existência de causa de exclusão da ilicitude ou da
culpa.
Assim, o Ac da Rel. do Porto de 15 de Outubro de 2003428, num caso em que o pai do
arguido sob juramento, sem que lhe tivesse sido feita a advertência constante do artigo
134 n.º2 do Código de Processo Penal, prestou depoimento falso para proteger o filho,
procurando deste modo evitar que a este viesse a ser aplicada uma pena, absolveu o
arguido do crime de falso testemunho, com fundamento no direito de necessidade
previsto no artigo 34.º do Código Penal.
Questão diversa é a de saber se a testemunha que prestou depoimento falso depois de
ter sido advertida da faculdade de se recusar a depor nos termos do artigo 134.º do CPP
pode ou não beneficiar da atenuação especial ou da dispensa de pena previstas na
alínea b) do artigo 364.º do Código Penal.429
426

Veja-se, a este respeito, Iolanda A.S. Rodrigues de Brito, Crime de Falso Testemunho Prestado em
Tribunal, Coimbra Editora, 2012, págs. 41-43
427
Assim também Iolanda A.S. Rodrigues de Brito, Crime de Falso Testemunho Prestado em Tribunal,
cit., págs. 45-46.
428
Proc.º n.º 0313324, rel. Fernando Monterroso, disponível em www.dgsi.pt. O sumário deste aresto
[“Não comete o crime de depoimento falso o pai do arguido que, embora sob juramento, presta tal
depoimento sem que lhe tenha sido feita a advertência constante do artigo 134 n.º2 do Código de
Processo Penal”], não reflecte com rigor o conteúdo da decisão.
429
Medina de Seiça, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo III, cit. págs. 511-515, §§14,
15 e 18, pronuncia-se afirmativamente. Por um lado, citando Bemmann, considera que o afastamento
do perigo de punição apesar do direito de recusar a resposta muitas vezes só é possível através de uma
declaração falsa. Por outro lado, “… a aferição do fundamento do art. 364.º não está tanto na existência
ou inexistência de um dever de declarar mas antes e de forma decisiva na existência ou inexistência de
uma situação de perigo que o agente, declarante ou não, só poderá evitar mediante falsidade”(op. cit.,
pág. 515). No mesmo sentido, cfr. Iolanda A.S. Rodrigues de Brito, Crime de Falso Testemunho
Prestado em Tribunal, cit., págs. 80-82.
No citado ac. da Rel. do Porto de 15-10-2003 considerou-se, igualmente, que a referida norma da b) do
artigo 364.º do Código Penal “não é incompatível com as conclusões a que acima se chegou. Ela é
aplicável às pessoas que, tendo sido advertidas de que lhes assistia a faculdade de recusarem o
depoimento, optaram por depor, prestando, no entanto, um depoimento falso”.
Pelo contrário, em Itália, pondo termo a uma longa querela jurisprudencial (cfr., v.g., Maria Sabina
Lembo, Falsa testimonianza e causa di non punibilità, Outubro de 2009, in www.iussit.com, Nicola
Verdis, “Punibilità del testimoni prossimo congiunto che dichiara falso”, Altalex n.º 3/2008, disponivel
em http://www.altalex.com/) a Corte di Cassazione, decidiu que “la causa di esclusione della punibilità
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9.8. Cumprimento indevido do artigo 134.º
A nulidade cominada no n.º 2 do artigo 134.º apenas respeita à omissão da advertência.
Mas, a omissão da advertência imposta naquele preceito legal não constitui a única
modalidade de violação do disposto no citado preceito legal.
O incumprimento do disposto no artigo 134.º pode, ainda, assumir uma outra variante:
a entidade competente para receber o depoimento adverte pessoa diversa das indicadas
taxativamente no n.º 1 do citado artigo 134.º.
Neste caso, importa distinguir duas situações, consoante a testemunha ilegalmente
advertida opta por prestar depoimento ou opta pelo silêncio.
Na primeira situação encontramo-nos perante uma mera irregularidade que, em
principio, em nada afecta o valor do acto praticado430.
per il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla
necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o
nell’onore, non opera nell’ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito
della facoltà di astenersi” (Cassazione Penale, Sez. Unite, n.º 7208, de 14 de Fevereiro de 2008).
Fazendo aplicação desta jurisprudência cfr. v.g. Sez. VI, n.º 49867, de 19-12-2012 e Sez. VI, n.º 26814,
de 27-6-2012, disponíveis in www.italgiur.giustizia.it.
430
Num caso paralelo, o Ac. da Rel. de Coimbra de 19-12-2001, in Colectânea de Jurisprudência, ano
XXVI, tomo 5, pág. 57, decidiu que a audição do assistente e da parte civil na qualidade de testemunhas
em violação do disposto no artigo 133.º, n.º1, alíneas e) e b), do CPP, não é prova proibida ou
processada mediante método proibido, pelo que sobre tal meio de prova não recai qualquer proibição de
valoração. Daí que seja uma mera irregularidade, a invocar no próprio acto.
Num caso em que a menor ofendida foi ouvida como assistente e a sua mãe como testemunha, quando
deveria ter-se dado o contrário: a menor ser ouvida como testemunha e a mãe desta como assistente, o
Ac. do STJ de 5-6-2008, proc.º n.º 06P3649, rel. Souto Moura in www.dgsi.pt decidiu que “[a] alteração
do estatuto, segundo o qual as pessoas referidas, foram ouvidas, constitui um vício, sem dúvida, mas
cuja gravidade não reclama mais do que a irregularidade processual. Não se violentou a liberdade destas
participantes processuais poderem dizer só o que queriam dizer, nem as diferenças do método
incorrecto, porque trocado, de produção de prova, devem ter a virtualidade de tornar imprestável na
formação da convicção dos julgadores, o que cada uma delas disse”.
A doutrina e a jurisprudência consideram igualmente que a audição como testemunha de um
demandante cível integra uma mera irregularidade que deve ser arguida no acto sob pena de ficar sanada
(veja-se, neste sentido, Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit.,
págs. 360 e 409 o Ac. da Rel. de Guimarães de 11-11-2010, proc.º n.º 76/08.2TAMLG.G1, rel. Paulo
Fernandes da Silva e os Acs da Rel. do Porto de 20-3-1991, proc.º n.º 0225657, rel. Castro Ribeiro, de 77-1999, proc.º n.º 9810992, rel. Marques Salgueiro, de 5-12-2001, proc.º n.º 0110907, rel. Esteves
Marques, e de 18-1-2012, proc.º n.º 140/10.8GAVNH.P1, rel. Mouraz Lopes, todos disponíveis em
www.dgsi.pt).
No âmbito do processo civil, a jurisprudência portuguesa sempre entendeu que a inquirição de
testemunha inábil por motivo de ordem moral integrava uma nulidade relativa, sanada se não tivesse
sido arguida no prazo de cinco dias - cfr., v.g., os Acs do STJ de 22-2-1990, proc.º n.º 078029, rel.
Cabral de Andrade, de 5-12-1991, proc.º n.º 080917, rel. Tavares Lebre e de 10-2-1998, proc.º n.º
98ª007, rel. Fernando Fabião, os Acs da Rel. do Porto de 13-11-1991, proc.º n.º 9240158, rel. Mário
Cancela, de 13-6-1996, proc. n.º 9531230, rel. Oliveira Barros, de 15-4-1997, proc.º n.º 9620181, rel.
Emerico Soares, de 1-7-1997, proc.º n.º 9720105, rel. Afonso Correia e de 21-1-2002, proc.º n.º
0151370, rel. Ribeiro de Almeida, todos acessíveis em www.dgsi.pt.
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Já na segunda situação importa tomar em consideração a fase em que o processo se
encontra.
No caso de o processo se encontrar numa fase preliminar (inquérito ou instrução), a
ilegalidade cometida integra uma mera irregularidade que afecta o valor do acto
praticado e que deve ser arguida pelo próprio interessado ou no decurso do própria
acto se a ele assistiu, ou nos três dias seguintes a contar daquele em que tiverem sido
notificados para qualquer termo do processo ou intervindo em algum acto nele
praticado (artigo 123.º, n.º1).
Se o processo se encontrar na fase de julgamento, a não audição da testemunha que
opta pelo silêncio após ter sido (ilegalmente) advertida da faculdade de recusar o
depoimento que a lei não lhe reconhece, pode integrar uma nulidade prevista na 2ª
parte da alínea d) do n.º 2 do artigo 120.º do CPP (omissão posterior de diligências que
pudessem reputar-se essenciais para a descoberta da verdade), nulidade sanável que,
de acordo com o estatuído no artigo 120.º, n.ºs 1 e º3, al. d) do CPP deve ser arguida
pelos interessados antes que o acto esteja terminado431 .

431

Veja-se, neste sentido, o Ac. da Relação de Lisboa de 21-2-2007, proc.º n.º 93335/2006-3, rel. João
Sampaio, in www.dgsi.pt., num caso em que a mãe da companheira do arguido fora indevidamente
dispensada de depor em julgamento.
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10. Recusa e prestação de depoimento (consequências
substantivas e processuais)
a) Efectuada a advertência legal, se o familar do arguido, no exercício do direito que
lhe assiste, se recusar a depor ou a prestar declarações, a entidade competente para
receber o depoimento deve limitar-se a consignar ou a mandar consignar a recusa em
auto ou acta, dispensando a testemunha432.
Se a recusa ocorrer em audiência, o depoimento ou declarações anteriormente
prestados, em fase de inquérito ou de instrução, em caso algum poderão ser valorados
pelo tribunal.
Recorda-se que nos termos do n.º 6 do artigo 356.º do CPP “[é] proibida, em qualquer
caso, a leitura de depoimento prestado em inquérito ou instrução por testemunha que,
em audiência, se tenha validamente recusado a depor”433.
É este, também, o regime jurídico vigente na Alemanha (§252 da StPO), na Itália 434 e
em Espanha435.
432

Cfr. artigo 253.º do CPP.
A dispensa da testemunha presupõe, obviamente, a existência de um único arguido ou o exercício da
recusa de depor relativamente a todos os arguidos.
433
Como bem observa Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 880:
“Nestes casos, a leitura, visualização ou audição do depoimento da testemunha é absolutamente proibida
e nem mesmo o acordo do MP, do assistente e do arguido as legitima, pois os direitos em causa não
estão no âmbito de disponibilidade destes sujeitos processuais”.
434
Veja-se. v.g. Corrada di Martino in Corrada di Martino e Teresa Procaccianti, La prove testimoniale
nel processo penale, cit., pags. 371-373, Danila Certosino, “Volontaria sottrazione al contradditorio e
acquisibilità delle precedenti dichiarazione”, in Vincenzo Perchinunno (coord.), Percorsi di procedura
penale, Milão, 2008, Giuffrè editore, págs. 34-35, Ercole Aprile e Piero Silvestri, Strumenti per la
formazione della prova penale, cit., pags. 230-236. Como referem estes últimos autores,“[i]l divieto di
procedere alla lettura delle dichiarazione rilasciata nel corso delle indagini dal prossimo congiunto
dell’imputato che in dibattimento si avvalga della facolta di non deporrebe ex art. 199 c.p.p. costituisce
ormai una affermazione pressochè pacifica in dottrina e giurisprudenza (op. cit. págs. 230-231). Entre
nós, dando noticia da alteração ocorrida ao nível do Tribunal Constitucional italiano, na sequência da
alteração ao artigo 111.º, n.º4 do texto constitucional, veja-se Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o
que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do
Sistema Norte-Americano, cit., pags. 551-552, nota 193.
435
Também em Espanha se entende maioritariamente que “[l]a libre decisión de la testigo en el acto del
Juicio Oral que optó por abstenerse de declarar contra los acusados, de acuerdo con el art. 707 de la
LECr, en relación con el art. 416 de la LECrim, es el ejercicio de una dispensa legalmente atribuida,
incompatible con la neutralización de su efecto mediante la valoración de la declaración sumarial”(STS.
21-12-2012 (n.º 1010/2012), citando no mesmo sentido as STS de 14-5-2010 (n.º 459/2010), de 27-12009 (n.º 31/2009) e de 10-2-2009; cfr. no mesmo sentido as STS de 20-10-2013 (n.º 854/2013), 5-32010, 12-6-2001, 27-11-2000, 28-4-2000, 17-12-1997, 11-4-1996 e de 26-11-1973, e as Sentenças do
Tribunal Constitucional n.º 331/96 e 1587/97.
Como se refere naquelas SSTS 31/2009, de 27 de Janeiro e 129/2009, de 10-2-2009:
«... No haber hecho uso de esa dispensa en la declaración sumarial no impide su ejercicio posterior en
cuanto mecanismo de solución de un conflicto entre deberes que bien puede subsistir y plantearse de
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Noutros ordenamentos jurídicos, porém, admite-se a valoração do depoimento
anteriormente prestado pela testemunha que em julgamento se recusa a depor.
Em termos gerais, considera-se que a recusa a depor só produz efeitos para o futuro e
que, por isso, não inutiliza os depoimentos feitos anteriormente.
Assim, na Suiça, a al. 2 do artigo 175 do CPP dispõe expressamente que:
“ Les dépositions faites par un témoin après qu’il a été informé du droit de
refuser de témoigner peuvent être exploitées commes preuves, même s’il
évoque ultérieurement ce droit, du moment qu’il y avait renoncé”436.
O Código de Processo Penal da Federação Russa de 2001 impõe até que a testemunha
seja advertida de que o seu depoimento poderá ser valorado mesmo que posteriormente
renuncie a depor437.
nuevo en otra declaración, ni entraña renuncia a optar por la abstención de declarar como testigo en el
juicio Oral, entre otras razones porque la distinta naturaleza que corresponde a la declaración sumarial,
que no tiene carácter de actividad probatoria, y la que es propia de la testifical en Juicio Oral, que es
verdadera prueba idónea para desvirtuar la presunción de inocencia, pone de relieve la posibilidad de
usar de diferente manera la dispensa de declarar en testimonios de tan distintas consecuencias, que es lo
que está presente en el fundamento de esa dispensa, concedida en función de las posibilidades de
perjudicar con la declaración los intereses del pariente procesado o acusado. Es cierto que la dispensa
ejercitada en el Juicio Oral no elimina ni la realidad de la declaración sumarial ni su validez; pero
también es verdad que precisamente su validez y eficacia originaria como mera diligencia sumarial sin
valor probatorio es la que la dispensa luego ejercitada en el Juicio Oral no modifica. Lo que sí impide es
que se transforme ese inicial valor como mera diligencia sumarial sin valor de prueba en una verdadera
prueba de cargo testifical, después de que la dispensa atribuida al testigo ha sido ya ejercitada en sentido
contrario, negándose el testigo a declarar contra el pariente acusado. Hacer esa conversión es impedir
por una vía indirecta lo mismo que por otra se concede al beneficiario de la dispensa...».
Por conseguinte, como se assinala na sentença do TS de 14 de Maio de 2010, Ponente José Manuel
Maza Martín, “de llegarse a la conclusión contraria, es decir, a la de afirmar la posibilidad de acudir al
material sumarial para sustentar el pronunciamiento condenatorio, estaríamos negando a la Defensa,
paradójicamente como consecuencia de una decisión adoptada por quien, en principio, abriga el deseo
de no incriminar al acusado, la posibilidad del interrogatorio, contradictorio y a presencia del Tribunal,
de un testigo esencial y, por ende, impidiéndole disponer de opción tan básica, para las garantías del
enjuiciamiento, como la de intentar evidenciar ante los Juzgadores, por medio de sus preguntas, los
posibles datos que pudieran desacreditar la credibilidad de la versión ofrecida en la denuncia. Semejante
sacrificio de los derechos procesales del acusado no resultarían, en ningún caso, aceptables en el
procedimiento penal propio de un Estado de Derecho, salvo en aquellos supuestos verdaderamente
excepcionales y plenamente justificados, de verdadera imposibilidad fáctica de la práctica en el Juicio de
la prueba ...”. Veja-se também com interesse, Gregorio Serrano Hoyo, “Sobre las posibles conductas
procesales de la mujer víctima de delitos de violencia de género”, Anuario de la Facultad de Derecho
(Universidad de Extremadura), Nº 28, 2010 , pág. 134, Ortega Calderón, Juan Luis Ortega Calderón,
“La superación procesal del ejercicio por las víctimas de violencia de género de la dispensa legal a
declarar”, Diario La Ley, Nº 6820, 2007 In: La Ley - Madrid - V. 5 (2007), p. 1069-1074 (D-243).
436
Na Message relatif à l’unification du droit de la procedure pénale de 21 de Dezembro de 2005, pág.
1187, disponível em www.epjpd.admini.che, pode ler-se, em comentário a este preceito, que “[e]n
d’autres termes, le droit de refuser de témoigner ne produit d’effet que pour l’avenir et ne rend donc pas
inexploitables les dépositions faites antérieurement. En revanche, si la direction de la procédure a omis
d’aviser le témoin de son droit de refuser de témoigner, la possibilité d’exploiter ses déclarations se
détermine selon l’art. 174, al. 1: l’audition n’est pas valable et les dépositions ne sont exploitables
comme moyens de preuves que dans les limites fixées à l’art. 139, al. 2, donc uniquement si elles sont
indispensables pour élucider des infractions graves”.
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b) Numa visão algo tacticista do processo penal, a tomada de declarações para
memória futura é por vezes requerida com vista a evitar que a vítima de violência
doméstica exerça o direito de se recusar a depor (artigo 134.º, n.º1, alínea a)438.
Noutras situações, pelo contrário, é negada a antecipação da prova para evitar que a
vítima deixe de exercer aquele direito 439.
Não pode, naturalmente, acolher-se qualquer uma destas perspectivas.
Recorda-se que nos termos do n.º 1 do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de
Setembro (“Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica,
à protecção e à assistência das suas vítimas e revoga a Lei n.º 107/99, de 3 de Agosto,
e o Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro”), “O juiz, a requerimento da vítima
ou do Ministério Público, pode proceder à inquirição daquela no decurso do inquérito,
a fim de que o depoimento possa, se necessário, ser tomado em conta no
julgamento”440.
437

É do seguinte teor a tradução inglesa do artigo 56 n.º 4 do citado Código: “A witness shall have the
right: 1) to refuse to testify agains himself, his (her) spouse and other close relatives whose circle is
delineated by Item 4 of Article 5 of present Code. If the witness consents to furnish evidence, he shall be
warned that his testimony may be use as proff in the criminal case, even if he subsequently renounces
them”.
438
Assim, no Ac. da Rel. de Lisboa de 11-1-2012, processo n.º 689/11.5PBPDL-3, rel. Carlos Almeida,
disponível em www.dgsi.pt, refere-se que na motivação do recurso que interpôs o recorrente, Ministério
Público, expressou o entendimento de que as declarações para memória futura, cuja prestação fora
indeferida, constituiam um meio de evitar que a vítima exercesse, em audiência, o direito de se recusar
a depor.
O Prof. Sousa Mendes “Violência Doméstica. Crime público ou semi-público”, Boletim da Ordem dos
Advogados, n.º 96, Nov. 2012, pág. 11, disponível em http://www.oa.pt, parece não repudiar este
entendimento ao considerar que [a] a regra que permite colher depoimentos das vítimas para memória
futura previne a vitimização secundária resultante da obrigação de comparência em audiência, bem
como as consequências perniciosas advenientes da possível recusa de depoimento em audiência, por via
do direito dos familiares de se recusarem a depor (134.º CPP).
Já Moreira das Neves in Violência Doméstica – Sobre a Lei de Prevenção, Protecção e Assistência às
Vítimas, 2010, pág. 5, também disponível em http://www.verbojuridico.com, também citado pelo Prof.
Sousa Mendes, sustenta, de forma mais prudente que “[d]o mesmo modo a regra que permite a
prestação de depoimentos para memória futura, colhidas também precocemente, previne, em larga
medida, quer a chamada vitimização secundária, resultante da obrigatoriedade de comparência na
audiência; quer ainda, mesmo que por portas travessas, as consequência perniciosas advenientes da
crónica recusa de depoimento em audiência, por via do exercício do direito previsto no artigo 134.º
CPP”.
439
Um dos fundamentos utilizados para indeferir a tomada de declarações para memória futura à vítima
de violência doméstica no citado processo n.º 689/11.5PBPDL foi precisamente o de considerar que “em
abstracto, considera-se que este mecanismo não é aconselhável nestes casos. Não só implica a quebra da
imediação do julgador, sendo que, na maioria dos casos, se trata da testemunha com maior razão de
ciência neste tipo de criminalidade, mas também coarcta, a jusante, na fase do julgamento, o direito
processual a que alude o artigo 134.º, n.º 1, al. a), do CPP, em que, por regra e mercê do decurso do
tempo, a testemunha/vítima/cônjuge se apresenta mais calma, racional e segura da sua vontade em
prestar, ou não, declarações” (o texto deste despacho consta do citado Ac. da Rel. de Lisboa de 11-12012, rel. Carlos Almeida).
440
Sobre as declarações para memória futura no âmbito da violência doméstica, veja-se Cruz Bucho,
Declarações para memória futura (elementos de estudo), 2-4-2012, págs. 60-63, disponível em
www.trg.pt.
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A redacção do n.º 1 do citado artigo 33º não deixa margem para dúvidas sobre o
carácter não obrigatório da tomada de declarações para memória futura (“O juiz…
pode…”).
Mas a maior ou menor probabilidade de a testemunha vítima se recusar a depor em
julgamento, inviabilizando a leitura e consequente valoração das declarações que
prestou em inquérito, não constitui, seguramente, o critério que deve nortear o juiz de
instrução na admissão ou rejeição da prova antecipada em matéria de violência
doméstica.
Como se salientou no douto Ac. da Rel. de Lisboa de 11-1-2012 441:
«9 – Admitindo o citado art. 33.º da Lei n.º 112/2009, de 16/09, que a vítima de
violência doméstica possa prestar declarações para memória futura e não se
estabelecendo a obrigatoriedade da prática desse acto, importa procurar na lei
um critério que permita determinar os casos em que ele deve ter lugar.
A nosso ver, esse critério há-de resultar de uma ponderação entre o interesse da
vítima de não ser inquirida senão na medida do estritamente indispensável à
consecução das finalidades do processo e o interesse da comunidade na
descoberta da verdade e na realização da justiça.
Para aplicar o critério traçado a este caso concreto há que ter especialmente em
atenção:
–
A complexidade do processo, que em muito resulta da personalidade
das pessoas envolvidas;
–
A importância que a inquirição da queixosa tem para o apuramento da
verdade em toda a sua extensão;
–
A relevância que para a correcta valoração da prova tem, especialmente
neste caso, o contacto directo do juiz de julgamento com as fontes de prova
(princípio da imediação em sentido estrito) e a produção concentrada de todos
os meios de prova na audiência de julgamento;
–
A circunstância de a tomada de declarações da vítima para memória
futura durante a fase de inquérito não evitar, muito provavelmente, uma nova
inquirição no decurso da audiência;
–
O facto de essa inquirição, desde que realizada com as cautelas previstas
na lei, não pôr previsivelmente em causa, de uma forma significativa, a saúde
psíquica da vítima;
Ora, ponderando esses elementos à luz do critério supra traçado, afigura-se-nos
que não existe motivo suficientemente forte para que se deva proceder durante
a fase de inquérito deste processo à tomada de declarações da vítima para
memória futura.
Tanto mais que, tendo o processo natureza urgente, ver artigo 28.º dessa lei, a
acusação, se ainda não foi deduzida, sê-lo-á em breve e o julgamento será, por
certo, realizado com a urgência que o caso requer.
10 – Não podemos deixar ainda de dizer que a decisão sobre a tomada de
declarações para memória futura não pode ser vista como um meio de evitar
441

Proc.º n.º 689/11.5PBPDL–3, rel. Carlos Almeida, disponível em www.dgsi.pt e também acessível,
em texto integral, em www.pgdlisboa.pt.
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[Tal como afirma o recorrente na motivação] ou propiciar [Tal como afirma o
Sr. juiz no despacho recorrido e no de sustentação] que a vítima exerça o
direito de se recusar a depor [Ver artigo 134.º, n.º 1, alínea a), do Código de
Processo Penal] Ela tem esse direito em qualquer momento em que deva depor
[Direito que, pela forma como estão redigidos os autos de inquérito, não lhe
terá sido assegurado nesta fase do processo].
Para além de serem propósitos completamente alheios às finalidades deste
instituto, a prestação de declarações para memória futura na fase de inquérito
não impediria a vítima de, em julgamento, no exercício desse seu direito, se
recusar a depor (…)».
Questão diversa é a de saber se pode ser valorado o depoimento indirecto daquele que
relata o que ouviu dizer a um familiar do arguido que, chamado a depor, se recusa a
fazê-lo, nos termos do artigo 134.º do CPP442.
442

A este respeito e como é sabido a jurisprudência e a doutrina nacionais encontram-se profundamente
divididas.
Em sentido afirmativo podem citar-se, v.g., o Ac do STJ de 23-10-2008, proc.º n.º 08P1212, rel. Cons.º
Rodrigues da Costa, os Acs. da Rel do Porto de de 7-11-2007, proc.º n.º 0714613, rel. Manuel Braz e
de 9-2-2011, proc.º n.º 195/07.2GACNF.P1, rel. Eduarda Lobo[“chamando o juiz a fonte a depor, o
depoimento indirecto pode ser valorado, mesmo nos casos em que a aquela se recusa, lícita ou
ilicitamente, a prestar depoimento ou, por exemplo, diz de nada se recordar já. É que nesta situação é
possível o exercício do contraditório na audiência de julgamento, através do interrogatório e do contrainterrogatório, quer da testemunha de ouvir dizer, quer da testemunha fonte, assim se assegurando o
respeito pela estrutura acusatória do processo criminal, imposto pelo art. 32º, nº 5, da CRP] , o Ac. da
Rel. de Lisboa de 22-9-2009, proc.º n.º 1496/09.0YRLSB-5, rel. Vasques Osório e os Acs da Rel de
Coimbra de 26-2-2002, proc.º n.º 1771/2001, rel. Serafim Alexandre, de 26-11-2008, proc.º n.º
27/05.6GDFND.C1, rel. Vasques Osório e de 18-4-2012, proc.º n.º431/09.0GCACB.C1, rel. Abílio
Ramalho, os Acs da Rel. de Guimarães de 3-2-2014, 693/12.6JABRG.G1, rel. Teresa Baltazar, de 5-32012, proc.º n.º 376/10.1TAPTL.G1, rel. Teresa Baltasar e de 22-4-2013, proc.º n.º 533/12.6GAEPS.G1,
rel. Maria Luísa Arantes, todos in www.dgsi.pt.
Na doutrina, pronunciaram-se neste sentido, Carlos Adérito Teixeira, in “Depoimento indirecto e
arguido – Admissibilidade e livre valoração versus proibição de valoração”, Revista do CEJ, nº 2, 1º
Semestre de 2005, pags. 140-142, 149, 150 e 157 e Paulo Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se
disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova no Processo Penal Português, à Luz do Sistema
Norte-Americano, cit., pags. 548-552. Veja-se também, com interesse, Vitor Pereira Pinto, “Violência
doméstica. Silêncio das ofendidas. Valoração dos depoimentos indirectos (motivação de recurso penal)”,
Revista do Ministério Público, n.º 133, Jan-Março 2013, pags.185-213.
Pelo contrário, considerando que não vale como prova o depoimento que resultar do que se ouviu dizer a
determinada pessoa, se esta, chamada a depor, se recusa validamente a fazê-lo, ao abrigo do disposto no
art. 134º do Código de Processo Penal. vejam-se, v.g., os Acs da Rel do Porto de 27-2-2002, proc.º n.º
0110702, Nazaré Saraiva, de 2-2-2011, proc.º n.º 134/08.3TELSB-A.P1, rel. Moisés Silva [“Valorar o
depoimento indirecto de uma testemunha que o ouviu dizer de uma testemunha que, chamada a depor,
se recusou validamente a depor seria esvaziar de conteúdo o direito consignado no art.º 134.º n.º 1 do
CPP. Seria uma forma hábil de contornar a lei, o que não está no seu espírito, se a contextualizarmos no
âmbito dos direitos, liberdades e garantias e do universo do ordenamento jurídico, considerado na sua
globalidade], de 5-5-2011, 219/08.6GAMDB.P1, rel. Olga Maurício e de 12-5-2010, proc.º n.º
402/07.1PBVRL.P1 rel. Maria Deolinda Dionísio, os Acs. da Rel. de Coimbra de 10-12-2014, proc.º n.º
155/13.4PBLMG.C1, rel. Vasques Osório, de 19-9-2012, proc.º n.º 63/10.0GJCTB.C1, rel. José
Eduardo Martins, de 7-7-2010, proc.º n.º 210/03.9TASEI.C1, rel. Esteves Marques [“Na verdade o que
se pretende através da proibição do depoimento indirecto é que o tribunal não acolha como prova um
depoimento que se limita a reproduzir o que se ouviu dizer a outra pessoa (artº 129º nº 1 CPP). Para que
seja valorado, exige-se a confirmação, com a consequente audição das pessoas de quem se ouviu dizer.
Como referem Simas Santos e Leal Henriques, Código de Processo Penal Anotado, Vol. I, pág. 713
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c) Se o familiar do arguido prescindir da faculdade que lhe assiste de recusar o
depoimento, será ouvido na qualidade de testemunha, sujeito aos deveres do artigo
132.º do CPP 443.
Consequentemente, a testemunha fica obrigada, entre outros, ao dever de prestar
juramento e ao dever de responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas,
sob pena de responsabilidade criminal [art. 132.º, n.º1, alíneas b) e d) do CPP].
Optando por prestar depoimento a pessoa em causa é ajuramentada e de seguida
inquirida como qualquer outra testemunha, estando obrigada a depor com verdade. A
falta de verdade é sancionada nos termos do n.º 1 do citado artigo 360.º do Código
Penal444.

“Esta confirmação tem em vista a própria validade e eficácia do depoimento, pois o mérito de uma
qualquer testemunha tem muito a ver com a razão de ciência da própria testemunha.Por isso, o
depoimento “ por ouvir dizer” só após confirmação será eficaz como meio de prova”. E compreende-se
que assim seja, até porque se não houver a confirmação da alegada conversa, nada nos diz que a mesma
tenha de facto ocorrido”], o Ac, da Rel. de Lisboa de 11-1-2012, proc.º n.º 689/11.5PBPDL–3, rel.
Carlos Almeida e o Ac. da Rel. de Guimarães de 27-9-2010, rel. Ana Teixeira, todos disponíveis em
www.dgsi.pt.
Na doutrina, para alem de Simas Santos e Leal Henriques, veja-se Pinto de Albuquerque Comentário do
Código de Processo Penal, cit., pág. 880, considerando que “o tribunal não pode usar em julgamento
uma cassete de uma conversa mantida por uma testemunha que se recusou legitimamente a depor na
audiência, quer essa gravação diga respeito a um acto processual ocorrido em fase prévia do processo
quer diga respeito a uma acontecimento exterior ao processo, ficando assim prejudicada a jurisprudência
anterior do acórdão do STJ de 2.7.1998 (BMJ, 479, 233)”. Cfr., no mesmo sentido, a anotação 6 ao
artigo 134.º (op. cit., pág. 362).
Em Italia, curiosamente, a jurisprudência já admitiu a valoração do testemunho indirecto quando a fonte
se recusa a depor (Cass.pen. 26-4-1993), embora a doutrina se tenha pronunciado em sentido negativo
(cfr. Mariano Mena “Prove Dichiarative” in Giorgio Spangher (dir), Trattato di procedura penal, vol 2,
tomo 1, Torino, 2009, UTET, pág. 176). Em Espanha, Jesús María Barrientos Pacho, “Denuncia y
testimonio entre cónyuges o parientes sin advertencia previa de la dispensa legal. Validez y eficacia en
juicio”, Diario La Ley, Nº 7430, 23-7-2010, pronunciou-se igualmente em sentido negativo.
Trata-se de questão a cuja análise não procederemos por transcender o objecto deste estudo. Sempre se
dirá que nos inclinamos para a primeira daquelas orientações.
443
Neste sentido, Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág. 362,
“Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto”, Código de Processo Penal Comentários e notas práticas, cit. pág. 358 e Medina de Seiça, O Conhecimento Probatório do CoArguido, cit., pág. 133.
444
Veja-se, neste sentido, Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, cit., pág.
356 e o comentário de Santos Cabral, in António Henriques Gaspar e outros, Código de Processo Penal
Comentado, cit., págs 509 e 511.
Sobre os crimes de falsidade de depoimento ou declaração e de falso testemunho vejam-se as anotações
de Medina de Seiça in Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo III, Coimbra Editora, 2001,
págs. 460 e seguintes, de Pinto de Albuquerque in Comentário do Código Penal, Lisboa, 2008,
Universidade Católica Editora, págs. 844 e seguintes, de Victor Sá Pereira e Alexandre Lafayette,
Código Penal Anotado e Comentado, 2ªed., Lisboa, 2014, Quid juris, págs. 949 e seguintes, de M.
Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código Penal, Parte Geral e especial, com notas e comentários,
Coimbra, 2014, Almedina, págs. 1193 e seguintes, e o estudo de Iolanda A.S. Rodrigues de Brito,
Crime de Falso Testemunho Prestado em Tribunal, Coimbra Editora, 2012.
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A recusa de depor, sem justificação ou com justificação improcedente, ou a recusa de
prestar juramento445 é sancionada pelo artigo 360.º, n.º2 do Código Penal.
Na jurisprudência espanhola, sobre o dever de verdade a que fica sujeito o titular do
direito de recusa que dele prescinde, merece destaque a sentença do TS n.º 319/2009
de 23 de Março de 2009446, da qual respigamos o seguinte e expressivo excerto:
«(…) el art. 416.1 del CP no introduce a favor del testigo, ni siquiera cuando es
parte perjudicada formalmente personada, ningún poder de disposición sobre el
objeto del proceso. Tampoco le otorga una extravagante capacidad de selección
de los elementos de investigación o de prueba que hayan de ser valorados por el
Tribunal y que se hayan generado válidamente en el proceso. El testigo pariente
del imputado sólo tiene a su alcance, con fundamento en aquel precepto, la
posibilidad de eludir válidamente el cumplimiento de un deber abstracto de
declarar. Lo que el art. 416.1 protege es su capacidad para guardar silencio,
para sustraerse a la condición de obligado colaborador en la indagación de los
elementos de prueba que respalden la hipótesis de la acusación. Hasta ahí llega
su estatus. Lo que en modo alguno otorga aquel precepto es el derecho a
declarar alterando conscientemente la verdad o a prestar un testimonio de
complacencia invocando los lazos familiares. El testigo, en fin, puede callar.
Pero si habla, conociendo su derecho a no hacerlo, su testimonio se incorpora al
material probatorio del que puede valerse el Tribunal para la afirmación del
juicio de autoría».

d) Pode questionar-se se a testemunha que prescindiu da faculdade de se recusar a
depor poderá ainda recusar-se a dar respostas a perguntas concretas que impliquem a
responsabilização penal do arguido ou de algum dos familiares que nos termos do
artigo 134.º podem recusar-se a depor.
Em geral, sobre a possibilidade de a testemunha poder recusar-se a dar respostas que
impliquem a responsabilização penal de algum dos familiares que nos termos do artigo
134.º podem recusar-se a depor, Medina de Seiça pronunciou-se afirmativamente, “por
identidade material dos fundamentos” e por assim se alcançar uma “maior harmonia
com a lei penal substantiva, que prevê no art. 364.º al. b) a possibilidade de atenuação
especial ou mesmo de dispensa de pena para o agente do crime de falso testemunho
quando o facto tiver sido praticado para evitar que o agente ou um familiar se
expusessem ao perigo de virem a ser sujeitos a pena ou medida de segurança. Ora, não
se compreende, de facto, que a lei venha contemplar esta possibilidade e não permita a
recusa da resposta também quando o alegado perigo de responsabilização penal existir
para o familiar”447.
É certo que em diversos ordenamentos jurídicos se prevê essa possibilidade de recusa.

445

Nos termos do n.º 4 do artigo 91.º do CPP, a recusa a prestar juramento equivale à recusa a depor.
Rec.º 11295/2008, rel. Manuel Marchena Gómez.
447
O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, cit., pág. 30, nota 36.
446

178

Assim, na Alemanha o perigo de responsabilização criminal de um dos familiares que
podem escusar-se ao depoimento é também fundamento para a recusa a depor.
Na Espanha, a testemunha pode também recusar-se a responder a perguntas cuja
resposta possa prejudicar de forma directa e importante algum dos parentes próximos
referidos no artigo 416.º (artigo 418.º da LECr)448.
O mesmo sucede na generalidade dos ordenamentos jurídicos latino-americanos.
Mas, entre nós esta possibilidade de recusar o depoimento não se encontra prevista na
lei e, tratando-se de matéria excepcional, está vedada a aplicação analógica do n.º2 do
artigo 132.º do CPP449.
Por outro lado, se a testemunha depois de advertida renuncia ao direito de recusa, não
pode mais tarde, perante perguntas concretas, recusar-se a depor alegando que poderá
responsabilizar criminalmente o arguido seu familiar450.
Como se afirmou no Ac. da Rel. do Porto de 3-3-1999, “[a] partir do momento em que
os parentes e afins de um arguido se não recusam a depor, passam a funcionar como
quaisquer testemunhas, isto é, sem quaisquer reservas, excepções ou limitações, tendo
de responder com verdade à matéria que lhes for perguntada”451.
448

É do seguinte teor o citado artigo 418:
“Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda
perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante, ya a la persona, ya a la fortuna
de alguno de los parientes que se refiere el artículo 416.
Se exceptúa el caso en que el delito revista suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la
tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor”.
449
Diferentemente, o Código de Processo Penal de 1929 previa expressamente no seu artigo 218.º que:
“As testemunhas não serão perguntadas por factos puniveis ou desonrosos por elas praticadas ou por
seus descendentes ou ascendentes, irmãos, afins nos mesmos graus, marido ou mulher”. O parágrafo
único do citado preceito tornava extensivo este regime aos declarantes, excepto se tivessem participado
a infracção, quanto aos factos que participaram.
Segundo a doutrina o fundamento deste artigo reside no facto de não se “dever colocar o depoente na
dura colisão de mentir ou de confessar (…) atos desonrosos ou criminosos por ela praticados ou por
pessoas que muito caras lhe devem ser” (Luís Osório, Comentário ao Código do Processo Penal
Português, 3.º vol., cit., págs. 335-336; cfr. no mesmo sentido, Maia Gonçalves, Código de Processo
Penal, 4ªed., 1980, cit., pág. 328).
Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, vol. II, reimp. da Universidade Catolica, Lisboa, 1981,
pág. 332, considerava mesmo que a disposição do artigo 218.º deveria considerar-se alargada em função
da maior amplitude do artigo 23.º do Código Penal, abrangendo também colaterais ou afins da
testemunha ou declarante até ao terceiro grau.
450
Não é esse, como vimos, o regime espanhol (artigo 418.º da LECr) e de algumas legislações latinoamericanas. Assim, v.g., o segundo parágrafo do artigo 205. do Código de Processo Penal da Costa
Rica, dispõe que “Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención, antes de
que rindan testimonio. Ellas podrán ejercer esa facultad aun durante su declaración, incluso en el
momento de responder determinadas preguntas”. Também o segundo parágrafo do artigo 153. do
recente Código de Processo Penal da Argentina (Código Procesal Penal de la Nación), de 2014, estatui
que “Las personas mencionadas serán informadas sobre su facultad de abstenerse antes de iniciar la
declaración. Ellas podrán ejercerla aun durante su declaración, incluso en el momento de responder
determinadas preguntas”.
451
BMJ n.º 485, pág. 488.
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e) Tratando-se de assistentes ou partes civis, os quais gozam igualmente da faculdade
de recusar a prestação de declarações, no caso de renunciarem a tal faculdade serão
ouvidos nesta qualidade enquanto declarantes. Não prestam juramento (artigo 145.º,
n.º4) mas estão igualmente sujeitos ao dever de verdade e a responsabilidade penal
pela sua violação (cfr. artigos 145.º, n.º2 do CPP e 359.º, n.ºs 1 e 2 do Código
Penal)452.
Contrariamente ao que sucede no âmbito do crime de falso testemunho previsto no
artigo 360.º em que o n.º 2 equipara a prestação de depoimento falso à recusa
injustificada a depor, o artigo 359.º é totalmente omisso quanto à recusa dos assistentes
ou partes civis em prestarem declarações.
Esta omissão, sem justificação aparente e que o legislador poderia facilmente ter
colmatado, é fonte de inevitáveis divergências doutrinais e de problemas perfeitamente
escusados.
Medina de Seiça, depois de identificar o problema e de salientar que perante o disposto
no artigo 519.º n.º2 do Código de Processo Civil poderia parecer “que estando em
causa, essencialmente, interesses privados das próprias partes, eles só estariam sujeitos
ao dever de verdade caso se dispusessem a depor, mas, tal como não estão obrigadas a
contestar, não teriam o dever jurídico-penalmente sancionado de se submeter ao
interrogatório”, conclui:
«Julgamos, no entanto, que este entendimento não possui fundamento material .
E o mesmo se diga, por maioria de razão, no tocante às declarações do
assistente, partes civis e arguido. (…) Do mesmo modo, mal se compreende
que o assitente pudesse furtar-se sem sanção ao dever de depor, solução tanto
mais contraditória quando se atente que, caso o ofendido não tivesse assumido
o estatuto processual de assistente, poderia ser ouvido na veste de testemunha e,
assim, não só estar penalmente obrigado à verdade no depoimento como à sua
própria prestação. Julgamos pois que, tal como sucede em relação aos
depoentes enunciados no artigo 360.º, a recusa a prestar depoimento possui
uma carga de anti-normatividade em tudo equiparável à da declaração positiva,
pelo que, ressalvados os fundamentros legítimos de recusa, regulados nas
diversas leis adjectivas, sempre que algum dos declarantes enumerados se
recusar a depor realiza a fattispecie» 453.
Também na jurisprudência italiana já se afirmou, no mesmo sentido, que “una volta accettati di deporre,
il prossimo congiunto dovrà rispondere su tutti i fatti da lui conosciuti” (Cass. Sez un. 29-1-2007). Na
doutrina, Paolo Tonini, Manuale di Procedura Penale, 10ª ed., Milano, 2009, Giuffrè Editore, pág. 275
e Paolo Tonini e Carlota Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2009, Giuffrè Editore, pág. 216,
sublinha que que “[n]el caso in cui il prossimo congiunto, regolarmente avvisato, decida di deporre
come testimone, egli non può più rifiutarsi di rispondere alle singole domande...”.
452
A falta de advertência de que ficam sujeitos ao dever de verdade e a responsabilidade penal pela sua
violação constitui mera irregularidade (artigo 118.º) que, para poder ser atendida, deve ser arguida no
acto (artigo 123.º). Cfr. neste sentido o Ac. da Rel. de Coimbra de 21-11-1996, Colectânea de
Jurisprudência, ano XXI, tomo 5, pág. 55.
453
Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo III, Coimbra Editora, 2001, pág. 457, §11.
Victor Sá Pereira e Alexandre Lafayette, Código Penal Anotado e Comentado, cit., pág. 951, anotação
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Contrariamente, Pinto de Albuquerque, em anotação ao citado artigo 359.º considera:
«A omissão de declarações ou depoimento pela parte, assistente, partes civis ou
arguido não é sequer conduta típica. Com efeito, quando o legislador quis
incriminar o silêncio fê-lo de modo expresso, como sucede no artigo 360.º,
n.º2. Não o tendo feito na disposição do artigo 359.º, não pode essa omissão ser
suprida pelo intérprete, com violação do princípio da legalidade…»454.
Perfilha-se claramente este último entendimento, sob pena de flagrante violação do
princípio da legalidade por aplicação analógica do preceito incriminador.

f) Conforme referimos, se o familiar do arguido prescindir da faculdade que lhe assiste
de recusar o depoimento, será ouvido na qualidade de testemunha, sujeito ao dever de
verdade.
Frequentemente, em audiência de julgamento a testemunha alega esquecimento ou
apresenta uma versão diferente daquela que apresentou em sede de inquérito ou de
instrução, chegando mesmo em alguns casos a retractar-se.
Nestes casos, as declarações anteriormente prestadas perante autoridade judiciária
poderão ser utilizadas quando a testemunha incorrer em contradições ou discrepâncias
ou para reavivar a sua memória [artigo 356.º, n.º3, als. a) e b)]455.
7ª ao art. 359.º, parecem inclinar-se neste sentido ao referirem que “… a recusa a declarar ou prestar
declarações (em sentido lato)…deve, em relação àqueles, ser considerada conduta tipica…”
454
Comentário do Código Penal, cit., págs. 845, anotação 11 ao artigo 359.º. No mesmo sentido veja-se
M. Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código Penal, Parte Geral e especial, com notas e comentários,
cit., pág. 1194 e o Ac. da Rel. de Coimbra de 5-1-2011, proc.º n.º 811/08. 9TAACB.C1, rel. Elisa Sales,
in www.dgsi.pt.
Refira-se que o Prof. Pinto de Albuquerque defendeu no Comentário do Código de Processo Penal, cit.,
pág. 408, anotação 8 ao artigo 145.º, que o assistente e as partes civis estavam “sujeitos a
responsabilidade criminal por desobediência no caso de recusa”. Em sentido diferente, o citado Ac. da
Rel. de Coimbra de 5-1-2011 considerou que a recusa em prestar declarações por banda dos assistentes
não tem quaisquer consequências a nível de responsabilidade penal.
455
Tratando-se de contradições ou discrepâncias, a doutrina portuguesa que primeiramente se debruçou
sobre este preceito legal (cfr. Damião da Cunha, “O regime processual de leitura de declarações na
audiência de julgamento (arts. 356.º e 357.º do CPP) (Algumas reflexões à luz de uma recente evolução
jurisprudencial)”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 7, fasc. 3, Julho-Setembro 1997, págs.
417-418, Sandra Oliveira e Silva, A Protecção de Testemunhas no Processo Penal, cit., págs. 247-248 e
nota 289), à semelhança de alguma doutrina espanhola (Gómez Orbaneja, in Gómez Orbaneja - Herce
Quemada, Derecho Procesal Penal, 10ªed, Madrid, 1987, Agesa, págs. 256-257, Vicente Gimeno
Sendra, Derecho Procesal Penal, Madrid, 2004, Colex, pág. 662, Perfecto Andrés Ibanez, “Sobre
prueba y motivación”, in Jueces para la democracia, n.º 59, 2007, págs. 80-94, Lorena Winter
Bachmaier, Proceso Penal y Sistemas Acusatorios, Madrid, 2008, Marcial Pons, pág. 40) e italiana
(Ferrua, in Il giusto processo, pág. 10, apud Sandra Oliveira e Silva, A Protecção de Testemunhas no
Processo Penal, cit., pág. 248, nota 484), sublinha que a leitura visa apenas uma mera prova crítica das
declarações efectivamente prestadas em audiência, não podendo as declarações precedentes ser
valoradas como prova na reconstrução dos factos. No fundo, as contradições ou discrepâncias
decorrentes da leitura de declarações anteriores, visam apenas provocar uma explicação por parte da
testemunha, constituindo um elemento para a valoração do que foi afirmado em julgamento e só disso.
O Prof. Germano Marques da Silva, in “Produção e Valoração da Prova em Processo Penal”, cit., pág.
42, parece também perfilhar esta linha de orientação na medida em que considera que “a leitura de
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declarações prestadas nas fases anteriores `do julgamento só é admitida, e com restrições, como auxiliar
de memória e para apurar da credibilidade das fontes da prova pessoal (art. 356.º, n.º3)”.
Diferentemente, alguma prática jurisprudencial portuguesa, ao nível da 1ª instância, sempre sustentou
que os depoimentos prestados em inquérito ou em instrução, lidos nos termos do artigo 356º, n.º3, são
parte integrante da prova complexa produzida em julgamento de que o julgador se pode socorrer na
formação da sua convicção.
Bernardo Marques Vidal, A leitura em audiência das declarações das testemunhas proferidas durante o
inquérito, 7-1-2011 (tese de mestrado), in run.unl.pt/bitstream/10362/6901/1/Vidal_2011.Pdf, diverge
do entendimento perfilhado por Damião da Cunha, salientando que as declarações em causa “podem ser
a base de aplicação de medidas de coacção ao arguido, podendo levar inclusivamente à privação da
liberdade. A não valoração destas declarações pode também conduzir a juízos de prognose sobre a
eficiência da sua inclusão na acusação por parte das entidades investigadoras, levando a uma maior
generalização do recurso a métodos mais invasivos da intimidade do arguido (como as escutas
telefónicas). É de notar ainda que, numa análise aos antecedentes históricos desta disposição, sempre foi
permitida a leitura destas declarações e a sua consequente valoração., sem que esta tivesse sido
questionada mesmo já durante o período democrático”(pág. 66). Mais decisivamente, o mesmo autor
conclui que “Tendo estes argumentos em conta, não podemos deixar de anotar que acima deles está a
lógica interna do CPP que em parte alguma limita a valoração da prova adquirida de forma legal e
reproduzida (ou examinada) em audiência. A preclusão da utilização deste material probatório à
apreciação do juiz não é enquadrável no âmbito dos meios de de protecção do arguido. Os direitos de
defesa do arguido encontram-se constitucionalmente estatuídos numa perspectiva de garantia de
utilização de todos os meios possíveis para a comprovação da sua inocência e não como forma de obstar
à descoberta da verdade material” (ibidem).
Também Dá Mesquita, A Prova do Crime e o que se disse antes do Julgamento, Estudos sobre a Prova
no Processo Penal Português, à Luz do Sistema Norte-Americano, cit., págs 602-603, nota 271, conclui
que “[a] conjugação das disposições dos arts. 355.º e 356.º do CPP parece permitir a conclusão que, por
via da ressalva do n.º 2 do art. 355.º do CPP, tais provas valem em julgamento, nomeadamente para o
efeito de formação da convicção do Tribunal…”
Finalmente, foi esta a posição assumida pelo Tribunal colectivo do 2ª juízo do Tribunal Judicial de
Lousada no seu acórdão de 22-2-2011, proferido no conhecido caso do “desaparecimento do menor Rui
Pedro”, disponível in www.asjp.pt: “[e]sta foi, de facto, a orientação adoptada, no caso particular da
testemunha António S…, por se entender que o que deve ser valorado e antes disso descortinado pelo
Tribunal quando ouve uma testemunha é o seu efectivo conhecimento sobre uma determinada realidade,
desde que respeitado o princípio do contraditório, as garantias de defesa e formalidades legais, cuja
violação não foi sequer apontada.”
Em Espanha é esta também a posição de alguma doutrina [v.g., Manuel Ramos Ortells, “Eficacia
Probatoria del acto de investigación sumarial. Estudio de los artículos 730° y 714° de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal”, in Revista de Derecho Procesal Iberoamericano, n.º4, 1977, pág. 245,
Eduardo Font, “Delimitación práctica del concepto de testigo y perito”, in Aportaciones del Profesor
Eduardo Font a la doctrina jurídica, Madrid, 2004, Ministerio de Justicia, pág. 261 Borja Jiménez
Muñoz “El Silencio de la Víctima: Guia para No Perderse”, cit., pág. 27, Maria del Pilar Martin Rios, “Il
fenomeno della violenza domestica e della violenza di genere in Spagna: analisi di alcuni aspetti del suo
trattamento processuale”, cit., pág. 140 e por razões práticas, Vegas Torres, Presunción de inocencia y
prueba en el proceso penal, Madrid, 1993, Editorial La Ley, págs. 247-248 e 252, reconhecendo que o
resultado do entendimento contrário, na medida em que pode levar à impunidade do crime, “tendria,
probablemente, un coste difícil de soportar para la sociedad” (pág. 252)] e da jurisprudência maioritária.
Como o Tribunal Supremo espanhol vem sublinhando, “[c]uando un testigo o acusado declara en el
juicio oral en un sentido diverso a lo manifestado en la instrucción, el tribunal, como una expresión más
del principio de la apreciación conjunta de las pruebas, puede tener en cuenta cualquiera de tales
declaraciones, total ou parcialmente, assumindo, en su caso, las precedentes al juicio, com tal de que en
la diligencia de instrucción se hayan observado las formalidades y requisitos exigidos por la ley”(STS
377/1997, de 20 de Março; cfr. no mesmo sentido as sentenças n.º 58/2008, de 25-1-2008, 303/2007, de
10-4-2007, 75/2006, de 3-2-2006; cfr. ainda a demais jurisprudência citada em Carlos Climent Durán,
La prueba penal (Doctrina y Jurisprudência), Valencia, 1999, Tirant lo Blanch, págs. 222-227, Jaime
Alemãn Cano, La Prueba de Testigos en el Proceso Penal, Murcia, 2002, Publicaciones de la
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g) Uma última nota para sublinhar que o depoimento do familiar do arguido que
prescindiu da faculdade de se recusar a depor é livremente valorável (art. 127.º do
CPP).
Isso mesmo foi relembrado pelo Ac. do TC n.º 154/09 quando, ao abordar o direito de
recusa, sublinha: “[d]e notar que não se trata de um meio de prova que seja rejeitado
por razões heurísticas (não se trata de uma situação de incapacidade para testemunhar,
de inidoneidade probatória, de uma genérica configuração de tais testemunhos como
não credíveis) tanto que, se a testemunha optar por depor, as suas declarações ficam
simplesmente sujeitas à regra da livre valoração da prova”.
Como acentua o Prof. Germano Marques da Silva, “[a] credibilidade da testemunha
há-de ser apreciada livremente pelo tribunal, tendo em conta todas as circunstâncias
que podem contribuir para a sua maior ou menor credibilidade 456.

Universidad de Alicante, pág. 254, Diaz Cabiale, La admisión y prática de la prueba en el proceso
penal, Madrid, 1991, Consejo General del Poder Judicial, págs. 260-265) e a sentença n.º 31/1981 do
Tribunal Constitucional espanhol.
Do mesmo modo se pronunciou a Casación Argentina, Sala IV, na sua sentença n.º 4290, de 20- 8-2004,
quando conclui que “…debe repararse en la suficiente libertad que debe tener e juzgador para elegir la
declaración más creíble y verosímil cuando entre ellas existe contradicción” e, na jurisprudência
peruana, a Ejecutoria Suprema Vinculante de 24-11-2004, no Recurso de Nulidade n.º3044– 204/Lima,
FJ Quinto, ambas citadas na sentença de 7-4-2009 do Tribunal Supremo (Corte Suprema) do Perú que
condenou a 25 anos de prisão o ex presidente Alberto Fujimori, disponível, v.g., in www.pj.gob.pe, que
perfilhou igualmente esta posição e onde esta e outras questões, nomeadamente de direito probatório,
são analisadas com grande rigor e profundidade.
Trata-se de um tema muito delicado cujo tratamento extravasa o objecto deste estudo. Apenas se dirá
que na prática judiciária sempre seguimos a segunda orientação [cfr. Cruz Bucho, Declarações para
memória futura (elementos de estudo), 2-4-2012, nota 222, págs. 128-131, disponível em www.trg.pt,
aqui seguido de perto].
Embora a matéria da leitura de declarações do arguido assuma contornos especiais, importa reter que o
STJ já por diversas vezes se pronunciou sobre as contradições ou discrepâncias entre as declarações do
arguido feitas em audiência e feitas anteriormente perante o juiz - artigo 357.º, n.º1, al. b) - considerando
que “(…) ao contrário do alegado pelo arguido, não se verifica proibição de valoração no que tange às
declarações por si prestadas perante o juiz de instrução, declarações que, obviamente, são livremente
valoradas pelo tribunal, no sentido de que o tribunal fica livre para atribuir credibilidade às declarações
que entender, ou seja, às prestadas em audiência ou às anteriormente prestadas”- Ac. STJ de 11 de Julho
de 2007, proc.º n.º 07P1610, rel. Oliveira Mendes, in www.dgsi.pt.
Já o Ac. do STJ de 20 de Janeiro de 1998, proc.º n.º 1087/97, sublinhara que “[p]ermitindo o art. 357.º
do CPP a leitura de declarações anteriormente feitas pelo arguido perante o juiz, quando houver
contradições ou discrepâncias sensíveis entre elas e as feitas em audiência - que não possam ser
esclarecidas de outro modo-, e tendo o colectivo respeitado o formalismo exigido pelo n.º8, do
art.º356.º, não constitui qualquer violação, maxime deste último preceito, a circunstância de o tribunal
ter valorado o teor das declarações de um deles, em sede de primeiro interrogatório judicial” e o Ac. do
STJ de 24 de Junho de 1998, proc.º n.º 416/98 referira que “[a]s declarações do arguido prestadas em
primeiro interrogatório judicial podem ser lidas em fase de julgamento se houver contradições ou
discrepâncias sensíveis entre elas e as feitas em audiência que não possam ser esclarecidas de outro
modo – art.º artigo 357.º, n.º1, al. b), do CPP. Mas ainda assim o tribunal fica livre para optar entre as
discrepâncias, sem qualquer vinculação às declarações anteriores – art.º 127.º, do mesmo Código”,
ambos mencionados no citado Ac. de 11 de Julho de 2007 e transcritos no Ac. do STJ de 25 de Março
de 2004, proc.º n.º 04P725, rel. Santos Carvalho, in www.dgsi.pt.
456
Curso de Processo Penal, vol. II, 5ª ed., cit., pág. 202.
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Entre essas circunstâncias conta-se, precisamente, a proximidade da relação
familiar457.
A este respeito recorda-se o teor do artigo 2514.º do Codigo Civil de Seabra:
«A força probatoria dos depoimentos será avaliada, tanto pelo conhecimento
que as testemunhas mostrarem ter dos factos, como pela fé que merecerem por
seu estado, vida e costumes, ou pelo interesse que possam ter ou não ter no
pleito, ou finalmente, pelo seu parentesco ou relações com as partes»458.

Tribunal da Relação de Guimarães, 1 de Junho de 2015
José Manuel Saporiti Machado da Cruz Bucho
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Atente-se, v.g., no seguinte sumário do Ac. da Rel. do Porto de 28-1-2002, proc.º n.º 0151679, rel.
Ribeiro de Almeida, in in www.dgsi.pt.:
“I - Os parentes das partes em litígio podem depor, mas o tribunal ao avaliar da credibilidade da
testemunha deve ter em conta a proximidade da relação familiar e a possível parcialidade do depoente.
II - No caso concreto o julgador valorou criteriosamente a credibilidade da testemunha do executado
que, além de ser a única desse rol, era esposa dele”.
Também na jurisprudência italiana se acentua que “a base del libero convincimento del giudice possono
essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di
parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non
può essere equiparato a quella dell testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come
fonte di prova, ove sia sottoposta ad un attento controllo di credibilità soggettiva e oggettiva, non
richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazione che inducano a
dubitare della sua attendibilità” (Cass. Sez III, 27-3-2003, apud Luigi Grilli, La Procedura Penale.
Guida Pratica, vol. I, 2009, Padova, CEDAM, pág. 409).
458
Não obstante a evolução legislativa entretanto ocorrida mantem-se actual o ensinamento de Cunha
Gonçalves: «[e]sta regra não foi revogada pela faculdade de livre apreciação conferida pelo legislador
no já citado artigo 639.º do Codigo de Processo Civil; pois o artigo 639.º do mesmo Codigo preceitua
que o juiz deve perguntar a testemunha se é parente, amigo ou inimigo de qualquer das partes se (aliás
para com alguma delas) em qualquer relação de dependência, e se tem interesse directo ou indirecto na
causa. São as “perguntas do costume” frase que nos formulários dos escrivais foi estropiada em “aos
costumes”. Estas perguntas correspondem à parte final do art. 2514.º; e as respostas a elas não podem
deixar de influir naquela livre apreciação que deve ser conscienciosa, pois não é o arbitrio absoluto dos
juizes» (Tratado de Direito Civil, vol. XIV, cit., pag. 371).
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