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BREVE EXCURSO PELA PROVA PENAL 
NA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL 1

TIAGO CAIADO MILHEIRO 2

Centrando-se no tema da prova proibida, o autor percorre os planos em que a questão vem 
sendo jurisprudencialmente debatida com maior relevância prático-normativa, expondo criticamente 
as soluções que têm sido perfilhadas quanto à valoração dos resultados propiciáveis pelos méto-
dos de detecção do grau de impregnação etílica, das declarações incriminatórias prestadas pelo 
co-arguido, das conversas entre arguidos e órgãos de polícia criminal, dos depoimentos do que 
se ouviu dizer do arguido, dos depoimentos indirecto, dos documentos e transcrição de escutas 
que constam nos autos, dos resultados probatórios proporcionados pelos meios de videovigilância, 
do reconhecimento do arguido em audiência de julgamento, da prova dactiloscópica e das men-
sagens de telemóvel ou correio electrónico, sem esquecer a problemática relativa à reconstituição 
de facto e aos autos de reconhecimentos do local, bem como a que mais recentemente vem sendo 
suscitada pela valoração de documentos da via verde sem consentimento do arguido.

Quanto ao critério a adoptar no solucionamento destas e de outras questões relativas à 
validade da prova, o autor conclui que o mesmo pressupõe uma análise triangular integrada pelos 
interesses da investigação, pelos direitos, liberdades e garantias do arguido e pelos os direitos da 
vítima, sendo esta exigida pela necessidade de projectar sobre o tema da prova o princípio segundo 
o qual o processo penal tem como finalidade especifica ditar a justiça no caso concreto com o 
fito de pacificação social.

I — BREVE INTRÓITO

A prova é um aspecto fulcral de análise para prolação de um(a) sentença/
acórdão.  É recorrente no dia-a-dia dos tribunais surgirem questões de análise 
de prova.

E o cerne da controvérsia gira essencialmente sobre a questão da prova 
inválida, ou seja, daquela prova que o tribunal não pode tomar em conside-
ração para efeito de condenação.

Sem nos querermos alongar muito sobre a questão, continua a causar 
celeuma a distinção entre prova proibida e prova nula.

1 Este trabalho é eminentemente prático, não se buscando a análise exaustiva das situações 
que serão enunciadas, mas apenas sintetizar, um conjunto de questões que mais se levantam 
nos tribunais a propósito da prova.  Corresponde a uma versão condensada do artigo origi-
nal, que poderá ser consultado oportunamente, na íntegra, em www.julgar.pt.

2 Juiz de Direito.
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Na realidade, a última alteração ao processo penal não clarificou esta 
situação.

Se é verdade que o artigo 118.º, n.º 3, do CPP refere que a prova proi-
bida não pode ser valorada, é necessário apurar qual é essa prova proibida.

E desde logo a qualificação que se faça terá efeitos em termos de recurso 
de revisão.

Na verdade, a prova nula, caso não seja cominada como absoluta, deverá 
ser arguida em prazo, sob pena de se convalidar e poder ser considerada 
pelo tribunal, ao contrário da prova proibida que nunca pode ser utilizada, 
mantendo-se tais efeitos mesmo após o trânsito em julgado, diferenciando-se 
aqui da nulidade absoluta que apenas pode ser conhecida até este momento.

Ora, se é certo que existem situações em que a própria lei considera 
determinada prova proibida, referindo expressamente que “não podem ser 
utilizadas”, existe um conjunto de procedimentos probatórios cuja violação o 
intérprete, caso a caso, deverá apurar se está perante prova nula ou prova 
proibida 3 4.

De todo o modo, estas distinções são mais visíveis com exemplos prá-
ticos que surgem na jurisprudência.

Por último, cabe firmar que quando um tribunal se socorre de provas 
proibidas ou nulas a consequência será a reformulação da decisão sem aten-
der àquelas 5.

“As proibições de prova são barreiras que vedam a busca da verdade 
material, são um «limite à descoberta da verdade», são «barreiras colocadas 
à determinação dos factos que constituem o objecto do processo», (Gössel, 
citado por Costa Andrade, in Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, 
pág. 83).  Tendo o acórdão recorrido valorado provas nulas conheceu de ques-
tões que não podia ter conhecido, em violação da al. c) do n.º 1 do art. 379.º 
do C.P.P.  Esta nulidade determina a nulidade da decisão, ao abrigo do n.º 1 
do art. 122.º do C.P.P., porque as provas nulas foram relevantes para a forma-
ção da convicção, pesando significativamente no juízo condenatório.  Assim, 

3 Entendemos que só os requisitos substanciais da validade de prova estreitamente ligados à 
defesa dos direitos, liberdades e garantias do arguido é que poderão ser qualificados de 
prova proibida e já não a imposição de formalidades procedimentais probatórias ou regras 
que visam a protecção não do arguido, mas de terceiros (como p.ex. o caso dos familiares 
que deverão ser advertidos antes de prestar declarações da faculdade de recusa, imposição 
entendida pacificamente pela maior potencialidade destas pessoas faltarem à verdade, em 
virtude daquelas relações familiares).

4 Inúmeras vezes são feitos requerimentos no decurso da audiência sobre provas proibidas.  
Ora, sem prejuízo de ficar em acta, o momento próprio de tais argumentações deveriam ser 
na contestação, ou a final, aquando das alegações.  De qualquer maneira, não tem o tribu-
nal de se pronunciar no decurso da audiência, podendo relegar em despacho o conhecimento 
de tal questão para o momento processual próprio: a motivação de facto da sentença ou do 
acórdão onde é conjugada e avaliada toda a prova e, concretamente, as questões atinentes 
à sua validade, caso o tribunal se socorra da mesma, para dar determinados factos como 
provados ou não provados.  Poderá igualmente o tribunal analisar tal, antes da fundamenta-
ção e enquanto questão prévia.

5 Existem “nuances” que abordaremos adiante.
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ter-se-á que refazer o acórdão recorrido sem recurso às provas ilegalmente 
consideradas” (ac. da RP, de 10 de Setembro de 2008) 6 7.

II —  OS EXEMPLOS PRÁTICOS NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES

a)   O valor dos resultados dos alcoolímetros nos crimes de condu-
ção em estado de embriaguez.  Do controle de fiabilidade dos 
mesmos e da verificação periódica

Em determinada altura veio a público, através de divulgação da então 
DGV que os aparelhos de medição de álcool no sangue tinham margens do 
erro, o que criou essencialmente duas posições jurisprudenciais: uma no 
sentido de que deveria aplicar-se o in dubio pro reo e, como tal, descontar 
tal margem de erro.  Outra, em sentido oposto, no sentido de que a prova 
penal “vive” com margens de erro e, como tal, tais margens deveriam ser 
acauteladas aquando da aprovação e homologação dos aparelhos, mas que 
a partir de tal ponto, as provas obtidas através dos mesmos seriam perfeita-
mente válidas 8.

Embora com algumas hesitações iniciais, a jurisprudência maioritá-
ria vai claramente neste último sentido, que nos parece a mais correcta.

“Os aparelhos de pesquisa de álcool (…) como sucede em qualquer 
aparelho de medição (…) funcionam com margens de erro que tomam em 
conta as prescrições de ajuste (vulgo «erros») estabelecidas pelo fabricante, 
aquelas de acordo com directivas comunitárias ou, na sua falta, das recomen-
dações da organização Internacional de Metrologia Legal ou outros procedi-
mentos aplicáveis indicados pelo IPQ (art. 1.º, n.º 2, do DL n.º 291/90, de 20/9, 
consagrando o n.º 3 do mesmo preceito as operações que o controlo dos 
instrumentos de medição compreendem).  Da Portaria n.º 1556/2007, de 10 

6 Consultado em www.dgsi.pt, tal como os demais acórdãos que se irão mencionar.
7 Relatora: Olga Maurício, processo n.º 0855518. 
8 A propósito das teses que se foram “construindo” ac. da RP, de 26.10.2011 (relator: Joaquim 

Gomes, processo n.º 192/11.3GCVRL.P, 26.10.2011): “(…) A presente questão tem sido por 
demais controvertida, tendo a jurisprudência desta Relação e não só alinhado em posiciona-
mentos distintos.  Segundo um deles, havendo confissão integral e sem reservas, quanto ao 
objecto da acusação nos casos em que a mesma tem a cominação plena e total, nomeada-
mente quanto ao quantitativo da taxa de álcool no sangue, não pode o tribunal dar como 
assente outro valor distinto, em virtude desses factos confessados estarem subtraídos à livre 
apreciação do julgador (…) Outro posicionamento já sustenta precisamente o contrário, ao 
decidir que sendo o próprio legislador a admitir que os alcoolímetros estão sujeitos a margens 
de erro, o juiz deve corrigir esse erro, usando a certeza do erro mínimo, pois se o não fizer, 
ocorre um erro notório na apreciação da prova (…) Tem surgido agora um terceiro posicio-
namento, que contempla uma autêntica “via per mezzo” ao considerar que se só justifica a 
dedução do EMA quando está em causa a tipificação da conduta pelo crime de condução 
em estado de embriaguez, em virtude dessa aplicação conduzir à não verificação da TAS 
mínima de 1,20 g./l (…)”.
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de Dezembro — Regulamento do Controle Metrológico dos Alcoolímetros — 
actualmente em vigor — retira-se que os erros máximos admissíveis são 
considerados aquando da “aprovação de modelo/primeira verificação” e na 
“Verificação periódica/verificação extraordinária” e não aquando de actos de 
fiscalização.” (ac. da RE, de 23.06.2008, processo n.º 1213/08-1) 9.

A fiabilidade dos resultados dos aparelhos de detecção de álcool 
depende da sua verificação nos termos legais, que deverá estar com-
provado nos autos, para que o tribunal aprecie devidamente a prova. “Se 
a data da última verificação periódica não consta do talão emitido pelo apa-
relho de detecção de álcool no sangue, nem do auto levantado, e o arguido, 
na contestação, solicitou ao Tribunal que oficiasse à entidade competente 
[IPQ] no sentido de esta certificar tal data, a omissão de tal diligência deter-
mina a insuficiência para a decisão da matéria de facto provada” (ac. da RP, 
de 1.06.2011 10).  Contudo, “Não é legítimo inferir, de forma automática, que 
os resultados do alcoolímetro se tornam insusceptíveis de valerem como prova, 
a partir do dia em que expirou o prazo da anterior verificação: o que é legítimo 
esperar é que o tribunal, na posse de factos concretos que contrariem o 
resultado obtido e permitam, de forma fundamentada, questionar a sua fiabi-
lidade e, constatando que o aparelho venceu os prazos da verificação, pon-
dere, perante a existência de uma dúvida razoável, não aceitar o resultado 
fornecido” (ac. da RP, de 8.06.2011) 11.

A verificação periódica é anual, o que significa uma verificação em 
cada ano civil e não que tenha que ser no espaço de um ano a contar 
da última verificação.  De “acordo com o comando legal ínsito no artigo 4.º, 
n.º 5, do citado Dec.-Lei n.º 291/90, de 20/Set., a verificação periódica dos 
alcoolímetros é válida até 31 de Dezembro do ano seguinte ao da sua reali-
zação” (ac. da RP, de 26.10.2011) 12.

b)   Contraprova de taxa de álcool no sangue no mesmo aparelho.  
Realização da contraprova para além do limite temporal estabe-
lecido legalmente.  Realização de exame a arguido inconsciente 
após acidente.  A sujeição a exame de sangue e o princípio do 

nemo tenetur se ipsum accusare

A realização de contraprova no mesmo aparelho é prova proibida, 
por violador das garantias de defesa do arguido, já que se assim não 
fosse não ficaria este a salvo dos defeitos de que eventualmente pade-
cesse o mesmo.

9 No mesmo sentido, entre outros, citam-se mais três acórdãos: ac. da RE, processo 
n.º 242/08-1, proferido em 22.04.2008, ac. da RP, processo n.º 0843774, de 1 de Outubro 
de 2008 e também ac. da RP, processo n.º 0843776, de 8.10.2008. 

10 Relator: Vasco Freitas, processo n.º 1926/08.9PTPRT.P1.
11 Relator: Artur Oliveira, processo n.º 96/10.7GASBR.P1.
12 Relator: Joaquim Gomes, processo n.º 192/11.3GCVRL.P.
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Sobre a temática da necessidade da contraprova ser realizada em apa-
relho distinto 13, ac. da RP, processo n.º 197/09.4PAESP.P1, de 9.12.2009: 
“O exame de contraprova tem de ser efectuado em aparelho diverso daquele 
em que foi realizado o 1.º exame de pesquisa de álcool no ar expirado.”  
A realização de contraprova prende-se essencialmente com a necessidade 
de garantir à defesa a possibilidade de se resguardar de um hipotético defeito 
do aparelho e, por isso, não faz sentido que aquela seja realizada no mesmo 
analisador.  Assim, não temos dúvidas em afirmar que nos termos da legis-
lação vigente, uma vez requerida a contraprova por meio de novo exame a 
efectuar através de aparelho aprovado, esta terá de ser realizada em aparelho 
diverso do que efectuou o primeiro exame.” E conclui que, se assim não for, 
tal “prova é, pois, ilegal e não poderia ter sido admitida, sendo certo, que as 
regras relativas às arguições de nulidade não se aplicam às proibições de 
prova. — artigos 125 e 118, n.º 3, do CPP.”

Já a realização da contraprova para além do limite temporal legal, 
não invalida a prova, já que favorece o arguido e não o prejudica, uma 
vez que, como é consabido, quanto mais tempo passa, menos o teor de 
álcool no sangue.

“O facto de haverem decorrido cerca de 34 minutos entre o exame de 
pesquisa de álcool no ar expirado e a contraprova não retira valor a esta.” 
(…) “O citado artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento, apenas refere que a contra-prova 
deve ser feita no prazo máximo de quinze minutos.  Mas não estabelece qual-
quer sanção ou cominação para o caso de este tempo limite ser ultrapassado, 
como aconteceu no caso (…) A consequência jurídica deve ser (…) qualificado 
de mera irregularidade, que não foi arguida senão em sede de recurso, o que 
significa que está sanada.  Mas ainda que tivesse sido arguida, nunca a mesma 
se traduziria na invalidade do acto a que respeita — valor probatório do teste 
da contraprova —, na medida em que desta irregularidade não resultou qualquer 
prejuízo para o recorrente, antes o beneficiou (…) com o decurso dos minutos 
e das horas, o organismo vai eliminando a quantidade de álcool que existe no 
sangue.  Pelo que, é provável, natural e praticamente um facto assente, que 
feito um teste a determinada hora e feito outro duas horas depois, este segundo 
teste dará um resultado inevitavelmente inferior, se não houver qualquer factor 
anómalo a viciar esta regra.” (ac. da RP, de 24.09.2008) 14 15.

13 Analisando as consequências da contraprova ter sido realizada no mesmo aparelho também 
ac. da RP, processo n.º 0815179, de 9.02.2009, relator Luís Ramos.  No mesmo sentido pode 
ainda referir-se o ac. da RC, de 19.10.2010, processo n.º 3/10.7PACVL.C1, relator Paulo Guerra.

14 Relator: Luís Teixeira, processo n.º 0813775.
15 Também se realça, a este propósito, processo n.º 12/05.8GTCSC-3, da RL, relator Carlos 

Almeida, de 18.02.2009, em cujo sumário se escreve “I — O artigo 6.º do Decreto Regulamen-
tar n.º 24/98, de 30 de Outubro, ao fixar um prazo de 2 horas para a recolha do sangue, não 
estabelecia qualquer proibição de valoração da prova resultante da perícia que, com base nessa 
amostra, tenha sido realizada.  II — Se, através dessa perícia, se apurou que o condutor tinha, 
cerca de 3 horas depois do acidente, uma taxa de 1,2 g/l de álcool no sangue, pode, com a 
devida segurança, concluir-se que ele conduzia o veículo sob a influência de álcool”.
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Os exames realizados em estado de inconsciência ao arguido após 
acidente são válidos nos termos do art. 153.º, n.º 2, do C.E.  “1. A sujei-
ção ao exame de pesquisa de álcool nos casos expressamente previstos na 
lei não se traduz numa mera faculdade para o examinando e por essa razão 
não há que obter previamente o seu consentimento; constitui um dever legal, 
implicando a recusa a punição pelo crime de desobediência, conforme expres-
samente se prevê no art. 152.º, n.º 3, do C.E.  2. A invocação de um estado 
de inconsciência no momento em que foi feita a recolha de sangue para 
exame tem como única virtualidade o reforço da correcção do procedimento 
adoptado.” (ac. da RC, de 26.01.2011) 16.

A recolha de amostra de sangue a condutor na sequência de aci-
dente sem o seu consentimento é materialmente constitucional. “A reco-
lha de amostra de sangue com vista ao apuramento de eventual condução 
sob estado de embriaguez, feita ao condutor, sem o seu consentimento, por 
não ter sido possível a realização de prova por pesquisa de álcool no ar 
expirado, após acidente de viação em que interveio, não viola a integridade 
física e moral do examinado nem constitui violação ao disposto nos artigos 25.º 
e 32.º, n.º 8, da Constituição da República Portuguesa, nem do art. 126.º do 
Código de Processo Penal.” (ac. da RP, de 19.10.2011) 17.

Por último, diga-se que a sujeição a exame para verificação do teor 
de álcool no sangue é compatível com o princípio do nemo tenetur se 
ipsum accusare. “1 — A sujeição a exame de sangue para apuramento da 
taxa de alcoolemia não constitui prova proibida nem configura violação do 
privilégio contra a auto-incriminação.  2 — As provas existentes independen-
temente da vontade do acusado não dizem respeito ao direito ao silêncio e 
são excluídas do privilégio de não auto-incriminação.  Estão neste caso os 
documentos obtidos em virtude de um mandado, as colheitas de ar expirado, 
de sangue e de urina e tecidos corporais para análise ao ADN.  3 — Excluído 
está, portanto, um entendimento do privilégio contra a auto-incriminação como 
privilégio de não contribuir “com o seu próprio corpo” para a auto-incriminação. 
4 — Está, igualmente, excluída qualquer pretensão de o arguido determinar, 
pela sua vontade, quais as provas que contra si podem ser apresentadas, 
resultado a que se chegará pela aplicação de um amplo e injustificado enten-
dimento do privilégio.” (ac. da RE, de 11.10.2011) 18.

16 Relator: Jorge Jacob, processo n.º 52/10.5GAANS.C1. 
17 Relator: Moisés Silva, processo n.º 294/10.3PTPRT.P1.  Também ac. da RP, de 18.05.2011, 

processo n.º 438/08.5GCVNF.P1, relator Artur Vargues, “A colheita de sangue realizada em 
caso de acidente [art. 156.º, n.º 2, do Código da Estrada] não viola normas constitucionais, 
designadamente, as atinentes à ausência de consentimento para a recolha de prova, à proi-
bição de obtenção de prova mediante ofensa da integridade física ou moral da pessoa e ao 
direito à não autoincriminação.”

18 Relator: João Gomes de Sousa, processo n.º 101/09.0GBMMN.E1.  Com a mesma posição 
acórdão citado na nota de rodapé 16: “não se verifica a violação do direito de não autoincri-
minação quando são utilizadas em processo penal evidências que podem ser obtidas do 
acusado mediante o recurso a poderes coercivos, como obtenção, entre outros, de amostras 
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c)   Impossibilidade de recusa de recolha de sangue.  Da constitu-
cionalidade orgânica

Têm existido arestos jurisprudenciais que consideram que se pode recu-
sar o exame por recolha de sangue, sendo que a colheita de sangue, sem 
proporcionar tal recusa, padece de inconstitucionalidade orgânica.

Sobre esta questão, salientamos o processo n.º 1421/08.6PTPRT.P1, RP, 
de 9.12.2009, que se debruça mais concretamente sobre a possibilidade de 
recusar exame de sangue em caso de acidente de viação.  Na situação dos 
autos existiu “recolha de amostra de sangue para análise, a condutor sinis-
trado, transportado a um estabelecimento de saúde, ao qual foi diagnosticado 
a impossibilidade de realizar teste de pesquisa de álcool no ar expirado, que 
se encontrava consciente, mas que não é informado do fim da colheita nem 
lhe é solicitado qualquer consentimento para a sua recolha.” (…) “a colheita 
de sangue para aqueles fins, ao abrigo dos actuais artigos 152.º, n.º 3, 153.º, 
n.º 8, e 156.º, n.º 2, todos do Código da Estrada, na redacção dada pelo DL 
n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro — sendo a deste último preceito já desde a 
redacção dada pelo DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro — sem possibi-
litar ao condutor a sua recusa, está ferida de inconstitucionalidade orgânica.”

No mesmo sentido da inconstitucionalidade orgânica relativamente à supres-
são do direito de poder recusar a recolha de sangue acs. da RC, de 19.10.2010, 
processos n.os 164/09.8GBPBL.C1 e 178709.8GCAGD.C1.

Em sentido contrário ac. da RP, de 23.11.2011 19, em cujo sumário se 
escreve “Não padece de inconstitucionalidade orgânica a norma do n.º 8 do 
art. 153.º do Código da Estrada.”.  Também ac. da RP, de 2.05.2012 20: 
“A norma do n.º 2 do art. 156.º do Código da Estrada (na redação dada pelo 
DL 44/05, de 23/02), não padece de inconstitucionalidade orgânica nem de 
inconstitucionalidade material.”

Chamado a pronunciar-se o Tribunal Constitucional, de forma unânime, tem 
decidido no sentido da constitucionalidade orgânica (veja-se Acs. do TC 479/2010, 
485/2010, 487/2010, 40/2011, 397/2011, 399/2011 e 424/2011).

d)   Prevalência da contra-prova.  Inconstitucionalidade orgânica e 
material

Entendemos ser violador de garantias de defesa do arguido (art. 32.º 
da CRP) a prevalência da contraprova quando dê um valor superior, pois 
na dúvida deve dar-se como assente o facto mais favorável, ou seja, 
dar-se como provado a taxa de alcoolemia do primeiro exame.

de hálito, sangue, urina e tecidos corporais para realização de exame de ADN, desde que 
previstas em lei anterior aos factos”.

19 Relator: Joaquim Gomes, processo n.º 179/09.6GNPRT.P1.
20 Relator: Melo Lima, processo n.º 63/08.0GBMBR.P1.

3
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Não analisando sobre este prisma, mas apreciando a questão da incons-
titucionalidade orgânica refira-se o Ac do TC 488/2009, de 5 de Novembro 
de 2009, DR-II série, n.º 215, que considerou organicamente inconstitucional 
o art. 153.º, n.º 6, do CE que dispõe que o resultado da contraprova prevalece 
sobre o resultado do exame inicial, quando a contraprova seja obtida no âmbito 
do processo penal através de analisadores quantitativos.  No mesmo sentido 
os Acs. do TC 24/2010, 394/2010 e 485/2011.

e)  Declarações de co-arguido

Existe uma opinião relativamente isolada no sentido de que nunca pode-
rão as declarações de arguido incriminar co-arguido, (Rodrigo Santiago, 
“Reflexões sobre as «declarações do arguido» como meio de prova no Código 
de Processo Penal de 1987”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1994, 
27-62) essencialmente porque, ao contrário das testemunhas, não estão obri-
gados a dizer a verdade.

Existem autores como Germano Marques da Silva, Curso de Processo 
Penal, Vol. II, edição de 202, pág. 191, Teresa Beleza, “Tão amigos que nós 
éramos”, in RMP, n.º 74, Abril-Junho de 1998, págs. 39 e segs., Alberto Medina 
de Seiça, O Conhecimento Probatório do Co-arguido, Coimbra edição, 1999, 
págs. 212 e segs., e Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de 
Processo Penal, edição de 2008, pág. 871, que consideram que tais decla-
rações apenas poderão fundar a condenação de outro co-arguido se existirem 
elementos corroborantes.

Na jurisprudência, partilhando tal posição, por exemplo, ac. da RP, 
de 24.09.2008 21, em cujo sumário se escreve “As declarações de um arguido 
só podem fundamentar a condenação de um co-arguido se se mostrarem 
coerentes e forem corroboradas por outros elementos de prova.”.  Ou ac. da 
RC, de 16.11.2011 22: “Não existe obstáculo legal à valoração das declarações 
de co-arguido, apreciadas de acordo com os critérios que devem presidir à 
livre apreciação da prova, plasmados no artigo 127.º, do C. Proc. Penal, desde 
que garantido o indispensável contraditório e tendo presente que essa valo-
ração deve ter em conta os riscos de menor credibilidade que essas decla-
rações comportam, pelas implicações resultantes da situação de imputação 
de responsabilidade criminal também a esse co-arguido, circunstância que 
justifica e exige maior prudência e cuidado na procura de toda a corroboração 
possível para que a livre apreciação do julgador se fundamente em dados 
seguros”.  Igualmente apelando a esta tese da corroboração ac. do STJ, 
de 15.04.2010 23.

21 Relatora: Maria do Carmo Silva Dias, processo n.º 0813993.
22 Relator: Alberto Mira, processo n.º 18/10.5GBTNV.C1.
23 Relator: Rodrigues da Costa, processo n.º 154/01.9JACBR.C1.S1 (www.stj.pt/ jurisprudência 

/sumáriosdeacórdãos /secção criminal).
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E depois existe um tertium generus interpretativo, com o qual concorda-
mos, no sentido de que as declarações de co-arguido são valoráveis ao abrigo 
do art. 127.º do CPP.

Na verdade, não existe nenhuma restrição legal, no sentido de proibir a 
prova obtida através das declarações de co-arguido, pelo que é admissível 
ao abrigo do art. 125.º do CPP, para além de não ser proibida, por não se 
enquadrar em nenhuma das situações previstas no art. 126.º do CPP, sendo 
certo que a tal entendimento não obsta o facto de estar impedido de depor 
como testemunha (art. 133.º, n.º 1, al. a), do CPP), já que tal norma visa a 
protecção do próprio arguido, por poder prejudicar o seu direito de defesa, 
caso estivesse obrigado a falar com a verdade.

As declarações do co-arguido estão sujeitos ao artigo 127.º do CPP 
e como tal, poderão por si só formar a convicção do tribunal no sentido 
da condenação de outro co-arguido.  É certo que o crivo na apreciação 
da força probatória será mais apertado, mas se, atendendo ao modo 
como depôs e sua razão de ciência, o tribunal ficar convencido de deter-
minada factualidade, nada impede que a dê como provada (ou não pro-
vada) apenas com base nas declarações do co-arguido.

Secundando esta posição ac. da RG, de 16.05.2011 24, em cujo sumá-
rio se escreveu “As declarações do co-arguido podem e devem ser valoradas 
no processo e são válidas mesmo desacompanhadas de outro meio de prova, 
desde que credíveis.” 25.

Saliente-se que é constitucional a valoração de declarações de um 
co-arguido em desfavor de outro que se remeteu ao silêncio (ac. do TC 133/2010, 
de 18 de Maio de 2010, DR-II série, n.º 96).

No entanto, tal valoração do tribunal apenas poderá ser feita se o arguido 
não se recusar a responder a perguntas do Defensor do co-arguido incrimi-
nado, podendo este contraditá-lo e apresentar prova que infirme aquelas 
declarações incriminatórias.  Foi a posição do Tribunal Constitucional 26, que 
ficou normativizada no art. 345.º, n.º 4, do CPP.

Sobre este requisito, enquanto condição sine quo non para a valoração, 
ac. da RP, de 10.9.2008 27, onde se escreve: “Por isso quando, em tribunal, 
o arguido faz afirmações desfavoráveis a um co-arguido mas, depois, se recusa 

24 Relator: Paulo Fernandes da Silva, proc. n.º 236/05.8GBGMR.G1.
25 Como se chama bem à atenção o problema é de valoração e de credibilidade da prova e 

não de prova proibida.  Também ac. do Supremo Tribunal de 03.09.2008, Processo 
n.º 08P2044, relator: Santos Cabral, in www.dsgi.pt/jstj, ac. de RC, de 30.11.2011, relator: 
José Eduardo Martins, processo n.º 51/07.4GBMGL.C1 e ac. da RP, de 6.06.2012, relatora: 
Maria Dolores Silva e Sousa, processo n.º 36/08.3IDPRT.P1.

26 Entendeu o Tribunal Constitucional que é inconstitucional, por violação do art. 32,º, n.º 5, 
da CRP, a norma extraída com referência aos arts. 133.º, 343.º e 345.º do CPP, no sentido 
em que confere valor de prova às declarações proferidas por um co-arguido em prejuízo do 
outro co-arguido quando, a instâncias deste outro co-arguido, o primeiro se recusa a respon-
der, no exercício do direito ao silêncio (ac. n.º 524/97, de 97.07.14, DR, II S, de 97.11.27).

27 Relatora: Olga Maurício, processo n.º 0855518.
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a esclarecer ou desenvolver tais afirmações, elas per(dem) o valor probatório 
contra quem foram proferidas valendo, apenas, como meio de defesa.” 28

f)  Conversas entre arguidos e órgãos de polícia criminal

Entendimento unânime vai no sentido de que as declarações reduzidas 
a auto prestadas perante órgãos de polícia criminal apenas poderão ser valo-
radas se forem lidas em audiência a pedido do arguido.

Questão controversa é das conversas informais, existindo jurisprudência 
no sentido da sua inadmissibilidade e não valoração e outra, com opinião 
contrária, defendendo a validade, pelo menos quando ocorram numa fase 
preliminar ao inquérito em que os agentes policiais devem diligenciar pela 
obtenção e conservação da prova.

No sentido de que as conversas informais nunca podem ser valo-
radas, ac. da RP, de 10 de Setembro de 2008 29 30, no qual se escreve “(…) 
As declarações prestadas por um arguido para um órgão de polícia criminal 
no âmbito de um inquérito ou são reduzidas a escrito e podem ser conside-
radas em sede probatória em determinadas situações, ou não o são e neste 
caso não existem, isto é, são absolutamente irrelevantes como meio de prova 
e são, portanto, insusceptíveis de serem consideradas, seja qual for a situa-
ção que configuremos (…) A proibição constante dos arts. 356.º, n.º 7, e 357.º, 
n.º 2, do C.P.P. veda o aproveitamento, como meio de prova, de declarações 
prestadas por órgãos de polícia criminal sobre o que ouviu aos vários inter-
venientes processuais no ac.decurso do inquérito.”

Considerando que só a partir da constituição de arguido é que tais 
“conversas informais” não podem ser valoradas, mas que na fase em 
que ainda não há inquérito, nem há ainda arguidos constituídos, a cha-
mada fase informal de indícios, nada impede que as informações reco-

28 Uma outra questão que se poderá suscitar prende-se com os segmentos incriminatórios de 
co-arguidos nas declarações do arguido que são lidas em audiência de julgamento.  Ou seja, 
remetendo-se ao silêncio um co-arguido ou estando ausente e sendo lidas as declarações de 
um arguido (nos termos legais, porque por ex. resolveu falar negando os factos) que incriminam 
aquele co-arguido poderão ser valoradas?  Duas teses se podem prefigurar.  O silêncio ou 
ausência do co-arguido constitui uma restrição inadmissível ao contraditório, pelo que não podem 
ser valoradas as declarações para incriminar este.  Ou considerar que na realidade, perante tal 
leitura, estando o co-arguido presente ou seu defensor, sempre poderão contraditar tais declara-
ções, per si ou requerendo prova adicional para as refutar.  Inclinamo-nos para esta última tese. 

29 Relatora: Olga Maurício, processo n.º 0855518.
30 Negando também qualquer valor probatório a conversas informais entre arguido e órgão de 

polícia criminal ac. do TRL, relatora Guilhermina Freitas, processo n.º 1670/09.0YRLSB-9, 
de 29.04.2010, numa situação em que testemunhas órgãos de policia criminal disseram em 
audiência que tiveram conhecimento que o estabelecimento era explorado pelo arguido, por 
lhes ter sido dito por este, o qual referiu, ainda, ser o proprietário e que tinha aceite a colo-
cação da máquina no estabelecimento.  Aí se escreve “(…) é ressalvado, em relação ao 
suspeito, o cumprimento do disposto no art. 59.º do C. P. Penal — n.º 8 do art. 250.º do 
C. P. Penal.  Isto é, sempre que surja fundada suspeita de que a fonte de informação possa 
coincidir com o arguido de um crime, o órgão de polícia criminal suspende de imediato o 
pedido de informações, sob pena de tais informações não poderem ser usadas contra ela.”
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lhidas, ainda que provenientes de suspeitos, venham a ser consideradas 
como prova válida ac. do STJ, de 15.2.2007, proferido no âmbito do Processo 
n.º 06P4593 31: “Compete (…) às autoridades, nos termos do art. 249.º do CPP, 
praticar “os actos necessários e urgentes para assegurar os meios de prova”, 
entre os quais, “colher informações das pessoas que facilitem a descoberta 
dos agentes do crime”.  Estas “providências cautelares” são fundamentais 
para investigar a infracção, para que essa investigação tenha sucesso.  E daí 
que a autoridade policial devam praticá-las mesmo antes de receberem ordem 
da autoridade judiciária para investigar (art. 249.º, n.º 1).  Nessa fase não há 
ainda inquérito instaurado, não há ainda arguidos constituídos.  É uma fase 
de pura recolha informal de indícios, que não é dirigida contra ninguém em 
concreto.  As informações que então forem recolhidas pelas autoridades poli-
ciais são necessariamente informais, dada a inexistência de inquérito.  Ainda 
que provenham de eventual suspeito, essas informações não são declarações 
em sentido processual, precisamente porque não há ainda processo (pode 
até não vir a haver, como por exemplo se o crime for semi-público e não for 
apresentada queixa).  Completamente diferente é o que se passa com as 
ditas “conversas informais” ocorridas já durante o inquérito, quando há arguido 
constituído, e se pretende “suprir” o seu silêncio, mantido em auto de decla-
rações, por depoimentos de agentes policiais testemunhando a “confissão” 
informal ou qualquer outro tipo de declaração prestada pelo arguido à margem 
dos formalismos impostos pela lei processual para os actos a realizar no 
inquérito.  O que o art. 129.º do CPP proíbe são estes testemunhos que visam 
suprir o silêncio do arguido, não os depoimentos de agentes de autoridade 
que relatam o conteúdo de diligências de investigação, nomeadamente a 
prática das providências cautelares a que se refere o art. 249.º do CPP.”

Com uma posição ainda mais ampla, valorando conversas informais 
ainda que na fase de inquérito veja-se o ac. da RG, de 25.05.2009 32 33, em 

31 No mesmo sentido da validade do testemunho de OPC sobre declarações prestadas por arguido 
nas fases preliminares ac. da RC, processo n.º 17/09.0PECTB.C1, relator Jorge Jacob, em que 
estava em causa saber se o depoimento de J…, agente da PSP, podia ser valorado na parte 
em que esta testemunha afirmou que confrontou os arguidos V… e M… para saber a quem 
pertencia o haxixe encontrado na residência da arguida M… e que ambos disseram ser do 
arguido V…Considerou-se que são “diligências de aquisição e conservação de prova, lícitas, 
porque conformes ao previsto no art. 249.º, não sendo proibido o seu relato em audiência.” 
Ainda na mesma corrente jurisprudencial ac. da RP, processo n.º 20/11.0GASJP.P1, de 21.09.2011 
(relatora Elia São Pedro) em que se valorou os depoimentos dos agentes da GNR na parte 
em que relataram que o arguido assumiu a condução, num crime de condução sem habilitação 
legal.

32 Relator: Anselmo Lopes, processo n.º 359/06GVCRM.G1.
33 No mesmo sentido, citado nesse acórdão:

Ac. STJ 13.05.1999, Proc. n.º 201/99 — 3.ª Secção — Relator: Hugo Lopes:

“I — Os agentes policiais não estão impedidos de depor sobre os factos de que 
tenham conhecimento directo por meio diverso das declarações ou depoimentos redu-
zidos a auto, designadamente sobre o relato de conversas informais que tenham tido 
com o arguido.”
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cujo sumário se escreve “(…) Se uma testemunha conta que o arguido lhe disse 
que foi participante num furto e até lhe indica, com pormenores muito significa-
tivos (posteriormente confirmados, realce-se), onde se encontram os objectos 
furtados, não está, quanto a essa conversa, a depor indirectamente, mas a 
relatar factos concretos por si directamente ouvidos e vistos e que, aliás, têm 
relevo decisivo para a descoberta da verdade material(…) O conhecimento que 
a testemunha transmite naquele depoimento é aquele que ela própria adquiriu 
através dos seus próprios sentidos e, visto que ouvir de um arguido que ele 
praticou um facto criminoso e reproduzir isso em Tribunal não é ilegal, cabe ao 
Tribunal analisar e avaliar essa prova como contributo para a procedência ou 
não da acusação.  Não é só assim quanto aos depoimentos de testemunhas 
comuns, mas também no que toca aos depoimentos dos agentes policiais.”

Em suma, prefiguram-se três teses:

1.  Todas as conversas com arguidos não reduzidos a auto não 
podem ser valoráveis.

2.  As percepções dos O.P.C., concretamente por conversas com 
o suspeito antes da abertura formal do inquérito são valoráveis 34.

3.  Os agentes policiais apenas não podem depor sobre dili-
gências nas quais reduziram a auto declarações do arguido, em que 
“tomaram” declarações deste.  São apenas estas declarações pro-
cessuais formais a que se refere o art. 356.º, n.º 7, do C.P.P. 35.  
Relativamente a outros contactos com arguidos em que estes se 
expressaram verbalmente ou gestualmente ou de qualquer outro 
modo são testemunho directo valorável ao abrigo do art. 127.º do 
CPP, desde que os agentes policiais não tenham intencionalmente 
e de modo fraudulento provocado declarações ao arguido, de molde 
a tornear a referida norma 36.

Extremamente importante, na nossa óptica, por ocorrer inúmeras vezes 
nos tribunais, o facto de deverem ser valoráveis as declarações dos argui-

34 Neste sentido ac. da RC, processo n.º 118/11.4PBCTB.C2, relator Alberto Mira.  Também ac. 
da RC, processo n.º 12/11.9PECTB.C1, de 9.05.2012. 

35 Os agentes policiais não estão impedidos de depor sobre os factos de que tenham conheci-
mento direto por meio diverso das declarações ou depoimentos reduzidos a auto, designa-
damente sobre o relato de conversas informais que tenham tido com o arguido — ac. do STJ 
de 13.05.1999 — processo n.º 201/99 — 3.ª Secção.

36 Com esta orientação ac. da RL, processo n.º 53/09.6PHLSB.L1-5, de 29.05.2012, relator Artur 
Vargues: “I. Em princípio, não existe impedimento em que os agentes de investigação pres-
tem depoimento, em audiência de julgamento, que se reporte ao conteúdo das diligências 
que efectuaram, mesmo que incidam sobre o teor das conversas mantidas com suspeitos 
que, entretanto, foram constituídos arguidos e ainda que estes, na audiência, se prevaleçam 
do seu direito de não prestar declarações, importando, porém, que se não suscitem dúvidas 
sobre se a ocorrência dessas conversas não visam apenas contornar ou iludir a proibição 
consagrada no n.º 7, do art. 356, do CPP e bem assim que se mostre respeitado o consig-
nado no art. 59.º do mesmo código”.
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dos a órgãos de polícia criminal que conduziram a apreensão do(s) 
objecto(s) do(s) crime(s), pois tratam-se de diligências de investigação 
sobre o qual podem e devem elucidar o tribunal, que se distinguem das 
meras declarações, já que nestes casos valora-se a diligência de apreen-
são e o modo como se logrou tal.  Na verdade, aqui jogam as regras da 
experiência já que, por exemplo, o facto do arguido indicar um local onde 
se encontram os objectos subtraídos num furto ou roubo, que seria impos-
sível saber se não tivesse participado nos mesmos, é um forte indício 
incriminatório.

Veja-se ac. da RP, de 3.02.2010 37, em cujo sumário se escreve “I — Os 
agentes policiais não estão impedidos de depor sobre factos por eles detecta-
dos e constatados durante a investigação.  II — Relatando o agente poli-
cial o que apreendeu ao longo das diligências que levou a efeito, algumas 
das quais na sequência de declarações dos próprios arguidos, um tal 
depoimento vai para além do que a testemunha ouviu dizer, alcançando a 
descrição das diligências que o que ouviu dizer propiciou.  III — Não con-
substancia valoração ilícita de prova o acolhimento pelo tribunal do depoi-
mento prestado pela testemunha, inspector da PJ, que relatou conversas 
tidas com os arguidos que lhe permitiram desenvolver diligências de inves-
tigação que, por sua vez, lhe permitiram obter conhecimento próprio dos 
factos.”

g)  Depoimentos do que se ouviu dizer do arguido

A questão é se será valorável o que se ouviu dizer do arguido.  Quando 
os receptores de tais declarações são órgãos de polícia criminal a problemá-
tica coloca-se nos parâmetros referidos na alínea anterior.  Também já abor-
dámos o facto de ser um co-arguido a declarar o que ouviu dizer de outro 
co-arguido.

Mas, e se um assistente, ou testemunha declara em audiência o que 
ouviu o arguido a dizer?

Mais uma vez existem divergências na jurisprudência.
Existe quem entenda ser depoimento indirecto e, como tal, trata-se 

de prova que não pode ser considerada 38.
Outros consideram que se aplica o regime do depoimento indirecto 

previsto no art. 129.º do CPP, caso o arguido se remeta ao silêncio, pois 

37 Relatora: Airisa Caldinho, processo n.º 198/00.8GACRZ.P1.
38 Considerando não valorável o que se ouve dizer de arguido (mas também assistente ou parte 

civis) ac. da RP, processo n.º 26/03.2TASJP.P1, de 28.10.2009, relatado por Ernesto Nasci-
mento, em cujo sumário escreve “O carácter excepcional do artigo 129.º do CPP, reforçado 
com o facto de se utilizar a expressão precisa de ‘inquirição’, não permite estender o regime 
nele previsto a qualquer outra situação diversa como declarações — que prestam o assistente 
e as partes civis — ou interrogatório — efectuado ao arguido — neste último caso, desde 
logo, por forma a que fique salvaguardado o seu direito constitucional ao silêncio.” 
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é situação similar à impossibilidade de obter da própria fonte quais as 
declarações proferidas e, como tal, deve ser valorável 39.

Um tertium generus, com o qual concordamos, que considera que 
se trata de um depoimento directo, já que é um relato do declarante 40 
que resulta do que directamente apreendeu com um dos seus sentidos: 
a audição (ou seja, tal como pode atestar o que viu o arguido fazer, 
também poderá declarar o que ouviu deste, e o mesmo se diga de per-
cepções pelo olfacto — por ex. intenso cheiro a álcool provindo do 
arguido para efeito de crimes rodoviários — ou tacto) 41 42.

h)   Valoração do depoimento indirecto (do que se ouviu outra pessoa 
declarar que ouviu dizer de terceira pessoa)

O primeiro patamar de avaliação nestas situações prende-se com o facto 
de apurar se estamos perante depoimento directo ou indirecto 43.

Tratando-se de depoimento indirecto [em suma, testemunha-se aquilo 
que se ouviu de determinado indivíduo, factos estes não vivenciados directa-

39 A propósito de uma situação em que se analisa o caso de testemunhos que depuseram sobre 
o que ouviram dizer do arguido, ac. da RP, processo 0843468, de 24.09.2008, relator António 
Gama, que considera tal depoimento indirecto, mas valorável caso o arguido se remeta ao silên-
cio.  Aí se sumaria “O art. 129.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, interpretado no sentido de 
que o tribunal pode valorar livremente os depoimentos de testemunhas que relatem o que ouvi-
ram dizer a um arguido que, podendo depor, se recusa a fazê-lo, no exercício do seu direito ao 
silêncio, não atinge de forma intolerável e desproporcionada o direito de defesa do arguido nem 
o contraditório.” No mesmo sentido ac. RP, processo n.º 91/04.5GBPRD.P1, de 4.11.2009.

40 Não OPC e portanto, não estando sujeito ao estatuído no art. 356.º, n.º 7, do CPP.
41 Aquilo que uma testemunha ouve de um assistente, demandante, arguido ou outra testemunha, 

de factos que tenha efectuado, presenciado ou ouvido, não poderá deixar de se considerar 
depoimento directo.  Por esclarecedor quanto a este ponto cita-se novamente o acórdão da 
RG, processo n.º 359/06GVCRM.G1, de 25.05.2009, relator Anselmo Lopes, em cujo sumário 
se escreve “I — Se uma testemunha conta que o arguido lhe disse que foi participante num 
furto e até lhe indica, com pormenores significativos (posteriormente confirmados) onde se 
encontram os objectos furtados, não está a depor indirectamente, mas a relatar factos concre-
tos por si directamente ouvidos e vistos”.  A propósito da distinção entre depoimento directo e 
indirecto, RP, processo n.º 91/04.5GBPRD.P1, de 4.11.2009, em cujo sumário se escreve “II — O 
critério operativo da distinção entre depoimento directo e indirecto é o da vivência da realidade 
que se relata: se o depoente viveu e assistiu a essa realidade o seu depoimento é directo, se 
não, é indirecto.” Ora, essa realidade é justamente o que ouviu (ou cheirou, tacteou ou sentiu) 
directamente de um arguido, assistente, partes civis ou testemunhas.  Com a mesma posição 
ac. da RP, processo n.º 195/07.2GACNF.P1, de 9.02.2011, relatora Eduarda Lobo, ac. da RP, 
processo n.º 11263/08.3TDPRT.P1, de 9.11.2011, relator Alves Duarte e ac. da RC, processo 
n.º 160/10.2JACBR.C1, 20.12.2011, relator José Eduardo Martins.

42 Questão distinta que tem sido discutida na jurisprudência é a valoração de declarações de 
arguido ouvidas em conversa telefónica por sistema de alta voz.  Considerando que depende 
do circunstancialismo concreto ac. da RE, de 12.06.2012, processo n.º 523/11.6PAOLH.E1: 
Nesse mesmo acórdão citam-se outros dois acórdãos que demonstram a divisão da jurispru-
dência: acórdão do TRC de 28-10-2008 (Vasques Osório) no sentido da inadmissibilidade e 
acórdão TRP 26.05.2004 (Borges Martins) com posição contrária.

43 Reafirmando-se que aquilo que uma testemunha ouviu dizer de outras testemunhas, assis-
tentes, partes civis ou arguido sobre realidades que vivenciaram se trata de depoimento 
directo, valorável nos termos do art. 127.º do CPP.  O facto directamente apreendido é jus-
tamente a declaração dessa outra pessoa.
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mente por este, mas que este indivíduo ouviu, ou apreendeu através de outros 
sentidos, de terceira pessoa] tal não significa inexoravelmente que não pode 
ser utilizável para sustentar uma condenação.

Na verdade, o próprio art. 129.º do CPP “abre a porta” a essa valoração.
“I. — A lei não proíbe de forma absoluta a produção de depoimentos 

indirectos.  II. — A proibição da valoração só ocorrerá se o juiz não chamar 
a depor a pessoa indicada pela testemunha como fonte da ciência transmitida 
a tribunal, podendo, no entanto, o tribunal valorar o depoimento indirecto 
sempre que a inquirição da fonte não seja possível, por morte, anomalia 
psíquica superveniente ou impossibilidade de ser encontrada” — ac. da RC, 
de 26.11.2008 44.

E se a pessoa identificada pela testemunha como fonte de ciência 45 
se recusar legitimamente a depor ou diz nada se recordar?  Duas posições:

Considerando que, caso a pessoa de quem se ouviu dizer, se recuse 
legitimamente a depor, não pode ser valorado o depoimento indirecto, de 
quem ouviu dizer, ac. da RP, de 2.02.2011 46, em cujo sumário se escreve 
“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. 134.º, n.º 1, alínea a), do Código de 
Processo Penal.”, entendendo-se que, caso contrário, se esvaziaria de con-
teúdo o normativo que permite a recusa em depor.

Posição contrária, ac. da RP, de 9.02.2011 47 48: “I — No caso de depoimento 
indirecto, se o juiz chama a fonte a depor, aquele (depoimento indirecto) pode ser 

44 Relator: Vasques Osório, processo n.º 27/05.6GDFND.C1.
45 No caso da testemunha não identificar a fonte, ou identificar e o tribunal não “chamar” ou 

pelo menos não tentar “chamar” essa fonte nunca poderá ser valorado o depoimento indirecto 
— veja-se ac. da RE, processo n.º 95/08.9IDFAR.E1, de 12.06.2012, relator António João 
Latas: “A falta de identificação da testemunha fonte, nos termos do art. 129.º, n.º 3, implica 
que o depoimento indireto prestado não possa ser valorado, o que constitui uma verdadeira 
proibição de prova, tal como sucede com a violação do dever de chamar a depor a testemu-
nha fonte devidamente determinada (n.º 1).”

46 Relator: Moisés Pereira, processo. n.º 134/08.3TELSB-A.P1.
47 Relatora: Eduarda Lobo, processo n.º 195/07.2GACNF.P1.
48 Também o já mencionado processo n.º 27/05.6GDFND.C1, da RC, de 26.11.2008, relator 

Vasques Osório: “III. — Tendo o juiz chamado a depor a fonte, o depoimento indirecto pode 
ser valorado, mesmo nos casos em que aquela se recusa, lícita ou ilicitamente, a prestar 
depoimento ou, por exemplo, diz de nada se recordar, porquanto nestes casos é possível o 
exercício do contraditório, na audiência de julgamento, através do interrogatório e do contra-
-interrogatório, quer da testemunha de ouvir dizer, quer da testemunha fonte.  IV. — Não 
fixando a lei as regras de valoração do depoimento indirecto, quando tal valoração é admis-
sível, terá de entender-se, em ordem ao princípio-base da livre apreciação da prova, estabe-
lecido no art. 127.º, do C. Processo Penal, que o depoimento deve ser avaliado conjuntamente 
com a demais prova produzida, incluindo o correspondente depoimento directo, quando tenha 
sido prestado, tudo conforme a livre apreciação e as regras da experiência comum portanto, 
sem qualquer hierarquia de valoração entre um e outro.  V. — Tendo deposto a pessoa a 
quem se ouviu dizer, desaparece a proibição de prova de valoração do depoimento de ouvir 
dizer, pelo que nenhum impedimento se forma para que o tribunal valore o “depoimento 
indirecto” no processo de formação da sua convicção.” No mesmo sentido processo 
n.º 376/10.1TAPTL.G1, da RG, de 5.03.2012, relatora Teresa Baltazar.
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valorado, mesmo nos casos em que a fonte se recusa, lícita ou ilicitamente, a 
prestar depoimento, ou simplesmente diz que já não se recorda dos factos.”

Subscrevemos esta posição já que não cabe ao intérprete distinguir 
onde a lei não o fez, sendo que esta não faz esta destrinça, apenas 
exigindo como pressuposto de valoração que se “chame a fonte”, não 
impondo uma proibição de valoração se depois se verifica em audiência 
uma impossibilidade de facto de ser ouvida, quer porque se recusa de 
forma legal ou ilegal a depor, quer porque já não se recorda dos factos.

i)   Valoração dos documentos e transcrição de escutas que constam 
nos autos

Posição maioritária é que os documentos podem ser valorados se 
a sua leitura não for proibida em audiência.  Assim, entre outros, ac. da 
RP, de 24.09.2008 49, em que se escreve “Os documentos juntos aos autos, 
ainda que não sejam lidos nem examinados na audiência de julgamento, 
podem ser valorados como prova, desde que se trate de caso em que a sua 
leitura não é proibida. (…)”.

Relativamente à transcrição de escutas podem ser valoradas, mesmo 
que não lidas e examinadas em audiência e mesmo que o arguido se 
remeta ao silêncio.  A propósito da valoração da transcrição de escutas 
veja-se ac da RP, processo n.º 0814979, de 5.11.2008, em cujo sumário se 
escreve “A validade em julgamento da prova obtida através de escutas tele-
fónicas não depende da leitura e exame em audiência das respectivas trans-
crições.” No mesmo sentido ac. da RP, de 9.03.2011 50: “I — Não é obstáculo 
à valoração como prova das conversações telefónicas do arguido o facto de 
este, na audiência de julgamento, ter optado por não prestar declarações.  
II — Para valerem como prova em julgamento, as conversações telefónicas 
transcritas em auto junto ao processo não têm que ser lidas na audiência.” 51

Tratam-se das posições mais correctas, já que são provas pré-constituí-
das, produzidas anteriormente ao julgamento, em que, por constarem dos 
autos, e poderem ser consultadas, permitem o cabal exercício do contra-
ditório, designadamente na audiência, por todos os intervenientes proces-
suais 52 53.  Quanto às escutas cabe salientar que é pacífico jurispruden-

49 Relatora: Maria Leonor Esteves, processo n.º 0811683.
50 Relator: Donas Botto, processo n.º 438/08.5GEVNG.P.
51 Ainda com a mesma posição ac. da RC, processo n.º 222/09.9JACBR.C2, de 9.05.2012, 

relatora Maria José Nogueira.
52 Ac. da RP, processo n.º 198/05.1IDPRT.P1, de 30.11.2011, relator Alves Duarte: “sendo as 

provas pré-constituídas, como no caso dos documentos, nenhum daqueles princípios é ofen-
dido se, tendo sido juntos em qualquer fase anterior do processo,[Pelo que o que se diz tanto 
vale que o documento tenha sido junto na fase de inquérito como na de instrução] o Tribunal 
os não ler na audiência de julgamento.  Conquanto, naturalmente, haja sido dado conheci-
mento ao Arguido da sua existência nos autos ou oportunidade dele os conhecer e, querendo, 
os contraditar.  Neste sentido já se pronunciou o Tribunal Constitucional, quando decidiu 
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cialmente, tanto quanto sabemos, que após serem incorporadas nos autos 
passam a considerar-se prova documental e no caso do tribunal delas se 
socorrer não é necessário ficar a constar em acta de julgamento o seu 
exame e leitura.53

Entende-se contudo, que apelando ao princípio da lealdade processual 
— “fair trail” — e também do contraditório, deverá na acusação mencionar-se 
tal prova, o que aliás, é obrigatório quanto às transcrições das escutas sob 
pena de não serem valoradas.

j)  Videovigilância

Vastas vezes é necessário apurar se determinadas gravações vídeo 
poderão ser valoradas pelo tribunal.  É preciso fazer a destrinça entre 
gravações particulares e gravações ordenadas por autoridades judiciárias.  
Importante, nesta diferenciação e depuração, ac. da RL, de 28.05.2009 54, 
que também faz o contraponto entre gravações visualizadas aquando do 
inquérito ou antes deste por particular, e em cujo sumário se escreve “3. Ao 
prescrever a proibição de prova obtida mediante intromissão na vida privada 
sem o consentimento do respectivo titular, o art. 126.º/3 do CPP indica o dever 
dos investigadores e autoridades judiciárias respeitarem normativos que, 
excepcionalmente, e para prossecução de outros direitos ou fins constitucio-
nalmente contemplados, designadamente a perseguição penal, autorizam 
restrições aos direitos fundamentais. 4. No que respeita, por seu lado, a 
provas obtidas por particulares o legislador remete-nos para a tipificação dos 
ilícitos penais previstos no Código Penal como tutela do referido direito fun-
damental à privacidade de que é ilustrativo o normativo inserto no art. 167.º 
do CPP ao fazer depender a validade da prova produzida por reproduções 
mecânicas da sua não ilicitude penal. (…) 7. (…) mesmo no caso de confir-
mação da invalidade do uso das imagens recolhidas pela câmara de filmar 

julgar «não inconstitucionais, por não violarem o disposto no art. 32.º, n.º 5, da Constituição 
da República Portuguesa, os preceitos ínsitos no art. 355.º, n.os 1 e 2, do Código de Processo 
Penal, quando interpretados no sentido de que os documentos juntos aos autos até à fase 
de julgamento não têm de ser lidos em audiência de julgamento, considerando-se os mesmos 
examinados desde que se trate de caso em que a leitura não seja proibida.»[ Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 87/99, de 09-02-1999, processo n.º 444/98, da 1.ª Secção, publicado 
no Diário da República, II Série, de 01-07-1999] (…) E para o Tribunal Constitucional a 
solução ainda é essa mesmo que se trate de «… documento incorporado nos autos desde 
a fase de inquérito, mas não incluído expressamente na indicação de prova constante da 
acusação do Ministério Público, nem apresentado e discutido na audiência de julgamento.» 
[Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 110/2011, de 02-03-2011, tirado no processo n.º 691/10 
e publicado no Diário da República, Série II, de 06-04-2011].”

53 Essencialmente pelos mesmos motivos, entendemos que também as declarações para 
memória futura, embora possam ser lidas ou reproduzidas em audiência, oficiosamente ou a 
requerimento, tal não é necessário para valorá-las.  Em sentido contrário, e aprofundando 
esta matéria, Cruz Bucho, “Declarações para memória futura (elementos de estudo)”, e que 
pode ser consultado em http://www.trg.pt/info/estudos.html.

54 Relatora: Fátima Mata-Mouros, processo n.º 10210/2008-9.
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colocada no portão, nada obstaria, porém, à consideração do testemunho de 
quem, através da visualização das filmagens captadas, identificou os autores 
do dano, prova esta apreciar livremente pelo tribunal nos termos do art. 127.º 
CPP. (…) 9. O uso das imagens captadas pela câmara de vídeo colocada 
pelo assistente na entrada do seu prédio rústico, desde que limitado à iden-
tificação do(s) autor(es) dos danos provocados na propriedade do assistente, 
e enquanto reportado ao momento da prática dos factos integradores dos 
referidos estragos, configura um meio necessário e apto a repelir a agressão 
ilícita da propriedade do assistente.”

Nada impede que se valore a prova obtida por sistemas de video-
vigilância particulares, mesmo sem autorização da CNPD 55, desde que 
colocados com a finalidade de proteger a vida, integridade física e patri-
mónio, perante furtos ou roubos 56 ou outros crimes, excluindo-se os 
locais privados em que atento as concepções morais vigentes uma pes-
soa não possa ser retratada 57.

Poderão ser valoradas as gravações de videovigilância colocadas 
pelo condomínio nas partes comuns do prédio.  Veja-se ac. do STJ, 
de 28.09.2011 58: “os fotogramas obtidos através do sistema de videovigilân-
cia existentes num local de acesso público, para protecção dos bens e da 
integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se desconheça se 
esse sistema foi comunicado à Comissão Nacional de Protecção de Dados 
ou tenha sido objecto de deliberação favorável da Assembleia de Condóminos 
do respectivo prédio constituído em propriedade horizontal, não correspondem 
a qualquer método proibido de prova, desde que exista uma justa causa para 
a sua obtenção, como é o caso de documentarem a prática de uma infracção 
criminal, e não digam respeito ao «núcleo duro da vida privada» da pessoa 
visionada (onde se inclui a sua intimidade, a sexualidade, a saúde, a vida 
particular e familiar mais restrita, que se pretende reservada e fora do conhe-

55 Ac. da RE, processo n.º 932/10.8PAOLH.E1, relatora Maria Soares, de 24.04.2012: “1. A ques-
tão da validade da prova assente na obtenção e utilização da recolha de imagens não depende 
de que esta esteja, ou não, autorizada pela Comissão Nacional de Protecção de Dados.  
2. A obtenção de fotogramas através do sistema de videovigilância existente em estabeleci-
mento comercial, tendo este por finalidade a protecção de bens e da integridade física, não 
é método proibido de prova.”

56 Ac. da RC, processo n.º 106/09.0PAVNO, relatora Olga Maurício, de 2.11.2011:”(…) 2. — As 
imagens dos arguidos obtidas através de sistema de videovigilância instalado na ourivesaria 
onde foi praticado o furto julgado nos autos, e com vista a prevenir a segurança desse 
estabelecimento, não se traduziram em qualquer acto de intromissão na vida privada alheia, 
podendo ser validamente utilizadas como meio de prova.”

57 Neste sentido ac. RP, relatora Eduarda Lobo, processo n.º 371/06.5GBVNF.P1, de 3.02.2010.  
Aí se escreve (…) Por outro lado, a obtenção de imagens nas circunstâncias em apreço 
também não constitui qualquer crime de devassa contra a vida privada (previsto no art. 192.º) 
ou de devassa por meio de informática (do art. 193.º, ambos do Cód. Penal), uma vez que 
(…) as imagens do arguido não foram registadas no contexto da esfera privada e íntima 
deste (…).”

58 Relator: Santos Cabral, processo n.º 22/09.6YGLSB.S2.
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cimento das outras pessoas)” (…) “a reprodução de imagens obtidas através 
do sistema de videovigilância instalado nas partes comuns de um prédio 
constituído em regime de propriedade horizontal não representa qualquer 
ilícito criminal, assumindo-se como um meio de prova admissível e objecto 
de valoração.”

Também não constituem “prova de valoração proibida as imagens 

recolhidas por meio de uma câmara de videovigilância colocada na gara-

gem colectiva de um prédio de apartamentos” (ac. da RP, de 23.11.2011 59).  
Como aqui se argumenta sinteticamente se dirá que a aceitação da valoração 
da videovigilância pressupõe que não seja ilícita nos termos da lei penal (cfr. 
art. 167.º do CPP), pelo que estando em causa o direito imagem importa 
aferir se no caso concreto se verifica o crime do art. 199.º do CP, sendo que 
se “vem entendendo que é criminalmente atípica, face ao preceituado no 
art. 199.º, n.º 2, do Código Penal, a obtenção de fotografias ou de filmagens, 
mesmo sem consentimento do visado, sempre que exista justa causa nesse 
procedimento, designadamente quando as mesmas estejam enquadradas em 
lugares públicos, visem a realização de interesses públicos ou que hajam 
ocorrido publicamente.” É o caso de “uma câmara de videovigilância existente 
numa garagem colectiva de um prédio (que) permitiu, pelas imagens recolhi-
das (…) observar o arguido e como actuou no interior da garagem possibili-
tando, sem qualquer dúvida, a sua identificação” 60.

k)  Reconhecimento do arguido em audiência

Existem duas posições, que se mantêm após a alteração ao código de 
processo penal (de 2007).

Aqueles que consideram que o reconhecimento apenas é valorado se 
for efectuado de acordo com o formalismo estatuído no art. 147.º do CPP e 
aqueles outros que consideram lícito e valorável o reconhecimento feito por 
testemunha (assistente ou demandante) em audiência.

Cremos ser esta última a melhor posição 61.
A alteração ao código de processo penal de 2007 não afasta a possibi-

lidade de uma testemunha identificar o arguido, mas sim, caso se opte por a 
obtenção de uma prova por reconhecimento, a necessidade de respeitar o 
formalismo processual previsto naquele normativo.

59 Relator: Mouraz Lopes, processo n.º 1373/08.2PSPRT.P1.
60 Independentemente de ter sido licenciada pela Comissão Nacional de Protecção de Dados.  

Como se escreve nesse mesmo acórdão “ (…) a lei não exige controlo prévio dos sistemas 
de videovigilância, por parte Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) como auto-
ridade nacional cuja atribuição é controlar e fiscalizar o cumprimento das normas em matéria 
de protecção de dados pessoais (…)Dados sensíveis são os «dados pessoais referentes a 
convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e 
origem racial ou étnica, bem como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual, 
incluindo os dados genéticos» (…).  Não é certamente o caso da instalação de videovigilân-
cia em causa que se encontra numa garagem para efeitos de prevenção e segurança.” 

61 Posição esta que, actualmente, em termos jurisprudenciais, é dominante.
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Ou seja, caso o tribunal se decida pela relevância de tal prova, a mesma 
deverá ser efectuada em audiência com estrito respeito do disposto no 
art. 147.º do CPP, sob pena de não se poder valorado o reconhecimento 62.

Diversamente é a situação em que uma testemunha refere que o 
arguido é o autor do ilícito, sendo que tais declarações deverão ser 
valoradas ao abrigo do art. 127.º do CPP 63.

Na verdade, existem um conjunto de circunstâncias que conferem maior 
ou menor credibilidade a um testemunho: o facto de conhecer o arguido antes 
do ilícito, ou, se assim não for, o modo como descreve o arguido, as condições 
em que o viu ou como o viu, tudo elementos para serem expostos na moti-
vação de facto e que podem ser ou não suficientes para convencer o tribu-
nal 64.

Com esta posição, após a alteração ao código de processo penal, veja-se 
ac. da RL, de 30.10.2008 65 66, que se sumariou da seguinte forma “I — A 
identificação produzida em audiência de julgamento não é mais do que a 
revelação da percepção da testemunha, dentro do espírito da prova testemu-
nhal, ou seja dentro da forma e da dinâmica em que se está a produzir a 
prova, não se tratando, obviamente, de prova proibida e não se encontrando 
sujeita à disciplina do art. 147 do CPP.  2 — O procedimento adoptado é 
correcto, porquanto o que foi valorizado foi o depoimento da testemunha, 
apreciado nos termos do artigo 127.º do Cód. Proc. Penal, e não a «prova 
por reconhecimento» a que alude o artigo 147.º do mesmo diploma.  3 — Não 
existe qualquer obstáculo legal a que o reconhecimento se faça por video-
conferência.”

62 Repare-se que, caso se entenda que a presença (s) do arguido (s) pode condicionar o reco-
nhecimento em audiência, nada impede que a testemunha efectue o reconhecimento em 
instalações próprias para o efeito, aplicando-se analogicamente o art. 352.º, n.º 1, al. a), 
do CPP, sendo que, como é óbvio, e aplicando analogicamente tal art. deverá dar-se conhe-
cimento da diligência ao arguido na audiência (não obstante o seu Defensor ter estado 
presente nesta) para, querendo, exercer o seu contraditório, conforme arts. 352.º, n.º 2, 
e 332.º, n.º 7, do CPP (em alguns tribunais as salas de audiência estão preparadas para tal.  
Noutros existe salas de reconhecimento.  Se nenhuma das situações se verificar normalmente 
terá que se usar as instalações policiais).

63 Ac. da RC, processo n.º 94/08.0GCLSA.C1, de 30.11.2011, relator Vasques Osório: “Quando 
em audiência de julgamento, uma testemunha relata os actos que viu o arguido praticar, não 
está a proceder ao reconhecimento deste, mas unicamente a prestar depoimento, a valorar 
apenas, no âmbito da prova testemunhal, não fazendo sentido, neste contexto, invocar a 
inobservância das regras impostas no art. 147.º do CPP, como forma de invalidar a prova 
testemunhal produzida.”

64 Verificando-se os pressupostos do depoimento testemunhal por videoconferência a identifica-
ção do arguido pode ser por este meio, sendo que poderá ser útil em situações em que as 
testemunhas estejam receosas, já que através deste meio, estando a televisão “virada” para 
juízes, MP e advogados, o arguido e a testemunha não se vêem.

65 Relator: Rui Rangel, processo n.º 7066/2008-9.
66 No mesmo sentido ac. da RG, processo n.º 26/06.0GBPVL.G1, de 29.06.2009, ac. da RP, 

processo n.º 1001/03.2JAPRT.P1, de 17.03.2010, ac. da RC, processo n.º. 209/09.1PBFIG.C1, 
de 10.11.2010, e processo n.º 231/08.5GBTMR.C1, da RC, de 4.05.2011, ac. da RL, processo 
n.º 518/08.7PLLSB.L1-5, de 14.02.2010.
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Efectuado reconhecimento em inquérito torna-se desnecessário 
efectuar novo reconhecimento em audiência 67, por se tratar de prova 
autónoma pré-constituída 68, irrepetível 69 e valorável em audiência, 
mesmo que o arguido se remeta ao silêncio.

O reconhecimento é um forte elemento de prova, submetido ao 
princípio da livre apreciação da prova — art. 127.º do CPP — mas que 
não prova por si a autoria do crime 70, sendo que apenas deverá ser 
realizado em audiência se, tal como qualquer outra prova, se revelar 
útil 71 e necessário.

67 Ac. da RC, processo n.º 486/07.2GAMLD.C1, de 5 de Maio de 2010, em cujo sumário se 
escreve: “1. O reconhecimento realizado em inquérito é uma “prova autónoma pré-constituída” 
a ser examinada em audiência de julgamento nos termos dos artigos 355.º, n.º 1, in fine, 
n.º 2 e artigo 356.º, n.º 1, b), do Código de Processo Penal, não lhe sendo aplicável o disposto 
nos n.os 2 e 3 do artigo 356.º do Código de Processo Penal.  2. Caso já tenha sido realizado 
um reconhecimento em inquérito, torna-se desnecessário repeti-lo em audiência de julgamento.  
3. A realização de um reconhecimento em audiência de julgamento com o cumprimento dos 
requisitos previstos no n.º 2 do artigo 147.º do Código de Processo Penal só se coloca se 
inexistir reconhecimento realizado em inquérito ou instrução, ou se realizado, enfermar de 
nulidade processual ou nulidade probatória.  4. O artigo 147.º do Código de Processo Penal 
não determina a repetição de reconhecimentos.  Limita-se a impor ao tribunal que, se enten-
der adequado proceder a um reconhecimento em audiência de julgamento, este deverá 
observar o formalismo ali previsto.  5. A ineficácia da prova contida no n.º 7 do artigo 147.º 
do Código de Processo Penal não é uma nulidade processual em sentido restrito nem uma 
“inexistência”, mas sim uma proibição de valoração da prova.”

68 Ac. RP, processo n.º 91/04.5GBPRD.P1, de 4.11.2009: “I — O reconhecimento de pessoas 
realizado em inquérito constitui verdadeira prova antecipada que, sem prejuízo de poder ser 
questionado em audiência pelos sujeitos processuais, tem valor como meio de prova e pode 
ser considerado na fundamentação da matéria de facto.”

69 A propósito da característica da irrepetibilidade da prova por reconhecimento, ac. da RP, 
processo n.º 2304/04.4TAGDM.P1, de 11.05.2011, relator Ernesto Nascimento: “O reconhe-
cimento de pessoas declarado “nulo” por inobservância do formalismo legal previsto, não 
pode ser repetido — uma vez que já não beneficiará das condições de genuinidade exigidas.”

70 Ac. da RL, processo n.º 464/10.4PEAMD.L1-5, relator Jorge Gonçalves: “III.º O reconhecimento 
realizado em inquérito é uma “prova autónoma pré-constituída”, a ser examinada em audi-
ência de julgamento e a valorar no âmbito da livre apreciação da prova; IV.º Afirmando a 
testemunha em audiência, que nos dias seguintes aos factos, procedeu a um reconhecimento 
fotográfico na polícia, não tendo reconhecido de imediato o arguido, tendo referido ser “um 
bocado diferente na fotografia”, mas que “eles disseram-lhe que era natural”, que “a fotogra-
fia não era recente” e que “derivado às características dadas, não tinham dúvidas”, é de 
admitir que a neutralidade psíquica da testemunha tenha ficado prejudicada no reconhecimento 
presencial efectuado dois meses depois; V.º Não sendo o depoimento da testemunha em 
audiência, na parte relativa à descrição de notas distintivas que permitiam o reconhecimento, 
nomeadamente aspectos particulares do cabelo, altura e idade, coincidente com a descrição 
preliminar feita no auto de reconhecimento, justifica-se que se formulem sérias dúvidas sobre 
a fidedignidade do reconhecimento efectuado na fase de inquérito, quer pela actuação prévia 
das autoridades policiais em sede de reconhecimento fotográfico, quer pelas desconformida-
des e dúvidas que se suscitam por via do depoimento da testemunha em audiência;”

71 Só terá efeito útil um reconhecimento em audiência com o formalismo do art. 147.º do 
CPP, se o arguido já não tiver sido referenciado pela testemunho (ac. da RG, processo 
n.º 40/08.1PBGMR.G1, de 3 de Maio de 2010, em cujo sumário se escreve: I) A prova, por 
reconhecimento se for feita com as formalidades prescritas no art. 147.º do CPP, atesta que em 
determinado dia quem fez o reconhecimento declarou que foi a pessoa identificada quem praticou 
os factos ou esteve em determinada situação.  Não prova a autoria do crime, porque também o 
reconhecimento é filtrado pelo princípio da livre apreciação da prova. (…) III) (…) Mas só deve 
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O facto da testemunha em audiência não se lembrar do arguido, ou 
até mesmo negar que seja o autor do ilícito, se tal declaração não for 
credível, por ex. por se notar que está temerosa, não impede que se 
valore a prova por reconhecimento efectuada no inquérito.

Saliente-se o referido no acórdão da RC, de 14.07.2010, processo 
n.º 108/09.7JAAVR.C1, em cujo sumário se escreve, “3. Não obsta à valora-
ção do reconhecimento do agente, maxime quando corroborado por outros 
meios de prova, efectuado nos termos legais no início do inquérito pela ofen-
dida, o facto desta em audiência de julgamento ter declarado não reconhecer 
o agente que antes reconhecera.”.  Ainda ac. da RC, de 22.09.2010 72, que 
decidiu que “O facto do tribunal não dar crédito às declarações em audiência 
de julgamento de uma testemunha, que nega a autoria dos factos pelo agente, 
contraditoriamente às que configuraram o acto de reconhecimento efectuado 
(há) três anos, não põe em causa aquele reconhecimento”.

Cabe dizer que a prova por reconhecimento deverá ser indicada na 
acusação, não sendo necessária a sua leitura em audiência para que 
possa ser utilizada e valorada 73, já que sendo apresentada como prova 
da acusação e estando nos autos fica o arguido munido de todas as 
armas para exercer o seu contraditório.

A violação das normas de produção do reconhecimento determina 
a proibição da sua valoração.  Decidindo neste sentido, ac. da RE, de 
11.10.2011 74, numa situação em que não se respeitaram as regras da com-
posição da linha de reconhecimento: “«I. O art. 147.º, n.º 2, do CPP consagra 
uma garantia mínima concedida ao suspeito de que terá duas em três pos-
sibilidades de não ser identificado.  II. Ao desrespeito do requisito exigido no 
citado art. 147.º, n.º 2, do CPP há-de ser equiparada a situação decorrente 
de na “linha de reconhecimento” terem sido colocadas, para além do suspeito, 
3 ou mais pessoas, sendo que apenas uma delas é desconhecida de quem 
procede à identificação».”

ser accionado se o arguido ainda não estiver referenciado pela testemunha.  Se esta já 
conhecer e souber quem vai identificar, proceder ao reconhecimento seria só uma encenação 
processual.”).

72 Relator: Mouraz Lopes, processo n.º 1306/07.3PCCBR.C1.
73 A este propósito RG, processo n.º 149/10.1PBBRG.G1, de 3.05.2011, relatora Maria Isabel 

Cerqueira: “I — O n.º 2 do artigo 355.º do CPP não impõe que as provas produzidas em 
inquérito e cuja leitura seja permitida em audiência só sejam válidas se a sua leitura for 
efectivamente feita, bastando-se com a legalidade da eventual leitura.  II — A alínea b) do 
n.º 1 do art. 356.º do CPP estatui que é permitida a leitura em audiência de autos de “De 
instrução ou de inquérito que não contenham declarações do arguido, do assistente, das 
partes civis ou de testemunhas.”.  III — Por isso, não obstante não ter sido examinado e 
discutido em sede de audiência de julgamento, é válida a valoração do auto de reconheci-
mento efectuado em inquérito, indicado como prova na acusação, bastando tal indicação, 
para que o arguido não possa ignorar a sua existência e aptidão probatória, e possa defen-
der-se desse auto “…em termos de dispor e poder usar todos os instrumentos processuais 
necessários e adequados para defender a sua posição e contrariar a acusação.” (Ac do TC 
n.º 110/2011).”

74 Relator: Sénio Alves.
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O facto da testemunha afirmar que visualizou o arguido na cena do 
crime, que foi filmada por sistema de videovigilância, não se trata de 
nenhuma prova por reconhecimento, já que a primeira insere-se no 
domínio do depoimento testemunhal e a visualização pelo tribunal das 
filmagens ou fotogramas, mais não é que a valoração de um meio de 
prova totalmente independente da prova por reconhecimento 75.

Por último, diga-se que o art. 64.º do CPP não exige a presença de 
defensor na diligência de reconhecimento no inquérito, não padecendo 
de inconstitucionalidade uma interpretação do art. 147.º do CPP nesse 
sentido 76.

l)  Valoração da prova dactiloscópica

Tal prova várias vezes é utilizada, especialmente em furtos e roubos, 
pelo que pela sua importância prática destacamos o ac. da RG 77, 
de 25.01.2010, que aborda de forma exaustiva a questão, em cujo sumário 
se escreve, I — A importância e transcendência da dactiloscopia radica na 
circunstância de as impressões digitais serem universais, permanentes, sin-
gulares ou inconfundíveis, indestrutíveis e mensuráveis.  II — Em função 
daquelas características das impressões digitais, o valor probatório da perícia 
dactiloscópica deve ser encarado numa tripla perspectiva: a) A aparição de 
uma impressão digital de uma pessoa faz prova directa do contacto dessa 
pessoa com o objecto onde foi detectada aquela impressão; b) Se a impres-
são digital faz prova directa do contacto dessa pessoa com o objecto onde 
foi detectada aquela impressão ou que aquela pessoa esteve no local onde 
ela foi colhida, já não faz prova directa da participação do sujeito no facto 
criminoso (até porque aquele contacto com a coisa pode ser posterior à prá-
tica do crime ou meramente ocasional).  c) Embora não faça prova directa 
da participação do sujeito no facto criminoso, a impressão digital pode ser 
encarada como um indício que, conjugado com outros indícios, pode funda-
mentar uma decisão condenatória.” E na fundamentação, salienta-se que a 
doutrina e jurisprudência espanhola “é unânime em considerar que o facto de 
a presença das impressões digitais do arguido no objecto furtado ou no local 

75 Ac. da RP, processo n.º 1373/08.2PSPRT.P1, relator Mouraz Lopes, processo 
n.º 1373/08.2PSPRT.P1.

76 “1. No reconhecimento de pessoas não é, por via de regra, obrigatória a assistência por 
defensor.  2. Não viola o direito constitucional de defesa do arguido a interpretação da norma 
do art. 147.º do CPP, no sentido da não exigência de que o arguido seja obrigatoriamente 
assistido por defensor no acto ali previsto.” — ac. da RE, de 6.12.2011, processo 
n.º 9/10.6PACTX.E1, relator Edgar Valente.  No mesmo sentido, Ac. 532/2006 do TC, de 27.09, 
considerando que se o reconhecimento foi regularmente efectuado, embora sem a presença 
de defensor, o facto do seu valor probatório poder ser contraditado em audiência de julga-
mento, onde o arguido obrigatoriamente está assistido por defensor, não permite julgar 
inconstitucional a norma do art. 147.º do CPP interpretada no sentido de que o arguido na 
diligência não tem que ser obrigatoriamente assistido pode defensor.

77 Relator: Cruz Bucho, processo n.º 300/04.0GBBCL.G2.

4
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do furto não ter sido contraditada nem explicada pelo acusado ilide a presun-
ção de inocência, justificando uma condenação (…) entre nós (…)há muito 
que se aceita que a prova indiciária, devidamente valorada, permite funda-
mentar uma condenação.  Ponto é que os indícios sejam graves, precisos e 
concordantes, como se exprime o artigo 192.º, n.º 2, do Código de Processo 
Penal Italiano.  Segundo Paolo Tonini, são graves os indícios que são resis-
tentes às objecções e que, portanto, têm uma elevada capacidade de persu-
asão; são precisos quando não são susceptíveis de diversas interpretações, 
desde que a circunstância indiciante esteja amplamente provada; são concor-
dantes quando convergem todos para a mesma direcção (…)o local da reco-
lha é um pormenor muito importante: “no interior da residência é muito mais 
forte a carga indiciária, dado que pressupõe que o agente penetrou na habi-
tação; se no exterior da mesma (v. g. no vidro exterior de uma porta ou de 
uma janela que deitem para a via pública) sempre se poderá dizer que qual-
quer pessoa que passe na rua ali pode deixar vestígio.”

Em suma, em caso de impressões digitais deixadas por um arguido 
dentro de uma residência, sem qualquer motivo para tal, quer porque 
não frequenta a residência, quer porque em trabalho nunca lá entrou, é 
indício suficientemente forte para justificar uma condenação.  E o mesmo 
se diga relativamente a estabelecimentos comerciais, instalações fabris 
e outros locais.

m)  Leitura de mensagens de telemóvel ou correio electrónico

As mensagens de telemóvel ou correio electrónico permitem distin-
guir três situações.  Se tiverem em trânsito aplica-se as regras das 
intercepções telefónicas, devendo ser validadas e autorizadas por um 
juiz.  Se recebidas e não abertas são aplicadas as normas de apreensão 
de correspondência.  Se abertas trata-se de prova documental, não com-
petindo ao juiz validá-las, mas sim ao MP.

A este propósito e neste sentido ac. da RP, de 27.01.2010 78, em cujo 
sumário se escreve, “(…) II — A mensagem via telemóvel já recebida deverá 
ter o mesmo tratamento da correspondência escrita, que circula através do 
tradicional sistema postal: recebida mas ainda não aberta pelo destinatário, 
aplicar-se-á, à respectiva apreensão, o estabelecido no artigo 179.º do CPP; 
recebida, aberta e guardada pelo destinatário, já não beneficiará do regime de 
protecção da reserva da correspondência e das comunicações, podendo ser 
apreendida para valer como mero documento escrito”.  Com a mesma posição, 
ac. R. Lisboa, de 15.07.08, processo n.º 3453/2008: “na sua essência, a men-
sagem mantida em suporte digital depois de recebida e lida terá a mesma 
protecção da carta em papel que tenha sido recebida pelo correio e que foi 
aberta e guardada em arquivo pessoal”.  Note-se a presunção a que alude o 

78 Relator: Artur Vargues, processo n.º 896/07.5JAPRT.P1.
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ac. da RC, de 29.03.06, processo n.º 607/06: “a mensagem recebida em tele-
móvel e guardada na respectiva memória, atenta a natureza e finalidade do 
aparelho, é de presumir, segundo as regras da experiência comum e da natu-
reza das coisas que, uma vez recebida, foi lida pelo seu destinatário.” 79

Lidas e abertas as mensagens de correio electrónico ou telemóvel 
(mesmo que de voz) deverá equiparar-se à situação das “cartas abertas”, 
e guardadas em arquivo, sujeitas ao regime normal de apreensão de 
documentos.  “As mensagens recebidas em telemóvel e mantidas em suporte 
digital, depois de recebidas e lidas, não têm mais protecção do que as cartas 
recebidas, abertas e guardadas pelos seus destinatários.” (…) “se a mensagem 
foi de voz, não sendo ilícita, pode ser valorada, desde que transcrita nos autos 
(199.º, 167.º e 101.º, n.º 2, do CPP)” — ac. da RG, de 24.01.2011 80.

Em sentido contrário ac. da RG, proc. 735/10.0GAPTL — A.G1, 
de 29.03.2011: “I — Tendo o Ministério Público determinado a pesquisa de dados 
informáticos supostamente guardados no telemóvel da denunciante, a apreensão 
das mensagens (SMS) ali encontradas deve ser autorizada pelo juiz de instrução 
— artigo 17.º da Lei do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15/9).  II — A lei não 
estabelece qualquer distinção entre mensagens por abrir ou já abertas.”

n)  Reconstituições de facto e autos de reconhecimentos do local

Quanto a este ponto diga-se que principalmente a partir do “caso Joana” 
passou a entender-se nos tribunais superiores que as reconstituições em que 
intervém arguido constitui prova perfeitamente autónoma e cindível das decla-
rações deste que pode e deve ser valorada, nos termos do art. 127.º do CPP, 
podendo os órgãos de polícia criminal depor sobre tal diligência.  Repare-se 
que valorar não significa condenar e que as reconstituições poderão incriminar 
o arguido que participou na reconstituição ou co-arguidos não participantes.  
É nosso entendimento que quanto à reconstituição efectuada por um arguido, 
regra geral, os factos pessoais por si reconstituídos têm uma força probatória 
suficiente para uma condenação, excepto se a credibilidade da reconstituição 
for destruída pela demais prova.  Já quanto aos demais arguidos por ele 
mencionados na reconstituição devem existir elementos corroborantes, como 
por exemplo o mesmo modus operandi ou demais prova, mesmo que indiciá-

79 Também a propósito de apreensão de mensagens de correio electrónico armazenados 
no computador (e não abertas) ac. da RL, processo n.º 5412/08.9TDLSB-A.L1-5, relator 
Ricardo Cardoso, em cujo sumário se escreve “I.º A Lei do Cibercrime (Lei n.º 109/09, de 
15Set.), ao remeter no seu art.17, quanto à apreensão de mensagens de correio electrónico 
ou registos de comunicações de natureza semelhante, para o regime geral previsto no Código 
de Processo Penal, determina a aplicação deste regime na sua totalidade, sem redução do 
seu âmbito; II.º As mensagens de correio electrónico ou registos de comunicações de natu-
reza semelhante, que se afigurem de grande interesse para a descoberta da verdade ou para 
a prova, podem ser apreendidas, aplicando-se correspondentemente o regime de apreensão 
de correspondência previsto no CPP;(…)”.

80 Relator: Fernando Chaves, processo n.º 527/08.6GCVCT.G1.
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ria e se assim for, tal conjugação da prova, também poderá sustentar uma 
condenação desses co-arguidos 81.

Sobre o tema ac. da RP, de 27.01.2010 82, onde se escreve “No que 
respeita aos autos de “reconstituição do facto” — meio de prova previsto no 
artigo 150.º, do CPP —, é jurisprudência actual do Supremo Tribunal de Jus-
tiça que “a reconstituição constitui prova autónoma, que contém contributos 
do arguido, mas que não se confunde com a prova por declarações, podendo 
ser feita valer em audiência de julgamento, mesmo que o arguido opte pelo 
direito ao silêncio, sem que tal configure violação do artigo 357.º, do Código 
de Processo Penal” 83.

Mas o ac. da RP acima citado (de 27.01.2010) “vai mais longe”, atribuindo 
validade a diligências de “reconhecimento ao local”, escrevendo-se no sumá-
rio (…) “II — A diligência de ‘reconhecimento ao local’ é admissível como meio 
de prova a valorar nos termos do artigo 127.º do CPP, quanto aos factos a 
que se refere percepcionados directamente pelo agente-testemunha, que não 
colidam com afirmações ou declarações do arguido, cuja leitura seja proibida.  
III — Posto que vedado o depoimento do agente no sentido de reproduzir as 
afirmações do arguido, já é de aceitar tudo o que, com interesse para os 
autos, o agente saiba da sua investigação ou que lhe tenha advindo da sua 
percepção directa, quer sobre os factos quer sobre a vida do arguido.”

Cabe chamar à atenção, que por vezes se denominam como autos 
de reconhecimento externo ou de reconhecimento do local verdadeiras 
reconstituições de facto, que apesar do nome incorrecto, deverão ser 
submetidas ao mesmo regime, por materialmente e substancialmente 
idênticas àquele meio de prova 84.

81 Conforme se escreveu no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 20/04/2006, no 
processo n.º 363/06, 5.ª secção: “Se o arguido que faz a reconstituição envolve outro arguido, 
a prova que daí resulta contra este último será havida como corroborada, numa exigência 
acrescida de prova, se ela for confirmada por outros elementos probatórios, derivados de 
provas directas e indirectas, que, devidamente conjugadas entre si e com as regras da 
experiência, mostrem a veracidade da reconstituição relativamente a esse arguido, que no 
julgamento optou pelo silêncio, bem como o que procedeu á reconstituição.”

82 Relator: Luís Teixeira, processo n.º 171/07.5GAMDB.P1.
83 Também em ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 5.1.2005, proferido no processo 

n.º 04P3276, podendo ser consultado em www.dgsi.pt.jstj e CJ, Acórdãos do Supremo Tribu-
nal de Justiça, ano XIII (2005), tomo I, fls. 159 e seguintes, se decidiu: “(…) os órgãos de 
polícia criminal que tenham acompanhado a reconstituição podem prestar declarações sobre 
os modos e os termos em que decorreu; tais declarações referem-se a elementos que ganham 
autonomia, e como tal diversos das declarações do arguido ou de outros intervenientes no 
acto”.Com a mesma posição ac. da RP, de 26.10.2011, processo n.º 104/10.1GCVPA.P1 e 
ac. da RP, processo n.º 96/10.7GCVPA.P1, de 27.06.2012.

84 Também chamando à atenção sobre este aspecto ac. da RP, processo n.º 1222/11.4JAPRT.P1, 
de 13.06.2012, relator Coelho Vieira: “ (…) é a partir destes sinais de crime (e não a partir de 
quaisquer conversas informais ou sob sua “inspiração”) que têm lugar aos “autos de reconheci-
mento do local”, assim designados terminologicamente, mas que para além de tal mero 
“lapsus linguae” não deixam de constituir autos de reconstituição de facto (art. 150.º, do 
CPP); estes, como prova documental, valem de per si, em conjugação e visão crítica com os 
outros meios de prova e adentro do princípio da livre apreciação da prova (…)”.  
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Os OPC podem depor sobre as diligências de reconstituição, desig-
nadamente sobre verbalizações ou gesticulações do arguido no decurso 
da mesma 85, podendo tais depoimentos e reconstituições serem valo-
radas mesmo que o arguido em audiência se remeta ao silêncio ou, 
inclusive, seja realizado julgamento na sua ausência 86.

o)  Valoração de documentos da via verde sem consentimento do arguido

Tal valoração não foi considerada inconstitucional.  Cita-se aqui o ac. 
213/2009 do TC, de 5 de Maio de 2008, 2.º série, n.º 86, no qual se conclui 
— “Do raciocínio apresentado resulta que a interpretação contida na decisão 
recorrida, segundo a qual é permitida a admissão e valoração de provas 
documentais relativas a listagens de passagens de um veículo automóvel nas 
portagens das auto-estradas, que foram registadas pelo sistema de identifi-
cador da «Via Verde», armazenadas numa base de dados informatizada e 
ulteriormente juntas ao processo criminal, sem o consentimento do arguido e 
por mera determinação do Ministério Público, não viola qualquer parâmetro 
constitucional, nomeadamente o disposto nos artigos 35.º, n.º 4, e 32.º, n.os 4 
e 8, da CRP, pelo que o recurso deve ser julgado improcedente.”

p)  Outras situações

Existem casos em que o assistente ou a parte cível são ouvidos na 
qualidade de testemunha (ou até mesmo o perito).  Não se trata de um caso 
de proibição de prova, mas de uma irregularidade que detectada deverá ser 
sanada oficiosamente pelo tribunal, determinando a inquirição na qualidade 
processual correcta do depoente. “I — As declarações prestadas na audiência 
de julgamento pelo requerente do pedido de indemnização civil deduzido no 
processo penal que foi ouvido como testemunha não constituem prova proibida.  
II — Nisso não houve mais que uma irregularidade, que se sanou por não ter 
sido arguida nos termos do art. 123.º do Código de Processo Penal. (…) Porque 
tal patologia probatória não conforma nenhum método proibido de prova, nem o 
acto em si conforma qualquer nulidade, trata-se apenas de uma irregularidade 
que, entretanto, porque não foi tempestivamente arguida, ficou sanada, nos termos 
do artigo 123.º do CPP.” — Ac. da RP, de 18.01.2012 87.

Com as alterações da Lei n.º 36/2010, de 2.09, diversamente do 
referido artigo 135.º, n.os 2 e 3, do Código de Processo Penal, a quebra 
do sigilo bancário passou a poder ser determinada, conforme a fase do 
processo, pelo Ministério Público, juiz de instrução ou juiz de julgamento, 
sem intervenção de Tribunal Superior, mediante despacho fundamentado, 

85 Acórdão da RC, relator Fernando Ventura, processo n.º 91/04.5PBCTB.C1, de 1 de Abril de 2009.
86 Ac. da RC, de 15.09.2010, Processo n.º 79/07.4GCSRT.C1.
87 Relator: Mouraz Lopes, proc. 140/10.8GAVNH.P1.
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que pondere os interesses em presença, apenas intervindo o Tribunal 
da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça em sede recursiva daquele 
despacho.  Assim, face a tal, o banco deve obediência à ordem do MP e 
também do juiz, conforme a fase, sendo que a interpretação jurisprudencial 
tem sido pacífica quanto a este aspecto.  Entre outros, ac. da RL, processo 
n.º 2061/08.5PFLRS-A.L1-3, de 19.10.2011: “I — Nos termos do disposto nos 
arts. 78.º e 79.º, n.º 2, al. d), do R.G.I.C.S.F., esta última com as alterações 
decorrentes da Lei n.º 36/2010, de 02/09, as instituições de crédito e seus 
representantes, empregados ou agentes, passaram a ter que revelar o nome 
de clientes, assim como as contas destes e respectivos movimentos e outras 
operações bancárias desde que: a) A informação seja solicitada no âmbito de 
um processo penal; b) Por autoridade judiciária competente; e c) Na sequên-
cia de despacho devidamente fundamentado.  II — Desde logo, nos termos 
do apontado normativo configura-se que a excepção ao dever de segredo 
está restrita ao processo penal.  III — Depois, releva que a quebra de sigilo 
bancário decorra de despacho de juiz ou de magistrado do Ministério Público, 
conforme este ou aquele tenha a direcção da fase processual em que é 
suscitada a quebra de sigilo bancário.  IV — Finalmente, uma vez que tal 
quebra é susceptível de constituir violação à privacidade e ofensa à relação 
de confiança entre as instituições financeiras e os seus clientes, a excepção 
ao dever de segredo relativo ao regime em causa deve decorrer de despacho 
devidamente fundamentado, nomeadamente alicerçando a quebra de sigilo 
bancário num imperativo de protecção de interesses jurídicos proeminentes.  
V — Este entendimento acarreta necessariamente que se tenha por tacita-
mente revogado o disposto no art. 135.º, n.os 2 e 3, do Código de Processo 
Penal em sede de quebra de sigilo bancário.  VI — O direito de reserva de 
intimidade da vida privada e familiar constitucionalmente protegido cede em 
nome da realização da justiça e da segurança enquanto valores do Estado 
de Direito Democrático e na justa medida em que tal se tenha por necessário, 
proporcional e adequado, conforme arts. 26.º, n.º 1, e 18.º, n.º 2, da CRP.” 88.

A admissibilidade e valoração de declarações do ofendido que se 
encontre interdito por anomalia psíquica, embora sendo considerada uma 
incapacidade de testemunhal nos termos do CPP, é permitida à luz princípios 
constitucionais (cfr. Ac. do T.C. n.º 359/2011, de 12.07.2011).  Estendendo 
essa interpretação a qualquer outra testemunha, mesmo que não sendo o 
ofendido ac. da RC, relator Paulo Guerra, processo 771/08.6PCCBR.C1, 
de 20.12.2011 89.

88 Igualmente, a título exemplificativo ac. da RC, de 19.10.2011, processo n.º 1688/09.2PBVIS-A.C1, 
relator Jorge Dias, ac. da RP, de 19.10.2011, processo n.º 10228/08.0TDPRT-A.P1, relatora 
Eduardo Lobo e ac. da RG, de 3.102.2011, processo n.º 1135/09.0PCBRG-B.G1, relatora 
Maria Luísa Arantes. 

89 “Tendo o Tribunal Constitucional julgado 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, quando 
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As provas produzidas pela intervenção do agente provocador são 
provas obtidas com o uso de um método proibido, já que são enganosas 
e, como tal, ofensivas da integridade moral das pessoas, mesmo que 
com consentimento delas (cf. art. 126.º, n.os 1 e 2 al. a), do CPP) — ac. 
do STJ, de 5.07.2012 90.

q)  Consequências da valoração de provas proibidas

“A utilização na fundamentação da decisão proferida sobre matéria de facto 
de provas nulas integra a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 379.º 
do Código de Processo Penal, a qual se sana com a desconsideração dessas 
provas.” — ac. da RP, processo n.º 290/07.8GNPRT.P1, de 17.6.2009 91.

III — CONCLUSÃO

A questão da prova proibida levanta-se recorrentemente.  Enunciaram-se 
aqui algumas das problemáticas com que os tribunais se deparam, numa 
perspectiva eminentemente prática.

Terminamos, sem contudo, deixar de salientar que a abordagem da prova 
proibida não se pode cingir ao que habitualmente se refere como a dialéctica 
entre os interesses da investigação e de punição do criminoso e de defesa 
dos direitos liberdades e garantias do arguido.

Os novos ventos da Europa obrigam a que os tribunais coloquem na sua 
apreciação um outro factor: os direitos da vítima.

É justamente através desta análise triangular que se deverá fazer a correcta 
apreciação de todas as questões de prova para que se logre os fins do processo 
penal: ditar a justiça no caso concreto com o fito de pacificação social.

«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. Ac. do T.C. n.º 359/2011, de 12.07.2011), tal leitura 
de inconstitucionalidade poderá ser feita para além das situações de ofendidos, nomeadamente, 
perante testemunhas oculares ou físicas de uma determinada ocorrência criminal.”

90 Relator: Santos Cabral, processo n.º 911/10.5TBOLH.E1.S1.
91 No entanto, concordamos com a posição explanada no ac. da RE, processo n.º 95/08.9IDFAR.E1, 

de 12.06.2012, relator António João Latas, de que em determinadas situações poderá sanar-se 
a proibição de prova, quando por exemplo se omitiram determinados procedimentos probató-
rios que ainda são passíveis de serem sanados, sem com isso ferir o escopo da proibição de 
prova, pelo contrário, ou seja, cumprindo-se os requisitos que permitem tal valoração.


