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Código Penal

Pág. 56

É aditado o Artigo 196.º-A

✁

56 Código Penal e Código de Processo Penal

CAPÍTULO VI  
Crimes Contra a Liberdade das Pessoas

SECÇÃO I  
Crimes contra a liberdade pessoal

Artigo 195.º Ameaça 
1. Quem, por qualquer meio, ameaçar outra pessoa com a prática de um crime 
contra a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação 
sexual ou bens patrimoniais, de forma a causar-lhe medo ou inquietação ou a pre-
judicar a sua liberdade de determinação, é punido com pena de prisão até 1 ano e 
multa correspondente.
2. A ameaça de morte é punida com pena de prisão de 6 meses a 2 anos e multa 
correspondente.
3. O procedimento criminal depende de queixa.

Artigo 196.º Coacção física 
1. Quem, por meio de violência física constranger outra pessoa a uma acção ou 
omissão, ou a suportar uma actividade, é punido com pena de prisão de 1 mês a 
1 ano e multa até 1 ano.
2. Se o constrangimento for feito com recurso à arma branca ou de fogo ou qual-
quer instrumento capaz de perigar a vida, a integridade física ou patrimonial da 
pessoa, a pena é de prisão de 2 a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber por 
força de outra disposição legal.
3. A tentativa é punível.
4. O facto não é punível:

a) Se a utilização do meio para atingir o fim visado não for censurável; ou 
b) Se visar evitar suicídio ou a prática de facto ilícito típico.

5. Se o facto tiver lugar entre ascendentes e descendentes, adoptantes e adopta-
dos, o procedimento criminal depende de queixa.

Artigo 196.º-A Tráfico de pessoas
1. Aquele que recrutar, transportar, transferir, acolher, fornecer ou receber uma 
pessoa com recurso a ameaça ou uso da força, ou outras formas de coacção, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso da autoridade ou da situação de vulnerabi-
lidade, ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o con-
sentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra ou sob pretexto de 
emprego, formação ou aprendizagem, para fins de exploração será punido com 
pena de 16 à 20 anos de prisão.
2. A exploração inclui, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outra 
forma de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou prá-
ticas similares a escravatura, a servidão, remoção de órgãos, uniões forçadas, 
mendicidade forçada e para prática de actividades criminosas.
3. O consentimento da vítima não exclui nem atenua a responsabilidade penal dos 
agentes previstos na presente Lei
[Artigo aditado pela Lei n.º 17/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 197.º Rapto 
1. Quem, por meio de violência, ameaça ou qualquer fraude raptar outra pessoa 

ARTIGO 195.º

ARTIGO 196.º

ARTIGO 196.º-A

ARTIGO 197.º

Pág. 60

Na epígrafe do Artigo 214.º, onde se lê:
ARTIGO 214 .º Prostituição
Deve ler-se o texto seguinte: 

✁

60 Código Penal e Código de Processo Penal

Artigo 212.º Utilização de menores em pornografia 
1. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, quem:

a) Utilizar menor de 18 anos em fotografia, filme ou gravação pornográficos, 
independentemente do seu suporte, ou o aliciar para esse fim; ou 

b) Utilizar menor de 18  anos em espectáculo pornográfico ou o aliciar para 
esse fim.

2. Incorre na pena de 2 a 8 anos de prisão quem praticar os actos descritos no 
número anterior utilizando menor de 12 anos.

Artigo 213.º Distribuição ou posse de pornografia de menores 
1. Quem distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder profissionalmente 
ou com finalidade de lucro, a qualquer título ou por qualquer meio, materiais de 
fotografia, filme ou gravação pornográfica de menores de dezoito anos é punido 
com prisão até 2 anos e multa até 1 ano.
2. A mera partilha, exibição, cedência, importação, exportação ou distribuição do 
material de que trata o número anterior, quando não tem os fins lucrativos ou pro-
fissional, dá lugar à pena de prisão de 1 a 2 anos e multa correspondente.
3. Incorre na pena de prisão até 1 ano e multa correspondente, quem, indepen-
dentemente do suporte ou plataforma, adquirir, detiver ou conservar os materiais 
referidos neste artigo, ainda que para uso pessoal.
4. A tentativa é punível.

SECÇÃO III  
Prostituição

Artigo 214.º Lenocínio
1. Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa fomentar, favorecer ou faci-
litar o exercício de prostituição por outra pessoa, é punido com pena de prisão de 
1 a 2 anos e multa correspondente.
2. É punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos, quem cometer o crime previsto no 
número anterior:

a) Por meio de violência ou ameaça grave;
b) Por meio fraudulento;
c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação familiar, de tutela ou 

curatela, ou dependência hierárquica, económica ou de trabalho; ou 
d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou situação de especial vulnera-

bilidade da vítima.
[Redacção da epígrafe alterada pela Lei n.º 17/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 215.º Lenocínio de menores
Quem, habitualmente, excitar, favorecer ou facilitar a devassidão de qualquer 
menor de 18 anos, para satisfazer os desejos sexuais de outrem, será punido com 
pena de prisão de 2 a 8 anos de prisão e multa até 1 ano.
[Redacção da epígrafe alterada pela Lei n.º 17/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 216.º Penas acessórias
É correspondentemente aplicável o disposto nos números 1 e 2 do artigo 210.º.

ARTIGO 212.º

ARTIGO 213.º

ARTIGO 214.º

ARTIGO 215.º

ARTIGO 216.º

Na epígrafe do Artigo 215.º, onde se lê:
ARTIGO 215 .º Prostituição de menores
Deve ler-se o texto seguinte: 

✁

60 Código Penal e Código de Processo Penal

Artigo 212.º Utilização de menores em pornografia 
1. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, quem:

a) Utilizar menor de 18 anos em fotografia, filme ou gravação pornográficos, 
independentemente do seu suporte, ou o aliciar para esse fim; ou 

b) Utilizar menor de 18  anos em espectáculo pornográfico ou o aliciar para 
esse fim.

2. Incorre na pena de 2 a 8 anos de prisão quem praticar os actos descritos no 
número anterior utilizando menor de 12 anos.

Artigo 213.º Distribuição ou posse de pornografia de menores 
1. Quem distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder profissionalmente 
ou com finalidade de lucro, a qualquer título ou por qualquer meio, materiais de 
fotografia, filme ou gravação pornográfica de menores de dezoito anos é punido 
com prisão até 2 anos e multa até 1 ano.
2. A mera partilha, exibição, cedência, importação, exportação ou distribuição do 
material de que trata o número anterior, quando não tem os fins lucrativos ou pro-
fissional, dá lugar à pena de prisão de 1 a 2 anos e multa correspondente.
3. Incorre na pena de prisão até 1 ano e multa correspondente, quem, indepen-
dentemente do suporte ou plataforma, adquirir, detiver ou conservar os materiais 
referidos neste artigo, ainda que para uso pessoal.
4. A tentativa é punível.

SECÇÃO III  
Prostituição

Artigo 214.º Lenocínio
1. Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa fomentar, favorecer ou faci-
litar o exercício de prostituição por outra pessoa, é punido com pena de prisão de 
1 a 2 anos e multa correspondente.
2. É punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos, quem cometer o crime previsto no 
número anterior:

a) Por meio de violência ou ameaça grave;
b) Por meio fraudulento;
c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação familiar, de tutela ou 

curatela, ou dependência hierárquica, económica ou de trabalho; ou 
d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou situação de especial vulnera-

bilidade da vítima.
[Redacção da epígrafe alterada pela Lei n.º 17/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 215.º Lenocínio de menores
Quem, habitualmente, excitar, favorecer ou facilitar a devassidão de qualquer 
menor de 18 anos, para satisfazer os desejos sexuais de outrem, será punido com 
pena de prisão de 2 a 8 anos de prisão e multa até 1 ano.
[Redacção da epígrafe alterada pela Lei n.º 17/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 216.º Penas acessórias
É correspondentemente aplicável o disposto nos números 1 e 2 do artigo 210.º.

ARTIGO 212.º

ARTIGO 213.º

ARTIGO 214.º

ARTIGO 215.º

ARTIGO 216.º
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Código Penal

Pág. 156

É alterado o ponto 1 do Artigo 159.º:

✁

156 Código Penal e Código de Processo Penal

crime, podem aquelas ser utilizadas com o fim exclusivo de proceder contra os 
agentes do mesmo.

Artigo 157.º Livre apreciação da prova
Salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras 
da experiência e a livre convicção da entidade competente.

Artigo 158.º Indícios suficientes
Consideram-se suficientes os indícios sempre que deles resultar uma possibili-
dade razoável de ao arguido vir a ser aplicada, por força deles, em julgamento, 
uma pena ou medida de segurança.

TÍTULO II  
Dos Meios de Prova

CAPÍTULO I  
Da Prova Testemunhal

Artigo 159.º Objecto e limites do depoimento 
1. A testemunha é inquirida sobre factos de que possua conhecimento directo e 
que constituam objecto da prova, bem como do modo por que soube o que depõe e 
se disser que soube de vista, será inquirida em que tempo e lugar viu, se estavam 
aí outras pessoas que também vissem e quais eram ou se disser que soube de ou-
vido, será inquirida de quem ouviu, em que tempo e lugar, e se estavam aí outras 
pessoas que o ouvissem também e quais eram, escrevendo-se todas as respostas 
que interessem ao processo na descoberta da verdade material.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

2. Salvo quando a lei dispuser diferentemente, antes do momento de o tribunal 
proceder à determinação da pena ou da medida de segurança aplicáveis, a inqui-
rição sobre factos relativos à personalidade e ao carácter do arguido, bem como 
às suas condições pessoais e à sua conduta anterior, só é permitida na medida 
estritamente indispensável para a prova de elementos constitutivos do crime, no-
meadamente da culpa do agente, ou para a aplicação de medida de coacção ou de 
garantia patrimonial.

Artigo 160.º Depoimento indirecto 
1. Se o depoimento resultar do que se ouviu dizer a pessoas determinadas, o juiz 
pode chamar estas a depor. Se o não fizer, o depoimento produzido não pode, na-
quela parte, servir como meio de prova, salvo se a inquirição das pessoas indica-
das não for possível por morte, anomalia psíquica superveniente ou impossibili-
dade de serem encontradas.
2. O disposto no número 1 aplica-se ao caso em que o depoimento resultar da 
leitura de documento de autoria de pessoa diversa da testemunha.
3. Não pode, em caso algum, servir como meio de prova o depoimento de quem 
recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou a fonte através das 
quais tomou conhecimento dos factos.

ARTIGO 157.º 

ARTIGO 158.º 

ARTIGO 159.º 

ARTIGO 160.º 

Pág. 183

É alterado o Artigo 256.º:

✁

183Código de Processo Penal  

a) Com o arquivamento dos autos de instrução, se não for requerida audiência
preliminar;

b) Com o trânsito em julgado do despacho de não pronúncia;
c) Com o trânsito em julgado do despacho que rejeitar a acusação, nos termos

do número 2, do artigo 357.º.
d) Com a sentença absolutória, mesmo que dela tenha sido interposto recurso;

ou
e) Com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A medida de prisão preventiva extingue-se igualmente de imediato quando tiver
lugar sentença condenatória, ainda que dela tenha sido interposto recurso, se a
pena aplicada não for superior à prisão já sofrida.
3. Se, no caso da alínea d) do número 1, o arguido vier a ser posteriormente con-
denado no mesmo processo, pode, enquanto a sentença condenatória não transi-
tar em julgado, ser sujeito a medidas de coacção previstas neste Código e admis-
síveis no caso.
4. Se a medida de coacção for a de caução e o arguido vier a ser condenado em
prisão, aquela só se extingue com o início da execução da pena.

Artigo 256.º Prazos de duração máxima da prisão preventiva 
1. A prisão preventiva extinguir-se-á quando tiverem decorrido:

a) 4 meses desde o seu início, sem que tenha sido deduzida acusação;
b) 4 meses depois da notificação da acusação, sem que, havendo lugar à au-

diência preliminar, tenha sido proferido despacho de pronúncia.
2. Os prazos referidos no número I do presente artigo são elevados, respectiva-
mente, até 6 e IO meses, em caso de terrorismo, criminalidade violenta ou alta-
mente organizada, ou quando se proceder por crime punível com pena de prisão
de máximo superior a 8 anos.
3. Os prazos referidos no número I do presente artigo são elevados, respectiva-
mente, para 12 e 16 meses quando o procedimento for pelas infracções descritas
no número 2 do presente artigo e se revelar de excepcional complexidade, relativa-
mente à qualidade dos ofendidos ou pelo carácter altamente organizado do crime.
4. A excepcional complexidade a que se refere o presente artigo apenas pode ser
declarada durante a l.ª instância, por despacho fundamentado, oficiosamente ou a
requerimento do Ministério Público, ouvidos o arguido e o assistente.
5. No caso de o arguido ter sido condenado à pena de prisão, estando o processo
em recurso, a prisão preventiva extinguir-se-á se ela tiver a duração da pena fi-
xada em primeira instância.
6. A prisão preventiva pode ser extinta, por decisão do juiz relator, quando, es-
tando o processo em recurso, a prisão preventiva tiver durado por tempo corres-
pondente à metade da pena fixada, desde que verificados os pressupostos da li-
berdade condicional.
7. A existência de vários processos contra o arguido por crimes praticados antes
de lhe ter sido aplicada a prisão preventiva não permite exceder os prazos previs-
tos nos números anteriores do presente artigo.
8. Na contagem dos prazos de duração máxima da prisão preventiva, são incluí-
dos os períodos em que o arguido tiver estado sujeito a obrigação de permanência
na habitação.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

ARTIGO 256.º 
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Pág. 243

Na epígrafe do Capítulo III, onde se lê:
CAPÍTULO III Do Recurso Perante os Tribunais Superiores de Recurso
Deve ler-se o texto seguinte: 

✁

243Código de Processo Penal  
    
 

2. São correspondentemente aplicáveis as disposições sobre deliberação e vota-
ção em julgamento, tendo em atenção a natureza das questões que constituem o 
objecto do recurso.

Artigo 482.º Acórdão 
1. Concluída a deliberação e votação, é elaborado o acórdão pelo relator ou, se 
este tiver ficado vencido, pelo primeiro adjunto que tiver feito vencimento.
2. É admissível declaração de voto quanto à matéria de direito, redigida pelo ven-
cido, ou pelo primeiro dos vencidos, se a posição destes for concordante.
3. Se não for possível lavrar imediatamente o acórdão, é publicada a decisão, de-
pois de registada num livro de lembranças, que os juízes assinam.
4. É correspondentemente aplicável aos acórdãos proferidos em recurso o dis-
posto nos artigos 418.º e 419.º, sendo o acórdão ainda nulo quando for lavrado 
contra o vencido, ou sem o necessário vencimento.
5. Os acórdãos absolutórios enunciados no na alínea  e), do número 1  do 
artigo 452.º, que confirmem decisão de 1.ª instância sem qualquer declaração de 
voto podem limitar-se a negar provimento ao recurso, remetendo para os funda-
mentos da decisão impugnada.
6. O acórdão é notificado aos recorrentes, aos recorridos e ao Ministério Público.

Artigo 483.º Reenvio do processo para novo julgamento 
1. Sempre que, por existirem os vícios referidos nas alíneas do número 2  do 
artigo 465.º, não for possível decidir da causa, o tribunal recorrido determina o 
reenvio do processo para novo julgamento relativamente à totalidade do objecto do 
processo ou a questões concretamente identificadas na decisão de reenvio.
2. No caso de haver processos conexos, o tribunal recorrido faz cessar a conexão 
e ordena a separação de algum ou alguns deles para efeitos de novo julgamento 
quando o vício referido no número anterior recair apenas sobre eles.

Artigo 484.º Competência para o novo julgamento 
1. Quando for decretado o reenvio do processo, o novo julgamento compete ao 
tribunal de categoria e composição idênticas às do tribunal que proferiu a decisão 
recorrida, que se encontrar mais próximo.
2. Não sendo possível cumprir o disposto no número 1, o julgamento poderá ser 
feito pelo tribunal que proferiu a decisão recorrida, mas com outro juiz, ou outros 
juízes conforme couber.

CAPÍTULO III  
Do Recurso Perante os Tribunais Judiciais de Província 

e os Tribunais Superiores de Recurso

Artigo 485.º Recurso para o tribunal superior de recurso
Das decisões proferidas pelos tribunais judiciais de província, em primeira instân-
cia, cabe recurso para o tribunal superior de recurso.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

ARTIGO 482.º 

ARTIGO 483.º 

ARTIGO 484.º 

ARTIGO 485.º 
É alterado o Artigo 485.º:

✁

243Código de Processo Penal  
    
 

2. São correspondentemente aplicáveis as disposições sobre deliberação e vota-
ção em julgamento, tendo em atenção a natureza das questões que constituem o 
objecto do recurso.

Artigo 482.º Acórdão 
1. Concluída a deliberação e votação, é elaborado o acórdão pelo relator ou, se 
este tiver ficado vencido, pelo primeiro adjunto que tiver feito vencimento.
2. É admissível declaração de voto quanto à matéria de direito, redigida pelo ven-
cido, ou pelo primeiro dos vencidos, se a posição destes for concordante.
3. Se não for possível lavrar imediatamente o acórdão, é publicada a decisão, de-
pois de registada num livro de lembranças, que os juízes assinam.
4. É correspondentemente aplicável aos acórdãos proferidos em recurso o dis-
posto nos artigos 418.º e 419.º, sendo o acórdão ainda nulo quando for lavrado 
contra o vencido, ou sem o necessário vencimento.
5. Os acórdãos absolutórios enunciados no na alínea  e), do número 1  do 
artigo 452.º, que confirmem decisão de 1.ª instância sem qualquer declaração de 
voto podem limitar-se a negar provimento ao recurso, remetendo para os funda-
mentos da decisão impugnada.
6. O acórdão é notificado aos recorrentes, aos recorridos e ao Ministério Público.

Artigo 483.º Reenvio do processo para novo julgamento 
1. Sempre que, por existirem os vícios referidos nas alíneas do número 2  do 
artigo 465.º, não for possível decidir da causa, o tribunal recorrido determina o 
reenvio do processo para novo julgamento relativamente à totalidade do objecto do 
processo ou a questões concretamente identificadas na decisão de reenvio.
2. No caso de haver processos conexos, o tribunal recorrido faz cessar a conexão 
e ordena a separação de algum ou alguns deles para efeitos de novo julgamento 
quando o vício referido no número anterior recair apenas sobre eles.

Artigo 484.º Competência para o novo julgamento 
1. Quando for decretado o reenvio do processo, o novo julgamento compete ao 
tribunal de categoria e composição idênticas às do tribunal que proferiu a decisão 
recorrida, que se encontrar mais próximo.
2. Não sendo possível cumprir o disposto no número 1, o julgamento poderá ser 
feito pelo tribunal que proferiu a decisão recorrida, mas com outro juiz, ou outros 
juízes conforme couber.

CAPÍTULO III  
Do Recurso Perante os Tribunais Judiciais de Província 

e os Tribunais Superiores de Recurso

Artigo 485.º Recurso para o tribunal superior de recurso
Das decisões proferidas pelos tribunais judiciais de província, em primeira instân-
cia, cabe recurso para o tribunal superior de recurso.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

ARTIGO 482.º 

ARTIGO 483.º 

ARTIGO 484.º 

ARTIGO 485.º 

Pág. 244

É aditado o Artigo 485.º-A:

✁

244 Código Penal e Código de Processo Penal

Recurso para o tribunal judicial de província
Artigo 485.º-A 

Das decisões proferidas pelos tribunais judiciais de distrito cabe recurso para o 
tribunal judicial de província.
[Artigo aditado pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Poderes de cognição
Artigo 486.º 

Os tribunais judiciais de província e os tribunais superiores de recurso conhecem 
de matéria de facto e de direito.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Composição do tribunal em audiência
Artigo 487.º 

A composição do tribunal judicial de província e do tribunal superior de recurso 
são definidas por lei.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 488.º Renovação da prova 
1. Quando deva conhecer de facto e de direito, o tribunal judicial de província ou
o tribunal superior de recurso admite a renovação da prova se se verificarem os
vícios referidos nas alíneas do número 2 do artigo 465 e houver razões para crer
que aquela permitirá evitar o reenvio do processo. [Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, 

de 23 de Dezembro.]

2. A decisão que admitir ou recusar a renovação da prova é definitiva e fixa os ter-
mos e a extensão com que a prova produzida em 1.ª instância pode ser renovada.
3. A renovação da prova realiza-se em audiência.
4. O arguido é sempre convocado para a audiência, mas, se tiver sido regular-
mente convocado, a sua falta não dá lugar a adiamento, salvo decisão do tribunal
em contrário.
5. É correspondentemente aplicável o preceituado quanto à discussão e julga-
mento em 1.ª instância.

Artigo 489.º Modificabilidade da decisão recorrida
Sem prejuízo do disposto no artigo 465.º, a decisão do tribunal judicial de distrito e 
de província sobre matéria de facto pode ser modificada, se:

a) Do processo constarem todos os elementos de prova que lhe serviram
de base;

b) Havendo documentação da prova, esta tiver sido impugnada, nos termos do
número 3 do artigo 467.º; ou

c) Tiver havido renovação da prova.

CAPÍTULO IV  
Do Recurso Perante o Tribunal Supremo

Artigo 490.º Recurso para o Tribunal Supremo
Recorre-se para o Tribunal Supremo:

a) Das decisões proferidas em 2.ª instância pelos tribunais superiores de re-
curso, em matéria de direito;

b) Das decisões proferidas em 1.ª instância pelos tribunais superiores de re-
curso, em matéria de facto e de direito;
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É alterado o Artigo 486.º:
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244 Código Penal e Código de Processo Penal

Recurso para o tribunal judicial de província
Artigo 485.º-A 

Das decisões proferidas pelos tribunais judiciais de distrito cabe recurso para o 
tribunal judicial de província.
[Artigo aditado pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Poderes de cognição
Artigo 486.º 

Os tribunais judiciais de província e os tribunais superiores de recurso conhecem 
de matéria de facto e de direito.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Composição do tribunal em audiência
Artigo 487.º 

A composição do tribunal judicial de província e do tribunal superior de recurso 
são definidas por lei.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 488.º Renovação da prova 
1. Quando deva conhecer de facto e de direito, o tribunal judicial de província ou
o tribunal superior de recurso admite a renovação da prova se se verificarem os
vícios referidos nas alíneas do número 2 do artigo 465 e houver razões para crer
que aquela permitirá evitar o reenvio do processo. [Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, 

de 23 de Dezembro.]

2. A decisão que admitir ou recusar a renovação da prova é definitiva e fixa os ter-
mos e a extensão com que a prova produzida em 1.ª instância pode ser renovada.
3. A renovação da prova realiza-se em audiência.
4. O arguido é sempre convocado para a audiência, mas, se tiver sido regular-
mente convocado, a sua falta não dá lugar a adiamento, salvo decisão do tribunal
em contrário.
5. É correspondentemente aplicável o preceituado quanto à discussão e julga-
mento em 1.ª instância.

Artigo 489.º Modificabilidade da decisão recorrida
Sem prejuízo do disposto no artigo 465.º, a decisão do tribunal judicial de distrito e 
de província sobre matéria de facto pode ser modificada, se:

a) Do processo constarem todos os elementos de prova que lhe serviram
de base;

b) Havendo documentação da prova, esta tiver sido impugnada, nos termos do
número 3 do artigo 467.º; ou

c) Tiver havido renovação da prova.

CAPÍTULO IV  
Do Recurso Perante o Tribunal Supremo

Artigo 490.º Recurso para o Tribunal Supremo
Recorre-se para o Tribunal Supremo:

a) Das decisões proferidas em 2.ª instância pelos tribunais superiores de re-
curso, em matéria de direito;

b) Das decisões proferidas em 1.ª instância pelos tribunais superiores de re-
curso, em matéria de facto e de direito;
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244 Código Penal e Código de Processo Penal

Recurso para o tribunal judicial de província
Artigo 485.º-A 

Das decisões proferidas pelos tribunais judiciais de distrito cabe recurso para o 
tribunal judicial de província.
[Artigo aditado pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Poderes de cognição
Artigo 486.º 

Os tribunais judiciais de província e os tribunais superiores de recurso conhecem 
de matéria de facto e de direito.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Composição do tribunal em audiência
Artigo 487.º 

A composição do tribunal judicial de província e do tribunal superior de recurso 
são definidas por lei.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 488.º Renovação da prova 
1. Quando deva conhecer de facto e de direito, o tribunal judicial de província ou
o tribunal superior de recurso admite a renovação da prova se se verificarem os
vícios referidos nas alíneas do número 2 do artigo 465 e houver razões para crer
que aquela permitirá evitar o reenvio do processo. [Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, 

de 23 de Dezembro.]

2. A decisão que admitir ou recusar a renovação da prova é definitiva e fixa os ter-
mos e a extensão com que a prova produzida em 1.ª instância pode ser renovada.
3. A renovação da prova realiza-se em audiência.
4. O arguido é sempre convocado para a audiência, mas, se tiver sido regular-
mente convocado, a sua falta não dá lugar a adiamento, salvo decisão do tribunal
em contrário.
5. É correspondentemente aplicável o preceituado quanto à discussão e julga-
mento em 1.ª instância.

Artigo 489.º Modificabilidade da decisão recorrida
Sem prejuízo do disposto no artigo 465.º, a decisão do tribunal judicial de distrito e 
de província sobre matéria de facto pode ser modificada, se:

a) Do processo constarem todos os elementos de prova que lhe serviram
de base;

b) Havendo documentação da prova, esta tiver sido impugnada, nos termos do
número 3 do artigo 467.º; ou

c) Tiver havido renovação da prova.

CAPÍTULO IV  
Do Recurso Perante o Tribunal Supremo

Artigo 490.º Recurso para o Tribunal Supremo
Recorre-se para o Tribunal Supremo:

a) Das decisões proferidas em 2.ª instância pelos tribunais superiores de re-
curso, em matéria de direito;

b) Das decisões proferidas em 1.ª instância pelos tribunais superiores de re-
curso, em matéria de facto e de direito;
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É alterado o ponto 1 do Artigo 488.º:
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244 Código Penal e Código de Processo Penal

Recurso para o tribunal judicial de província
Artigo 485.º-A 

Das decisões proferidas pelos tribunais judiciais de distrito cabe recurso para o 
tribunal judicial de província.
[Artigo aditado pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Poderes de cognição
Artigo 486.º 

Os tribunais judiciais de província e os tribunais superiores de recurso conhecem 
de matéria de facto e de direito.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Composição do tribunal em audiência
Artigo 487.º 

A composição do tribunal judicial de província e do tribunal superior de recurso 
são definidas por lei.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, de 23 de Dezembro.]

Artigo 488.º Renovação da prova 
1. Quando deva conhecer de facto e de direito, o tribunal judicial de província ou
o tribunal superior de recurso admite a renovação da prova se se verificarem os
vícios referidos nas alíneas do número 2 do artigo 465 e houver razões para crer
que aquela permitirá evitar o reenvio do processo. [Redacção introduzida pela Lei n.º 18/2020, 

de 23 de Dezembro.]

2. A decisão que admitir ou recusar a renovação da prova é definitiva e fixa os ter-
mos e a extensão com que a prova produzida em 1.ª instância pode ser renovada.
3. A renovação da prova realiza-se em audiência.
4. O arguido é sempre convocado para a audiência, mas, se tiver sido regular-
mente convocado, a sua falta não dá lugar a adiamento, salvo decisão do tribunal
em contrário.
5. É correspondentemente aplicável o preceituado quanto à discussão e julga-
mento em 1.ª instância.

Artigo 489.º Modificabilidade da decisão recorrida
Sem prejuízo do disposto no artigo 465.º, a decisão do tribunal judicial de distrito e 
de província sobre matéria de facto pode ser modificada, se:

a) Do processo constarem todos os elementos de prova que lhe serviram
de base;

b) Havendo documentação da prova, esta tiver sido impugnada, nos termos do
número 3 do artigo 467.º; ou

c) Tiver havido renovação da prova.

CAPÍTULO IV  
Do Recurso Perante o Tribunal Supremo

Artigo 490.º Recurso para o Tribunal Supremo
Recorre-se para o Tribunal Supremo:

a) Das decisões proferidas em 2.ª instância pelos tribunais superiores de re-
curso, em matéria de direito;

b) Das decisões proferidas em 1.ª instância pelos tribunais superiores de re-
curso, em matéria de facto e de direito;
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