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EXAMES E PERÍCIAS: (DES)CONSTRUIR CONCEITOS 

 

 

Propõe-se hoje deixar aqui umas breves reflexões sobre a Babilónia 

conceptual dos exames e perícias, numa tentativa de determinar, com a precisão 

possível, o objeto, os pressupostos, a finalidade, a veste processual dos 

intervenientes e as repercussões jurídicas associadas. 

 Retenha-se, num outro aspeto, que existem referências legislativas ad 

nauseam quanto a perícias, peritos, exames, inspeções, exames periciais, isto 

nos Códigos Civil e Penal e respetivo direito adjetivo, na Lei da Organização de 

Investigação Criminal, nos Códigos da Estrada, da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas, do Direito de Autor e Direitos Conexos, de 

Procedimento e Processo Tributário, do Trabalho, do Procedimento 

Administrativo, de Processo nos Tribunais Administrativos, do Notariado, 

Deontológico da Ordem dos Médicos, nos Regimes Jurídicos da Investigação 

Técnica de Acidentes e Incidentes Ferroviários, das Perícias Médico-Legais e 

Forenses, das condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção 

subsidiária e estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção 

subsidiária, na Lei Tutelar Educativa e… Em tantos outros. 

O enfoque será, porém, iminentemente voltado para a jurisdição 

processual penal, lançando mão das suas normas de direito material ou adjetivo, 

para melhor compreensão conceptual, sublinhando que os artigos referidos sem 

identificação de origem e não relacionados com segmentos textuais explícitos 

reportam-se ao Código de Processo Penal (CPP) vigente. 

Assim, e de molde a seguir uma orientação polarizada, começar-se-á por 

fazer uma abordagem quanto à sistematização hodierna de exames e perícias. 

Iniciado este périplo, importa, desde logo, fazer o necessário enquadramento na 

geografia processual penal, ou seja, no instituto da prova, rectius, meios de prova 

e meios de obtenção de prova previstos no CPP. 

Ora, nestas figuras insere-se o mote que hoje aqui nos traz: as perícias, 

meios de prova, e os exames, meios de obtenção de prova. 
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Seguindo a sistematização do CPP, começar-se-á, então, por dilucidar as 

perícias, que vêm reguladas diretamente em treze artigos do CPP (arts. 151.º a 

163.º). O que se tem, então, por perícia? 

O CPP não apresenta uma definição concreta do que seja perícia, 

significando, portanto, que ter-se-á que lançar mão das melhores práticas 

hermenêuticas, de molde a que, no final, se possa alvitrar contributo para um 

conceito operativo de perícia. 

A doutrina e jurisprudência dão-nos vários planos, conquanto 

convergentes. Veja-se, a título de exemplo: 

 
 Perícia como juízo de elaboração mental; 

 Perícia como meio de prova em que a apreciação ou perceção de factos recolhidos 

exija especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos; 

 Perícia visando a avaliação, isto é, a perceção ou apreciação de vestígios; 

 Perícia constituindo sempre uma afirmação categórica, isenta de dúvidas, sobre a 

questão proposta, não integrando tal categoria os juízos de probabilidade ou 

meramente opinativos;  

 Perícia como auxiliar do juiz na apreensão de realidades não diretamente captáveis 

pelos sentidos deste, permitindo-lhe suprir a falta de específicos conhecimentos 

científicos ou artísticos; e 

 Prova pericial como meio de prova de que o julgador se pode servir para formar a 

convicção sobre um facto. 

 

Compete, por isso, destrinçar da redação legal do CPP o que seja perícia, 

alcançando-se, no âmbito objetivo, que, como uma prova (aliás, meio de prova), 

permite percecionar e/ou apreciar factos, tendo como condição de recurso a 

necessidade de um especial conhecimento técnico, científico ou artístico, na 

definição do art. 151.º 

Assim, a atividade pericial vai caraterizar-se por aportar em observações 

e ensaios, ancorados em procedimentos técnicos e científicos, visando a recolha 

de dados sindicáveis numa análise especializada, dados esses que, por meio de 

ilações, permitirão retirar juízos conclusivos, devendo plasmar-se todas as 

observações, ensaios e conclusões no respetivo relatório pericial, este, sim, em 

bom rigor, o meio de prova. 
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A prova pericial revela ainda uma especial importância quando, através 

dela, se apuram factos novos com interesse para a boa decisão da causa. 

Contudo, sempre poderão estar latentes constrangimentos quanto à 

aquisição, produção ou valoração desse meio de prova se, por exemplo, for 

considerada legalmente inadmissível, nos termos art. 340.º, n.º 3, ex vi art. 125.º, 

ou irrelevante ou supérflua, inadequada, de obtenção impossível ou muito 

duvidosa, conforme art. 340.º, n.º 4, b) e c). 

Aqui chegados, aproveita-se o ensejo para um cotejo prévio entre perícias 

e exames, designando-se os seguintes exemplos práticos: 

 
 A recolha ou verificação de vestígio supostamente hemático como exame, sendo a 

determinação da coincidência (ou não) desse vestígio com amostra-referência ou 

amostra problema uma perícia; 

 A autópsia como exame, análise de cinzas de cadáver carbonizado para determinar 

existência de produtos químicos como perícia; 

 A recolha de sémen nos orifícios naturais de cadáver ou em pessoa viva, apesar de 

tal deteção exigir especiais conhecimentos técnicos e/ou científicos é ainda um 

exame; 

 A avaliação de vestígios para recolha de ADN como exame e a comparação com 

amostras-referência ou amostras-problema sendo perícia; 

 A recolha de datilogramas, vulgo impressões digitais, como exame, a comparação 

com outros datilogramas e consequente conclusão categórica excludente ou 

individualizante como perícia; e 

 O laudo da Ordem dos Advogados (OA) sobre honorários como juízo pericial sujeito 

às regras da valoração da prova pericial.  

 

Por outro lado, existem imensas normas legais equívocas, tais como os 

arts. 43.º e 62.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, 

habitualmente denominada «Lei da Droga». Veja-se o que textuam: 

O art. 43.º, com epígrafe, «Exame médico a consumidores habituais», 

refere no n.º 5: Se no exame se concluir pela toxicodependência da pessoa a ele 

sujeita […]. Ora, está bom de ver que se trata de perícia e não de exame, pois 

somente através de execução pericial é que se irão delimitar os componentes 

químicos existentes no sangue ou urina que determinam o consumo de 

substâncias como canabinóides, opiáceos, barbitúricos ou outras. 
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Do mesmo modo, o art. 62.º, no n.º 1, diz-nos que as plantas, substâncias 

e preparações apreendidas são examinadas, por ordem da autoridade judiciária 

competente, no mais curto prazo de tempo possível. E, no n.º 2, que após o 

exame laboratorial, o perito procede à recolha, identificação […]. Porém, para se 

determinar qual a planta, preparação ou substância, é, também, exigível uma 

perícia e não um exame laboratorial, ou seja, no caso concreto, a detenção de 

especiais conhecimentos técnicos e científicos. 

Relembra-se que estas qualificações de perícia ou exame têm reflexos 

em sede de valoração probatória, nomeadamente quanto à aplicação da prova 

legal (também chamada de prova vinculada ou tarifada) ou sujeição ao princípio 

geral da livre apreciação da prova. 

Retomando a temática, sublinha-se, agora, a existência de perícias 

obrigatórias, nomeadamente: 

 
 Perícia a documento cifrado (art. 166.º, n.º 2);  

 Perícia ao estado de imputabilidade do arguido, quando, em sede de audiência de 

julgamento se suscitar, fundadamente, essa vicissitude (art. 351.º, n.º 1);  

 Autópsia médico-legal em situações de morte violenta ou de causa ignorada e em 

situações de morte violenta atribuível a acidente de trabalho ou acidente de viação 

dos quais tenha resultado morte imediata (art. 18.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 45/2004, de 

19 de agosto - Regime Jurídico da Realização das Perícias Médico-Legais e 

Forenses (adiante RJRPMLF)); e 

 Perícia médico-legal prevista no art. 52.º do Decreto-Lei n.º 15/93, relevante quanto 

ao reflexo do consumo na capacidade do arguido para avaliar a ilicitude dos seus 

atos ou de se determinar de acordo com a avaliação feita, isto é, para aferir do grau 

de culpabilidade do agente. 

 

Este ato pericial de caráter obrigatório, ao não se realizar, cairá sob o 

manto da nulidade atípica, dependente de arguição, na modalidade de falta de 

diligência essencial – ou, na letra da lei, insuficiência de inquérito ou da instrução, 

por não terem sido praticados atos legalmente obrigatórios, ao abrigo do art. 

120.º, n.º 2, d). 

Competirá, então, abordar a razão subjetivista, ou seja, quem realiza a 

perícia. 
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Sendo o nosso regime um regime de perícia oficial, ou seja pública – ou, 

ainda, de modelo inquisitório, como alguma doutrina o denomina – não admite, 

por regra, o contraditório, hoc sensu, contra-perícia (arts. 152.º, n.º 1, e 154.º, n.º 

1). Com uma estrutura vertical, sob a autoridade do Estado, opõe-se ao modelo 

adversarial, de matriz horizontal, que deixa na disponibilidade das partes a 

realização da investigação, admitindo, por exemplo, a desistência do 

procedimento criminal ou a pena negociada (plea bargaining). 

Contudo, em breve nota e atentas as notícias desta semana, veja-se que 

o diretor do DCIAP contribuiu para um inquisitório mitigado ao celebrar acordos 

com entidades terceiras, tais como universidades e institutos, a fim de 

cooperarem no combate à criminalidade informática. 

Regressando àquilo que releva, é sabido que as perícias assentam em 

regras de preferência, subsidiárias, impondo-se, primeiramente, a sua realização 

em estabelecimento, laboratório ou serviço oficial apropriado, isto é, na esfera 

da Administração. Só após o exaurimento da primeira preferência, se confiará a 

perícia a entidades terceiras legalmente contratadas, desde que sem interesses 

diretos ou acessórios na decisão e desprovidas de ligações com o assistente e 

com o arguido, à luz do art. 160.º-A.  

Ora, no âmbito de quem realiza a perícia, viu-se que a letra da lei, com 

suporte no art. 152.º, n.º 1, indica ser um perito ou equiparado – ressalvando-se 

a alusão a equiparado, entendida como funcionário de estabelecimento, 

laboratório ou serviço oficial. 

Contudo, haverá que observar critérios de especificidade nas perícias, 

dividindo-se estas em função dos seguintes tipos: 

 
 Perícias em geral (art. 152.º); 

 Perícias médico-legais (art. 159.º, n.º 1), nas quais se integram as perícias 

psiquiátricas (art. 159.º, n.º 2); e 

 Perícias sobre a personalidade (art. 160.º, n.º 2). 

 

Seguindo a ordem de seleção imperativa, com o respetivo regime de 

subsidiariedade, e nos mesmos moldes do art. 467.º, n.º 1, do Código de 

Processo Civil (CPC), nas perícias em geral, observa-se: 
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 A realização feita, em primeiro lugar, em estabelecimento, laboratório ou serviço 

oficial; 

 Seguidamente, a nomeação de perito que integre lista de peritos existentes em cada 

comarca; 

  Esgotadas as hipóteses anteriores, o recurso a pessoa de honorabilidade e 

reconhecida competência na matéria em apreço, isto é, pessoa idónea, aquando da 

impossibilidade de resposta em tempo útil; e 

 Por fim, entidades terceiras (art. 160.º-A do CPP e art. 467.º, n.º 4, CPC) contratadas 

por quem tem a incumbência de realizar a perícia, desde que o perito contratado não 

tenha interesse na decisão ou qualquer ligação ao assistente, ao arguido e às partes 

civis, isto é, que seja neutro e imparcial.  

 

Quanto às perícias médico-legais e forenses, a sua realização cabe às 

delegações do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 

(INMLCF), respetivos gabinetes médico-legais, médicos constantes das listas 

existentes na comarca ou quaisquer médicos especialistas que desenvolvam, de 

forma continuada, atividades médico-legais ou apresentem para elas especial 

qualificação (estes somente no caso de impossibilidade ou inconveniência das 

primeiras soluções), nos termos do RJRPMLF. Pode, ainda, no âmbito destas 

perícias, o INMLCF ou o Laboratório de Polícia Científica propor a análise de 

perfis de ADN por outros laboratórios (art. 5.º, n.º 2, Lei n.º 5/2008, de 12 de 

fevereiro), desde que com autorização do Ministério da Justiça e do ministério 

que tutele o laboratório proposto. 

Já no que concerne à execução da perícia psiquiátrica, incluída, sublinhe-

se, no regime das perícias médico-legais e forenses (art. 159.º, n.º 7), insere-se 

igualmente na competência das entidades que realizam as perícias médico-          

-legais, conferindo, todavia, a possibilidade de nelas participarem especialistas 

em psicologia e criminologia. No entanto, esta perícia só deverá realizar-se se 

for suscitada a inimputabilidade ou imputabilidade reduzida do arguido, podendo 

servir para melhor fundar a decisão sobre revogação da prisão preventiva, sobre 

a culpa do agente ou a determinação da sanção, também a coberto do art. 351.º 

Na modalidade de perícia sobre a personalidade, a sua referência é o art. 

160.º, sendo relevante para a pena concreta a aplicar, a qual será decidida em 

função da avaliação da personalidade e perigosidade do arguido. Deve realizar-

-se, para além da competente área do INMLCF, no caso da patológica e clínica 
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forense, pelos serviços de reinserção social, institutos de criminologia ou outros 

entes e peritos especializados. Os peritos poderão, ainda, requerer informações 

sobre o registo criminal do arguido, ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo, para as 

finalidades expressas desta perícia. 

Um apontamento, também, quanto às perícias sobre caraterísticas físicas 

ou psíquica de pessoa que não haja prestado consentimento, por a sua 

realização estar legalmente acometida a médico ou outra pessoa legalmente 

autorizada, rectius, equiparada, nos termos do art. 156.º, n.º 3.  

Não se concede, no entanto, mesmo a coberto de despacho judicial, que 

esta perícia (sobre caraterísticas físicas ou psíquicas) seja executada 

coativamente, pois a própria lei, no art. 156.º, n.º 4, in fine, é de uma clareza 

cristalina ao proibir que causem perigo para a saúde do visado, devendo aqui 

ser o não consentimento expresso de modo claro e inequívoco, evitando 

manifestamente o contacto, e não em forma de abstenção, de passividade, a fim 

de evitar potenciais intervenções. Admite-se, porém, existência de sanção para 

quem recuse submeter-se a perícia, como, por exemplo, se denota no art. 53.º, 

n.º 4, do Decreto-Lei n.º 15/93, que prevê pena de prisão até 2 anos ou multa 

até 240 dias ou, mutatis mutandis, no Direito Estradal, aquando de recusa de 

submissão a prova para deteção do estado de influenciado pelo álcool ou por 

substâncias psicotrópicas, com cominação de crime de desobediência, por força 

do art. 152.º, n.º 3, do Código da Estrada.  

Quanto à elaboração do relatório pericial, e finda a perícia, os peritos 

mencionam e descrevem as respostas e conclusões devidamente motivadas, 

podendo ser-lhes pedidos esclarecimentos, pela autoridade judiciária, pelo 

arguido, pelo assistente, pelas partes civis e pelos consultores técnicos. 

Deparando-se a perícia com uma especial complexidade, o relatório 

pericial será produzido em moldes colegiais, atento o art. 152.º, n.º 2, e nos 

termos do art. 468.º do CPC (norma de processo civil em harmonia com o 

processo penal, por força do n.º 4 do CPP), ou, por outro lado, se exigir 

conhecimento de várias matérias, elaborar-se-á em moldes interdisciplinares, 

admitindo este voto de vencido, ao abrigo dos art. 152.º, n.º 2, e 157.º, n.º 5. 

Avançando-se, agora, para o executor da perícia, perito ou equiparado, 

constatando-se que a lei o não indica com a necessária clareza, é necessário, 
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uma vez mais, o amparo das regras da hermenêutica e fontes de direito, 

nomeadamente, da jurisprudência interna e do Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos (TEDH), dando, de novo, recortes do que se considera critério material 

de perito. Assim, considera-se perito: 

 
 Quem expõe «ao juiz as observações dos seus sentidos e as impressões pessoais 

dos factos observados», indicando «as induções que objetivamente se podem extrair 

dos factos observados», de acordo com Chiovenda, citado no Ac. do Tribunal da 

Relação de Lisboa, de 21 de março de 2007; 

 [leia-se, também, estabelecimento, laboratório ou serviço oficial], o nomeado pelo 

tribunal e sujeito ao mesmo dever de imparcialidade e de busca da verdade material 

que oneram a atividade judiciária; 

 Quem está formalmente investido da função de auxiliar neutro e imparcial do tribunal, 

devendo, por isso, as suas declarações ter um peso maior do que as de um consultor 

técnico indicado pelo arguido [leia-se «ou outro interveniente com legitimidade 

processual»], como discorreu o acórdão Bönische v. Austria. 

 Quem, nomeado pelo tribunal, não aparenta uma das partes no processo, mas sim 

um especialista independente que apoia o tribunal em questões que este – e seus 

juízes – não seja capaz de responder autonomamente, na expressão do acórdão 

C.B. v. Austria. 

 Os peritos não são testemunhas oculares, mas são, no entanto, testemunhas na 

aceção do art. 6.º, n.º 3, d), da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), 

como expendido no acordão Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia.  

o O que ressalta deste acórdão Khodorkovskiy é o facto de os peritos, 

enquanto testemunhas na aceção do art. 6.º, n.º 3, d), da CEDH, permitirem 

à defesa ser capaz de estudar e questionar os seus relatórios e as pessoas 

que o elaboraram, através da formulação de quesitos ou pedidos de 

esclarecimento, como também expresso no acórdão Mirilashvili v Russia. 

 

 Ora, vista en passant a jurisprudência, é, igualmente pacífico na doutrina 

reconhecer que o perito, além de legítimo detentor de conhecimentos especiais 

e métodos técnicos e científicos [e artísticos] que lhe permitem a apreensão e 

perceção dos factos, necessita, ainda, e por vezes, desses métodos para a sua 

própria apreciação e interpretação. Um exemplo prático será o domínio técnico 

de um equipamento como um cromatógrafo (equipamento que, grosso modo, 

decompõe e determina substâncias) a fim de, posteriormente, poder fazer uma 

leitura do tipo e quantidade de acelerante que se encontrava numa dada 

substância líquida. 
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Adiantando mais um dado quanto ao desempenho da função de perito, 

este, quando nomeado pela autoridade judiciária, e independentemente da sua 

condição juslaboral pública ou privada, encontrar-se-á sempre, numa ordem 

endoprocessual, investido em funções públicas, equiparando-se a funcionário, 

nos termos do art. 386.º, n.º 1, c), do Código Penal (CP), sem, contudo, deixar 

de ser um profissional idóneo e independente, que presta compromisso nos 

termos do art. 91.º, n.os 2 a 6 ex vi art. 156.º Ressalva-se, todavia, que, enquanto 

trabalhador público, está dispensado de o fazer, nos termos da alínea b) do n.º 

6 do art. 91.º  

O perito poderá, ainda, prestar declarações para memória futura, nos 

termos do art. 271.º, n.º 7. 

As funções periciais são respaldadas por um princípio de obrigatoriedade, 

através da competente nomeação, constante do art. 153.º, estando a coberto do 

regime de impedimentos, recusas e escusas dos magistrados judiciais, nos 

termos do art. 47.º por força do art. 153.º, n.º 1, in fine. Estes incidentes 

(impedimentos e suspeições) são decididos pela autoridade judiciária que 

procede à nomeação, sendo a decisão judicial irrecorrível, por comando do art. 

47.º, n.º 2, ao invés da decisão do Ministério Público (MP) que pode ser objeto 

de reclamação hierárquica. 

O perito pode, ainda, ser substituído pela autoridade judiciária que o tiver 

nomeado, por decisão irrecorrível, se não apresentar tempestivamente o 

relatório ou tiver uma conduta negligente, conforme o disposto no art. 153.º, n.º 

3, (e nos mesmo termos do art. 469.º do CPC, embora se refira «destituído»). 

Terá, contudo, hipótese de se defender quando, devidamente notificado, 

justificar a conduta faltosa, ou seja, o incumprimento do encargo. Destaca-se 

aqui uma vicissitude, pois, aquando da não comparência do perito para o ato 

justificativo e considerada a existência de violação grosseira aos deveres 

funcionais, há lugar a condenação no pagamento de soma entre uma e seis 

unidades de conta, sendo ainda passível de responsabilidade criminal nos 

termos dos arts. 348.º (desobediência), 360.º (falsidade de perícia) e/ou 381.º 

(recusa de cooperação), todos do CP. 

Manda, ainda, a lei que a autoridade judiciária assista, sempre que 

possível e conveniente, à realização da perícia, podendo dar lugar à presença 
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do arguido e do assistente, desde que devidamente autorizados e não estejam 

em causa atos suscetíveis de ofender o pudor, conforme art. 156.º, n.º 2. 

Os peritos têm, igualmente, direito, para o desempenho cabal da sua 

função, de requerer diligências e a que lhes sejam prestados esclarecimentos, 

e, se necessário, acesso a quaisquer atos ou documentos vertidos no processo, 

sob o princípio da igualdade de armas, a coberto do art. 156.º, n.º 3. 

Por fim, refira-se que, em qualquer altura do processo, pode a autoridade 

judiciária, ex officio ou a requerimento, pedir esclarecimentos complementares 

aos peritos, convocando-os para o efeito, ou, também, determinando a 

realização de nova perícia (sobre diferente objeto, pessoa ou coisa, podendo ser 

efetuada pelo mesmo ou mesmos peritos) ou perícia renovada (repetição da 

anterior, devendo realizar-se a cargo de outro ou outros peritos), desde que isso 

se revele de interesse para a descoberta da verdade, in casu, a verdade jurídica, 

material ou processual, atento o art. 158.º 

Aborda-se, agora, a vertente formal, designadamente o despacho que 

ordena a perícia, pois, em regra, a realização da perícia depende de requisito de 

forma, vertido em despacho da autoridade judiciária competente, e também 

ordenado oficiosamente ou a requerimento, habitualmente pelo MP, nos moldes 

do art. 154.º 

A locução «indicação sumária do objeto da perícia», ínsita na redação 

anterior a 2013, deu lugar pressupostos mais estreitos, exigindo-se, agora, e, 

nomeadamente, o objeto concreto da perícia, os quesitos que devam ser 

respondidos pelos peritos e a indicação da instituição, laboratório ou nome do 

perito. 

De outra sorte, não se procede à audição prévia dos peritos quanto a dia, 

hora e local de efetivação da perícia, como até 2013, pois a nomeação destes 

pela autoridade judiciária processualmente competente confere caráter de 

obrigatoriedade ao exercício da função, não podendo, em tese, condicionar o 

tribunal na gestão e direção dos trabalhos como até então, quando ficava à 

mercê da disponibilidade do perito. 

Uma novidade, no esteio de uma mais avalizada concretização da perícia, 

determina à autoridade judiciária a transmissão à instituição, laboratório ou aos 

peritos, consoante os casos, de toda a informação relevante à realização da 
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perícia, bem como a sua atualização superveniente, sempre que eventuais 

alterações processuais modifiquem a pertinência do pedido ou o objeto da 

perícia, podendo afirmar-se, sem receios, contribuir para uma redução 

acentuada de custos e maximização de recursos, não olvidando o contributo 

para o mais amplo contraditório, atento o disposto do art. 154.º, n.º 2. 

No tocante a formalizar a realização da perícia sobre caraterísticas físicas 

ou psíquicas de pessoa que não preste consentimento, é determinante um 

despacho judicial a coberto de um critério de necessidade e de 

proporcionalidade, ante eventuais compressões do direito à integridade pessoal 

e à reserva da intimidade do visado, em obediência ao art. 154.º, n.º 3. 

A notificação prevista no art. 154.º, n.º 4, serve um pleno exercício do 

contraditório, sendo o despacho que ordena a perícia comunicado ao MP 

(quando este não for o seu autor), ao arguido, ao assistente e às partes civis 

num prazo mínimo de três dias antecedendo a perícia. Inexistindo notificação 

deste despacho, defende a jurisprudência maioritária tratar-se de mera 

irregularidade nos termos do art. 123.º, dependente de arguição. Não se tratando 

de um despacho tabelar, terá, obviamente, que ser fundamentado, devendo ser 

especificados os motivos de facto e de direito da decisão, nos termos do regime-

regra dos atos decisórios contido no art. 97.º, n.º 5. 

Exceciona-se o despacho prévio de realização da perícia nos casos em 

que esta tiver lugar em sede de inquérito e a autoridade judiciária ordenante tiver 

fundadas razões para que o conhecimento dela ou os seus resultados possam 

vir a perturbar as finalidades do inquérito pelo arguido, assistente ou partes civis 

(isto é, no âmbito da decisão de segredo interno) e, ainda, quando houver 

urgência na sua realização ou perigo na demora, em observância dos arts. 154.º, 

n.º 5, e 270.º, n.º 3. Neste caso, a perícia será realizada conjuntamente com o 

exame, aplicando-se o regime mais exigente, i.e., o das perícias. 

Contrariamente à decisão proferida quanto a impedimentos e suspeições, 

o despacho que ordena ou rejeita a perícia é recorrível, nos termos do art. 399.º, 

subindo de imediato e com efeito suspensivo da decisão recorrida, quando 

decretado pelo juiz. Sendo proferido pelo MP, caberá reclamação hierárquica. 



12 
 

  Vistas as formalidades, e por economia de tempo, ir-se-á irrelevar a figura 

do consultor técnico, não menosprezando, porém, o seu mérito e importância 

enquanto interveniente processual. 

É chegado, então, o momento de concluir a parte das perícias, com uma 

análise sumaríssima à sua valoração probatória, isto é, ao seu regime de prova 

como prova legal, tarifada ou vinculada, inversa ao princípio da prova livre. 

Às perícias é aplicado o critério de valoração probatória do art. 163.º do 

CPP, isto é, o juízo técnico, científico ou artístico inerente a esse meio de prova, 

o qual se presume subtraído ao livre arbítrio do juiz, ou seja, apresenta um valor 

presuntivamente pleno – ou, como determina o art. 371.º do Código Civil, faz 

prova dos factos atestados com base nas perceções da entidade documentadora 

–, não se integrando em tal critério os juízos de probabilidade ou meramente 

opinativos. Para contrariar esta valoração, o julgador terá que fundamentar a 

divergência com argumentos técnicos ou científicos equiparados aos dos peritos, 

isto é, fazendo uma crítica da mesma natureza, material e científica. 

Sublinha-se, por fim, que os esclarecimentos prestados pelos peritos 

estão já sujeitos ao regime-regra de livre apreciação da prova, exceto se 

incidirem também sobre juízos técnicos, artísticos ou científicos, caso em que se 

manterá a qualificação da prova legal. 

Concluída a fase das perícias, analisar-se-á, de seguida, o regime dos 

exames, contido nos arts. 171.º a 174.º 

Primeiramente, deixa-se antecipadamente expresso que, para a 

realização do exame, não é necessária a existência de especiais conhecimentos 

técnicos, científicos ou artísticos, sendo esse exame iminentemente endereçado 

à recolha e conservação de vestígios. 

A doutrina avança com algumas posições sobre conceito e fins do exame, 

também designado por «inspeção ao local», materialmente semelhante à figura 

da inspeção judicial prevista no art. 490.º do CPC. 

Para o Dr. Costa Pimenta, exame é «o meio de obtenção de prova através 

do qual a autoridade judiciária, o órgão de polícia criminal ou o perito 

percecionam diretamente elementos úteis para a reconstituição dos factos e 

descoberta da verdade». 
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Nas palavras do saudoso Conselheiro Maia Gonçalves, exame é, 

também, «um meio de obtenção de prova através do qual se captam indícios ao 

modo como e ao lugar onde o crime foi praticado, podendo ser realizado em 

pessoas, lugares e coisas». 

O Prof. Doutor Paulo Pinto de Albuquerque refere exame como «meio de 

obtenção de prova que visa a deteção (inspecionam-se) de vestígios da prática 

do crime, incidindo sobre pessoas lugares ou coisas». 

Já a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, de 05.06.2002, 

sumaria que «para os exames bastará, para cumprir tais finalidades (inspecionar 

vestígios, recolher indícios relativos ao modo, lugar e pessoas), os 

conhecimentos profissionais dos titulares dos OPC». 

Numa análise ao direito codificado, pode extrair-se na densificação do art. 

171.º, n.º 1, que o exame se prende com uma prévia observação cautelosa, 

seguida da consequente inspeção ao local, genérica, para, depois, se enveredar 

por uma abordagem mais cuidadosa e «cirúrgica», circunscrevendo o local, 

pessoa ou coisas que possam conter vestígios e indícios necessários (quando 

um facto não possa ser atribuído senão a uma causa) ou possíveis (facto pode 

ser atribuído a várias causas) da prática do crime. 

O exame não carece de qualquer despacho prévio e pode ser 

oficiosamente realizado pelos órgãos de polícia criminal no âmbito das 

providências cautelares tomadas ao abrigo do art. 249.º, os quais levam a cabo 

os atos necessários e urgentes para assegurar os meios de prova. Dentre estas 

medidas cautelares, e sob a disposição do art. 171.º, n.os 1 e 3, encontram-se a 

preservação de vestígios de modo a viabilizar a sua recolha, a proibição de 

entrada ou trânsito de pessoas estranhas no local do crime, a detenção de 

pessoas quando a sua presença for indispensável durante a realização do 

exame e, também, uma descrição do estado em que se encontravam os 

vestígios, feita, de preferência, sob vários suportes documentais, no pressuposto 

de que esses [vestígios] tenham sido alterados ou desaparecido. Se não forem 

acatadas as ordens emanadas da autoridade relativamente à preservação do 

local do crime, serão cominados os potenciais infratores com o crime de 

desobediência previsto no art. 348.º, n.º 1, do CP. 
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O art. 172.º suscita uma questão mais delicada, que se prende com a 

sujeição a exame de quem se exima ou obste à sua realização ou não faculte 

coisa que deveria ser examinada. A norma refere que, nesses casos, pode 

compelir-se o alegado obstrutor mediante o seu não consentimento. Ora, isto 

suscita problemas em dois planos, que nem a doutrina nem a jurisprudência 

internas resolveram: por um lado, a possibilidade de o visado (supondo-se 

arguido) poder estar a contribuir para a sua autoincriminação, infirmando, assim, 

o direito constitucional a todas as garantias de defesa e, em particular, o princípio 

nemo tenetur se ipsum accusare; e, por outro, estar a violar-se a sua [do visado] 

integridade moral ou física, abrindo-se a porta à obtenção de prova numa 

aproximação à vis absoluta, que rasa a tortura, caindo-se no domínio da prova 

proibida, na disposição do art. 126.º, n.º 1 do CPP.  

Não obstante a primeva linha jurisprudencial do TEDH entender que o 

direito à não autoincriminação não afastava a impossibilidade de usar meios de 

prova obtidos através e sem o consentimento do arguido, nomeadamente a 

recolha de material biológico para efetuar testes de ADN, nota-se, num passado 

recente, uma inflexão quanto à valoração dos meios de prova e de obtenção de 

prova obtidos de forma coativa, nomeadamente, quando abrem porta à tortura 

ou a tratamentos cruéis e degradantes, inflexão veiculada, principalmente, no 

conhecido e polémico acórdão Gäfgen v. Germany, de 2010. 

Sobre o supra exposto, cumpre aqui deixar a passagem do Vetusto 

Mestre, Prof. Doutor Figueiredo Dias, referindo que «ao interesse comunitário na 

prevenção e repressão da criminalidade tem de pôr-se limites – inultrapassáveis 

quando aquele interesse ponha em jogo a dignidade humana». Este tipo de 

sujeição a exame está, igualmente, sob proteção das garantias que impõem um 

despacho judicial a ordená-lo, em nome de critérios de necessidade e nos termos 

atrás referidos para as perícias sobre as caraterísticas físicas ou psíquicas de 

pessoa que não haja prestado consentimento, à luz do art. 154.º, n.º 2. 

Tal como nos pareceres ou depoimentos, ao exame não se aplica o 

regime da prova legal do art. 163.º, ficando este sob o manto da prova livre do 

art. 127.º 
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Em jeito de alegações finais, deixam-se aqui algumas «certezas» jurídicas 

e outras tantas incertezas, mas cientes de que o Direito saberá sempre criar ou 

ajustar a solução adequada. 

Quanto à perícia, conclui-se, por um lado, que apresenta uma tríplice 

perspetiva, conformada com a jurisprudência interna e do TEDH, ou seja: ver 

assegurada a imparcialidade dos peritos, realizar-se em prazo razoável e 

sujeitar-se aos princípios da igualdade de armas e do contraditório. Por outro, 

ousa-se aqui formular, também, três critérios precípuos, a fim de contribuir para 

um conceito operativo de perícia: 

 
̶ O critério objetivo – Factos que reclamem conhecimentos especiais que o julgador 

comprovadamente não domina; 

̶ O critério subjetivo – Realizada por indivíduos devidamente habilitados com 

especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos; e 

̶ O critério formal – Ordenada por autoridade judiciária competente, a coberto de 

despacho prévio, em regra ato próprio, mas com possibilidade de delegação. 

 

Assim, propugnando por estes critérios, com auxílio do que se expôs, 

deixar-se-á à despretensiosa apreciação das e dos preclaros audientes um 

conceito operativo de perícia como: 

 

Execução de atos ordenados por autoridade judiciária competente, em 

função da fase processual ou do objeto, por quem, certificadamente, 

perceciona ou averigua factos que exijam especiais conhecimentos 

técnicos, científicos ou artísticos, subtraídos ao saber do julgador, e que 

culminam na elaboração de um relatório pericial com valor de prova legal. 

 

Sobre incertezas, diremos que ainda há muito caminho a percorrer quanto 

à acreditação de entidades e certificação de pessoas, de modo a evitar 

equívocos, por exemplo, quanto à qualidade de perito, de per se, não ser 

conferida pela simples condição de funcionário, no conceito alargado da aceção 

juspublicista e penal. 

Sublinha-se, porém, que, apesar do valor das perícias, o juiz é o perito 

dos peritos, o perito peritorum, tendo margem para se desvincular, 
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fundadamente, das conclusões periciais, atenta a sua visão holística e prudente 

do processo com vista à boa decisão da causa 

 Sobre exames, e apelando aos mesmos critérios tributados às perícias, 

atente-se nos critérios infra:  

 
̶ O critério objetivo – verifica-se incidir sobre pessoas, lugares e coisas; 

̶ O critério subjetivo – a realizado do exame poderá ser efetuada por qualquer OPC, 

bastando o seu conhecimento enquanto autoridade; e 

̶ O critério formal – constata-se a desnecessidade de despacho prévio, podendo o 

exame ser realizado oficiosamente pelo OPC, a cobro das medidas cautelares e em 

presença de atos necessários e urgentes. 

 

Igualmente sobre este ato se deixa à douta apreciação de V. Ex.as o 

alinhavo de um conceito operativo de exame nos seguintes termos: 

 

Atos praticados sobre pessoas, lugares e coisas, com perceção direta de 

quem os executa, visando a deteção de vestígios e recolha de indícios 

que permitam a reconstituição dos factos e seus agentes e contribuam 

para a determinação da verdade material. 

 

Também aqui, quanto a incertezas – e muitos laboram nelas – poucas 

dúvidas se me oferecem numa particular matéria, isto é, no que concerne à 

realização compulsiva de exames. 

A jurisprudência e a praxis diária continuam a persistir no 

empreendimento dessa prática coativa, o que parece, com alguma evidência, 

uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos à 

integridade física nas suas dimensões física e moral, e à não autoincriminação 

(o nemo tenetur se ipsum accusare). 

Mesmo a finalizar, não querendo tornar prolixa a comunicação, relembra-

se, ilustres advogados e advogadas, que as regras aplicáveis às relações do 

advogado com os Tribunais se aplicam igualmente às relações do advogado com 

os peritos, ainda que a título ocasional. Incumbe, pois, àqueles e àquelas que 

advogam, em relação ao perito, a observância das regras deontológicas 

aplicáveis, o princípio da boa-fé e da lealdade processual e o caráter 

contraditório dos debates. 
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Por fim, não deverá o advogado ou advogada, em momento algum, 

conscientemente, fornecer ao perito informação falsa ou suscetível de o induzir 

em erro, isto sob a égide das disposições do  Código de Deontologia dos 

Advogados Europeus, objeto da Deliberação n.º 2511/2007, da Ordem dos 

Advogados. 

Portanto, caber-nos-á, enquanto operadores judiciários, estar atentos e 

contribuir para apurar os conceitos aqui em crise, procurando determiná-los com 

clareza bastante, independentemente da jurisdição, para uma melhor Justiça. 

Em suma, não comunguemos da célebre frase atribuída a Lampedusa, 

em que “tudo deve mudar para que tudo fique como está”. 

 

 

Lisboa, Salão Nobre da Ordem dos Advogados, 04 de fevereiro de 2016 
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