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A CONFIGURAÇÃO DA FASE 
DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR NO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Sílvia Comissário1

                                           Juíza de Direito do Tribunal Judicial da cidade de Maputo

RESUMO 
Após a vigência de quase um século do Código de Processo Penal de 1929, 
entrou em vigor há pouco mais de um ano, a Lei nº 25/2019, de 26 de De-
zembro, que aprova o Código de Processo Penal, que veio acentuar a estru-
tura acusatória integrada por um princípio de investigação, que caracteriza 
o direito processual penal pátrio. Era já expectável uma lei adjectiva, que 
comportasse uma tramitação mais contemporânea e assente nos princípios 
basilares de um Estado de Direito Democrático, conforme o é Moçambique. 
No âmbito da alteração dos vários regimes do Código de Processo Penal 
(C.P.Penal), compreende-se que estamos perante uma mudança de paradig-
ma se olharmos para o código que nos enformava. Assim, visamos abordar 
a nova fase da audiência preliminar e, com ela, analisar o seu escopo, a 
legitimidade para a abertura desta fase processual, a tempestividade e ain-
da a quem é deferida a competência para presidir, e, com isso, delimitar as 
funções entre as autoridades judiciárias, nomeadamente Juiz de instrução, 
Juiz da causa e o Ministério Público. Por fim, questionamo-nos, da bondade 
da opção do legislador moçambicano no âmbito da intervenção do juiz de 
instrução nesta fase e eventualmente na fase do julgamento, no que con-
cerne a salvaguarda do primado da imparcialidade do juiz, com a inerente 
garantia de defesa do arguido, ambos constitucionalmente reconhecidos. 

Palavras chaves: estrutura acusatória, imparcialidade, juiz de instrução cri-
minal, audiência preliminar.

ABSTRACT 
After the validity of almost a century of the Code of Criminal Procedure of 
1929, entered into force just over a year ago, Law No. 25/2019, of 26 De-

1 Mestre em Ciências Jurídico Forenses pela Universidade de Coimbra.
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cember, which approves the Code of Criminal Procedure, which came to ac-
centuate the accusatory structure integrated by a principle of investigation, 
which characterizes the criminal procedural law of the country. It was alrea-
dy expected an adjective law, which would include a more contemporary 
procedure and based on the basic principles of a Democratic Rule of Law, as 
Mozambique is. Within the scope of the alteration of the various C.P.Penal 
regimes, it is understood that we are facing a paradigm shift if we look at 
the code that informed us, we aim to address the new phase of the prelimi-
nary hearing and with it, to analyse its scope, the legitimacy for the opening 
of this procedural phase, the timing and also to whom the jurisdiction to 
preside is conferred, and thereby delimit the functions between the judicial 
authorities, namely the Judge of Inquiry, Judge of the case and the Public 
Prosecutor’s Office. Finally, we question the goodness of the Mozambican 
legislator’s choice in the context of the intervention of the investigating 
judge at this stage and eventually in the trial phase, regarding safeguarding 
the primacy of impartiality of the judge, with the inherent guarantee of 
defence of the accused, both constitutionally recognized.

Keywords: accusatory structure, impartiality, criminal investigation judge, 
preliminary hearing.

1. Introdução

Com a aprovação do novo Código de Processo Penal2, hoje com pouco mais de um ano 
de vigência, vimos alterações significativas em vários institutos e regimes no âmbito da 
tramitação penal. 

Importa realçar que a nossa abordagem está intimamente ligada à praxis do tribunal. 
Debruçamo-nos primacialmente sobre a lei, atenta à quase inexistente doutrina e ju-
risprudência nacional, relativa ao novo código, porque precoce, na fase em que nos 
encontramos. Procuramos ainda abordar alguns ordenamentos jurídicos com ligações 
jurídico-históricas com o nosso.

O Código de 19293 e 4 esteve em vigor por largos anos, sem no entanto descurarmos 
das várias leis extravagantes que, na sua vigência, foram sendo aprovadas, no sentido 
de acompanhar a dinâmica fluida da sociedade. Certo é que a tónica deste diploma 

2 Doravante designado apenas por Código de Processo Penal ou C.P.Penal.
3 Aprovado pelo Decreto nº 16489, de 15 de Fevereiro de 1929, mandado vigorar em Moçambique, então colónia por-
tuguesa, através do Decreto nº 19271, de 24 de Janeiro de 1931, doravante designado apenas por Código de 1929 ou 
C.P.Penal/1929.
4 Onde não exista a referência do diploma, entenda-se tratar-se do Código de Processo Penal.
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era de excesso nas fases da tramitação; com a posição do arguido pouco reconheci-
da enquanto sujeito processual; com um  juiz paternalista, que de forma correctiva, 
aceitava ou rejeitava a acusação do Ministério Público, ao permitir-se por exemplo, 
ao juiz, a legitimidade para, de forma oficiosa, determinar a abertura da instrução 
contraditória, sempre que julgasse necessário realizar diligências complementares de 
prova, antes de receber ou rejeitar a acusação5, e esta situação prevaleceu, muito em-
bora a consagração constitucional atribuída ao estatuto6 do Ministério Público, com  
concretizações a nível da lei ordinária, mormente no seu estatuto e na sua Lei Orgânica 
(LOMP).7

O Código de Processo Penal procedeu a uma reforma profunda da tramitação proces-
sual, colocando o arguido como centro gravitacional do sistema penal, implicando uma 
alteração ao seu estatuto, como um verdadeiro sujeito processual, que “codetermina 
de forma autónoma a conformação e desenvolvimento concretos do processo”. (DIAS, 
2004, p. 431) 

Ainda relativamente aos sujeitos processuais, e para o que aqui nos importa, houve 
uma melhor delimitação de funções entre as entidades judiciárias, nomeadamente o 
Ministério Público, o Juiz de Instrução e o Juiz do Julgamento ou da causa. (cfr., Artº 17 
do C.P.Penal).

Sob a égide do reconhecido estatuto e da autonomia do Ministério Público, retirou-se 
a possibilidade, ao juiz, de ter o controlo judicial com base no seu entendimento, do 
mérito ou demérito das diligências da instrução que culminaram com a acusação feita 
pelo Ministério Público,8 não pode v.g, rejeitar uma acusação por aquele magistrado 
deduzida, a não ser em casos de se considerar a mesma como manifestamente infun-
dada (cfr., Artº 357 nº 2 e 3).

5 Artº 1 nº 3, da Lei nº 9/92, de 6 de Maio, que altera o formalismo processual penal e foi posteriormente revogada pela 
Lei nº 25/2019 (Código de Processo Penal).
6 O Ministério Público constitui uma magistratura hierarquicamente organizada, subordinada ao Procurador Geral da 
República (artº 233 n.º 1, artº 54 do C.P.Penal e artº 1 da Lei nº 1/2022, de 12 de janeiro), competindo-lhe representar o 
Estado junto dos tribunais (...), controlar a legalidade, os prazos das detenções, dirigir a instrução preparatória dos pro-
cessos crimes e exercer a acção penal (...), artº 235 da CRM, 52 do C.P.Penal e artº 1 nº 2 e 4 da LOMP. No exercício das 
suas funções, goza de autonomia, estando sujeito aos critérios de legalidade, objectividade, isenção e exclusiva sujeição às 
directivas e ordens previstas na lei (artº 233 nº 2, artº 53 do C.P.Penal e artº 2 e 3 da LOMP). Vide ainda CUNA, 2011, p.47 
e ss,. a propósito da autonomia do Ministério Público.
7 Foi recentemente aprovada pela Lei nº 1/2022, de 12 de Janeiro, a Lei Orgânica do Ministério Público (LOMP) e o Esta-
tuto dos Magistrados do Ministério Público, com a consequente revogação da Lei nº 4/2017, de 18 de Janeiro.
8 O artº 346 do C.P.Penal/1929 preconizava que “se o Ministério Público tiver promovido que o processo se arquive ou 
aguarde a produção de melhor prova e o juiz entender que há elementos para se prosseguir no processo, assim o declarara em 
despacho fundamentado, ordenando que volte com vista ao Ministério Público, para deduzir acusação.” E no § único, referia 
que “Se, no caso previsto neste artigo, a parte acusadora deduzir a acusação e o juiz se conformar com ela, não haverá lugar 
a nova vista ao Ministério Público, e ser-lhe-á somente notificado o despacho do juiz.”
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Optou o legislador por uma simplificação das formas de processo (comum e especial)9 
e, em virtude disso, há uma simplificação nas fases processuais (cfr., Artº 305).

No que concerne à tramitação comum pretendemos abordar a nova fase da audiência 
preliminar10, que assim designamos, por entendermos não se tratar apenas de uma 
nova roupagem, da fase que conhecemos como instrução contraditória, mas sim de 
uma mudança de paradigma que altera a tramitação conforme vimos conhecendo, 
uma vez que atribui novas funções ao juiz da instrução 11e delimita claramente as fun-
ções deste relativamente ao Ministério Público e ao Juiz do Julgamento.

Desta forma, acentuou-se a estrutura acusatória que, segundo CANOTILHO, Gomes; 
MOREIRA, Vital12 (apud, JACINTO, 2009, p. 8), “faz-se através da articulação entre a 
dimensão material (fases de processo) com uma dimensão orgânico subjectiva (entida-
des competentes), o que significa a diferenciação entre o juiz de instrução e juiz julga-
dor e entre ambos e órgão acusador”. E nesta senda corporiza o princípio do acusatório 
nos dizeres de Figueiredo DIAS quando postula que,

 a entidade julgadora não tenha também funções de investigação preliminar e 
acusação das infracções, mas antes possa apenas investigar e julgar dentro dos 
limites que lhe são postos por uma acusação fundamentada e deduzida por um 
órgão diferenciado.” (DIAS, 2004, p. 136-137)  

O que nos leva à formulação do princípio da acusação que sustenta, através do brocar-
do nemo iudex sine actore, que a “intervenção da jurisdição, na sua função específica 
de julgar, seja solicitada através de um pedido de intervenção” (SILVA, 2000, p. 76) 
que se consubstancia na acusação, que fixa o objecto do processo, significando que “o 
tribunal não pode alargar o seu poder de julgar a pessoas ou factos distintos dos que 
foram objecto da acusação” (EIRAS; FORTES, 2006, p. 284).

2. O Código de Processo Penal de 1929

Os modelos historicamente diferenciados de processo penal são os do tipo acusatório 
e do tipo inquisitório. O modelo inquisitório no dizer de PAULO SOUSA MENDES, “é o 
9 Comum: Querela, Polícia Correcional, Sumário e Transgressão. E a forma de processo especial teve reduzidos os tipos 
de processos existentes (art.º 306) com a retirada dos: autos de processos de ausentes, (art.º 562.º e ss); processos por 
infracções cometidas pelos juízes de direito de 1.ª instância e pelos magistrados do Ministério Público junto deles, no 
exercício das suas funções ou por causa delas, e ainda por razões estranhas ao exercício das suas funções (art.º 595.º e ss e 
art.º 609.º e ss); processos por infracções cometidos pelos juízes das Relações ou do Tribunal Supremo, pelos magistrados 
do Ministerio Público junto deles, ou outros de igual categoria, (art.º 613.º e ss); e ainda, processos de reforma de autos, 
perdidos, extraviados ou destruídos, (art.º 617.º e ss).
10 Tratamos como nova fase, porque não podemos aqui comparar com a fase da instrução contraditória, no Código de 
1929, porque materialmente diferente.
11 Vide o ponto 2.2.
12 CANOTILHO,Gomes, MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada. Coimbra: Coimbra Editora, 
2007. (Anotação ao artigo 32, p. 522.)
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modelo de juiz-acusador”. Assim sendo, o julgador "não terá a imparcialidade necessá-
ria para formar um novo juízo, pois, entretanto, já formou e consolidou a sua opinião 
durante a investigação." (MENDES, 2014, p. 29)

O modelo acusatório pressupõe a separação de várias entidades num processo penal, 
garantido que aquele que investiga e acusa, não será o mesmo que julga, pautando-se 
o juiz por decidir com imparcialidade.

Entre nós, durante a vigência plena do Código de Processo Penal de 1929, tínhamos 
uma estrutura acusatória “que era, em bom rigor, materialmente inquisitória, uma vez 
que o juiz que julgava, também instruía, cabendo ao Ministério Público deduzir a acu-
sação.” (ANTUNES, 2016, p., 137).  Este paradigma foi alterado com a aprovação e a 
entrada em vigor do Decreto-Lei nº 35007, de 13 de Outubro de 1945b13, pois reforçou-
-se a competência do Ministério Público que passou a exercer a instrução preparatória, 
competindo a instrução contraditória ao juiz da causa, uma vez que inexistia a figura 
do juiz da ou de instrução conforme o conhecemos, para agir como “árbitro da legali-
dade na recolha das provas, garante da liberdade, controlador de eventuais excessos 
praticados pela investigação oficial,14” ou seja fiscalizar na fase da instrução prepara-
tória relativamente a toda a matéria que inferia com os direitos liberdades e garantias 
fundamentais dos cidadãos.

Muito embora ainda colónia portuguesa, não vigorou em Moçambique o Decreto-Lei 
nº 2/72, de 10 de Maio,15 que introduz a figura do juiz de instrução em Portugal, uma 
vez que foram criados juízos de instrução criminal, apenas nas comarcas de Lisboa, 
Porto, Coimbra e Funchal.16 

Atento às várias alíneas do nº 1, da Base II, do Decreto-Lei acima referido, competia aos 
juízos de instrução criminal exercer as funções jurisdicionais durante a instrução prepa-
ratória e durante a instrução contraditória, nos processos comuns e nos processos de 
segurança instruídos pela polícia judiciária; dirigir a instrução contraditória; proferir os 
despachos de pronúncia ou equivalente e os despachos de não pronúncia.

Entre nós, até a entrada em vigor da Lei nº 2/93, 24 de Junho, que introduz no solo pá-
trio a figura do juiz da instrução criminal, eram deferidas a um juiz criminal as funções 

13 O Decreto-Lei nº 35007, de 13 de Outubro, de 1945, atribui a competência para a instrução preparatória ao Ministério 
Público, considerando no seu preâmbulo que o juiz é alheio a esta fase processual, ressalvando as decisões quanto a prisão 
preventiva e à aplicação provisória da pena, por tratar-se de domínio de quase jurisdição.
14 Enunciação de RODRIGUES, Cunha, Direito Processual Penal: tendências de reforma na Europa Continental, lugares 
do Direito. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 439, Apud RODRIGUES, 2003, p. 40.
15 Enunciava o nº 1 da Base I, do Decreto-Lei nº 2/72, de 10 de Maio, que haverá juízo de instrução criminal, nas comarcas 
em que o movimento de processos penais o exigir.
16 Portaria nº 530/72, de 14 de Setembro, que cria juízos de instrução criminal.
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jurisdicionais, durante a fase da instrução preparatória, a competência para dirigir ou 
presidir a instrução contraditória e para proferir despacho de pronúncia ou não pro-
núncia. 

3.1 A fase da instrução contraditória

A instrução contraditória constituía uma fase obrigatória nos processos de querela 
(artº 327 e artº 34 do Decreto-Lei nº 35007). Era possível ser requerida a sua abertura 
em todas as formas de processo, com excepção dos processos sumários e de transgres-
são (artº 327 e artº 36, corpo do Decreto- Lei nº 35007).

Durante a vigência do Código de Processo Penal de 1929, foi aprovada a Lei nº 9/92, de 
6 de Maio, com fundamento em numa maior celeridade nos processos crimes, reintro-
duzindo a figura do assistente e dos crimes particulares17, e revogando a obrigatorieda-
de da abertura da instrução contraditória em processos de querela, passando a partir 
de então a ser uma fase facultativa.

A legitimidade para a abertura desta fase era atribuída ao Ministério Público, que tinha 
a possibilidade de acusar de forma provisória, para esclarecer e completar a prova 
indiciária da acusação, (artº 327 do C.P.Penal/1929, artº 26 do Decreto-Lei nº 35007 
e artº 1 nº 2 da Lei nº 9/92, de 6 de Maio). Era ainda atribuída a legitimidade ao juiz, 
quando entendia que, no âmbito da instrução preparatória, alguns factos ou diligên-
cias deixaram de fazer-se e assim procedia oficiosamente. Antes de receber ou rejeitar 
a acusação, o arguido poderia requerer a abertura desta fase, para sugerir diligências 
destinadas a ilidir ou enfraquecer a acusação e para preparar a sua defesa, (artº 1º da 
Lei nº 9/92, de 6 de Maio).

Após deduzir a acusação o MP dava entrada dos autos no tribunal, a quem competia 
notificar o arguido, para que no prazo de 5 dias, após a notificação da acusação requei-
ra, querendo a abertura da instrução contraditória, (artº 328). Limitava-se de forma 
expressa o número de testemunhas a arrolar, (artº 331), de acordo com a limitação 
que era dada às testemunhas na fase de julgamento, que diferia consoante a forma de 
processo em causa18.
17 Revogando-se o art.º 17 nº 3, do Decreto-Lei nº 4/75, de 16 de Agosto, que proibia a constituição de assistente em qual-
quer processo crime, ficando o Ministério Público com a exclusividade da competência da acção penal e fez cessar em 
todos os processos então pendentes a intervenção dos assistentes.
18 No código de 1929 o limite de testemunhas variava consoante a forma de processo a ser aplicada. Tratando-se de pro-
cesso de querela o limite era de vinte testemunhas para acusação (art.º 360) e igual número de testemunhas para a defesa 
(art.º 381). Tratando-se de acusação conjunta do MP e da parte acusadora o MP poderia arrolar catorze testemunhas e 
a parte acusadora seis, existindo duas partes acusadoras, cada uma poderia apresentar até o limite de três testemunhas, 
sendo mais de duas cada uma poderia apresentar duas testemunhas, ainda que excedesse o limite de seis. Nos processos 
de polícia correcional o limite de testemunhas era de cinco para a acusação (art.º 393) e igual número de testemunhas 
para a defesa (art.º 398). No processo sumário as testemunhas estavam limitadas a três, nos termos do artigo º 5 nº 3 do 
Decreto-Lei nº 28/75, de 1 de Março.

Sílvia Comissário
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A competência para dirigir a instrução contraditória era cometida ao Juiz da causa, o 
mesmo a quem, mais à frente, competia exarar o despacho de pronúncia ou não pro-
núncia e, igualmente, proceder à audiência de discussão e de julgamento.19 

O despacho de pronúncia era sempre exarado, num prazo de 8 dias, independente-
mente do requerimento para a abertura da instrução contraditória (cfr., artº 365 e ss), 
pelo que, era a pronúncia a fixar o objecto da acusação, a matéria probatória que se 
levava à fase do julgamento.

3.2 O juiz de (a) instrução criminal 

A Lei nº 2/93, de 24 de Junho estatuiu, no nosso país, as funções do juiz da instrução 
criminal, com fundamento na clarificação quanto às competências para o exercício das 
funções jurisdicionais que devem ter lugar no decurso da instrução preparatória dos 
processos crimes, ou seja, a intervenção jurisdicional do juiz da instrução, relativamen-
te a quaisquer medidas limitativas dos direitos liberdades e garantias dos cidadãos. 
(cfr., artº 64 nº 2, da CRM e artº 1 nº 2, nas suas várias alíneas, da lei em apreciação). 
Entende-se por direitos, liberdades e garantias,

os chamados direitos negativos que impõe ao Estado um dever de não interferên-
cia, os chamados direitos de primeira geração ou primeira dimensão ou ainda os 
direitos de liberdade, conforme expende FILOMENO RODRIGUES. (RODRIGUES, 
2017, p. 261)

Era atribuída ao juiz da causa ou juiz do julgamento, como atrás referimos, a função de 
presidir à fase facultativa da instrução contraditória20. 

Nas capitais provinciais foram criadas secções da instrução criminal, junto aos tribunais 
de Província, (cfr. artº 2, nº 1). Assim era distinto o juiz da instrução e o juiz da causa. 
Nos distritos, as funções do juiz da instrução eram exercidas pelo juiz criminal compe-
tente (artº 2 nº 2).

19 Muito embora a entrada em vigor da figura do juiz da instrução, o mesmo só intervinha no decurso da instrução pre-
paratória, e não competia a esta entidade a direcção da instrução contraditória (vide o art.º 1 nº 1 e 2 da Lei nº 2/93, de 
24 de Junho).
20 Vide ainda a propósito das atribuições do juiz da instrução no âmbito do Código de 1929, UACHE, 2008, p. 20-22.
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A lei visou ainda actualizar os preceitos legais que atribuem o poder de ordenar a pri-
são preventiva, alterando a redacção do artº 293 do C.P.Penal/1929.21 

Ao longo das discussões na comissão mista da revisão do Código de Processo Penal, 
ponderou-se e discutiu-se a possibilidade de alteração da designação de juiz da instru-
ção para o juiz das garantias22, conforme sucede no ordenamento jurídico Brasileiro e, 
hoje em dia, em Angola, mas, o juiz das garantias nestes ordenamentos apenas inter-
vém na fase preliminar que seria para nós a fase da instrução, pelo que, só faria sentido 
a adopção da designação se não fossem alteradas as funções por este juiz exercidas, 
conforme o preconizado pela Lei nº 2/93, de 24 de Junho, daí a designação de juiz 
da (Grifo nosso) instrução, significando unicamente que esta entidade intervinha na 
fase processual da instrução, quando estivesse em causa direitos liberdades e garantias 
fundamentais dos arguidos. 

Pese embora de forma menos profusa de quanto o mereciam, faremos referência aos 
ordenamentos jurídicos Angolano, Brasileiro, Cabo verdiano e Português.23 Assim, o 
Código de Processo Penal angolano, aprovado pela Lei nº 39/2020, de 11 de Novem-
bro, revogou o C.P.Penal/1929, até então vigente e estatui no artº 313 nº 1 e 213 nº 1 o 
juiz designado por juiz das garantias, que intervém em todos os actos que contendam 
com os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos arguidos na fase da instrução 
preparatória. Antes, estas funções eram exercidas pelo Ministério Público, no âmbito 
da revogada Lei das Medidas Cautelares24 (cfr. Artº 8, 4, 12 e 15, da lei em apreço). Por-
tanto, esta atribuição hoje cometida ao juiz das garantias, trouxe maior protecção ao 
arguido no sentido deste não ver por exemplo a sua medida de coacção ser decretada 
pela entidade interessada na investigação.  

21 com epígrafe “requisitos formais da prisão fora de flagrante delito”, atribuía a competência para decretar a prisão pre-
ventiva fora de flagrante delito ao Juiz, ao Ministério Público e as demais autoridades de polícia de investigação criminal, 
considerando-se como tais, diretores, inspectores e sub-inspectores da polícia de investigação criminal, oficiais da policia 
da republica de Moçambique com funções de comando e ainda os administradores de distrito, chefes de posto adminis-
trativos ou presidentes de conselho executivo de localidade, onde não haja oficiais da polícia com funções de comando. 
Foi declarado inconstitucional, pelo acórdão nº 4/CC/2013, de 17 de Setembro, por violação da regra da exclusividade 
da competência da autoridade judicial em matéria de decisão da prisão preventiva fora dos casos de flagrante delito, 
plasmada nos termos das disposições conjugadas dos artigos 64, nºs 2 e 4, e 212, nºs 1 e 2, da Constituição, e ainda por 
transgressão do princípio da separação de poderes consagrado no artigo 133  e 134 da Constituição, na parte em que 
atribui ao Ministério Público e a várias autoridades administrativas como autoridades de polícia de investigação criminal 
respectivamente, competências para ordenar prisão preventiva fora dos casos de flagrante delito.
22 EIRAS, Henriques e FORTES, Guilhermina, ob. cit., p. 225, sobre o conceito do juiz das garantias, “diz-se do juiz de 
instrução criminal. Na fase de inquérito preliminar, que é dirigida pelo Ministério Público, a sua intervenção tem lugar 
para acautelar a defesa dos direitos fundamentais, de entre os quais avultam a liberdade, a segurança e a reserva da inti-
midade privada(...).” 
23 Ordenamentos jurídicos de alguns países de expressão portuguesa, dos quais temos uma ligação jurídico histórica.
24 Aprovada pela Lei nº 25/15, de 18 de Setembro.
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No ordenamento jurídico Brasileiro25, o juiz das garantias e as competências a si atri-
buídas de forma exclusiva mostram-se figuradas no artº 3A e ss do Código de Processo 
Penal Brasileiro  C.P.P.B, este é “responsável pelo controle da legalidade da investigação 
criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada 
à autorização prévia do Poder Judiciário (cfr., artº 3B do C.P.P.B). O juiz das garantias é 
distinto do juiz da instrução e do julgamento." (artº 3C § 2 C.P.P.B).

O Código de Processo Penal de Cabo Verde (CPPCV) 26 prevê que a prática dos actos 
jurisdicionais na fase preliminar da instrução, da competência do Ministério Público, 
esteja exclusivamente reservada ao Juiz criminal competente do processo em trami-
tação, ou ao juiz do turno (artº 307 do CPPCV, artº 55 da Lei da Organização Judiciária 
de Cabo Verde  - LOJCV - 27 e artº 31 da Constituição da República de Cabo Verde), 
estabelecendo que, nas comarcas onde houver mais de um juiz criminal, é atribuída 
a competência para a prática de actos jurisdicionais, no decurso da fase de instrução 
penal, ao juiz de turno (artº 64 da LOJCV).

No ordenamento jurídico Português, ao Ministério Público compete dirigir o inquéri-
to, assistido pelos órgãos de polícia criminal, “o inquérito é uma fase de investigação 
obrigatória na forma de processo comum” (MENDES, 2014, p. 65), (artº 262 e 263  do 
Código de Processo Penal Português - CPPPT). Compete ao juiz de instrução, na fase 
do inquérito, praticar actos que contendam com os direitos fundamentais, cuja com-
petência lhe pertence exclusivamente, (artº 268 do CPPPT). É ainda atribuída ao juiz 
de instrução a competência para proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e 
exercer todas as funções jurisdicionais até à remessa do processo ao julgamento (artº 
17 do CPPPT).

Adoptou-se, no nosso ordenamento, a designação Juiz de instrução28, a par do orde-
namento jurídico Português significando assim, que este intervém não só na fase da 
instrução, exercendo funções jurisdicionais, como também preside à fase da audiência 
preliminar que culmina com a proferiçāo do despacho de pronúncia ou não pronúncia. 

A confusão entre nós persiste quanto à terminologia ou designação juiz de instrução 
com a fase da instrução, que é uma fase preliminar cuja competência é deferida ao 
Ministério Público, assistindo ao juiz de instrução presidir à fase denominada audiência 
preliminar.

25 Através da Lei nº 13.964, de 24 de Dezembro de 2019.
26 Foi muito recentemente republicado o Código de Processo Penal, pela Lei nº 122-XI-2021, de 01 de Abril.
27 Lei nº 59-IX-2019, de 29 de Julho, Lei da Organização Judiciária, designada pela sigla LOJCV.
28 Uma vez que o C.P.Penal passou a designar o juiz como sendo de instrução, em consonância com as novas atribuições 
decorrentes do C.P.Penal e com efeitos imediatos, o Tribunal Supremo a partir do Despacho de 20 de Janeiro de 2021, 
procedeu à transformação das Secções da Instrução Criminal de todos os Tribunais Judiciais criados, em Secção de Ins-
trução Criminal, que têm a mesma área de jurisdição das anteriores.  
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Denotamos que em Portugal o juiz de instrução intervém na fase preliminar do inqué-
rito29  e na fase da instrução em que é dominus30. No Brasil, o juiz da instrução apenas 
procede com a fase da instrução, uma vez que a fase pré-acusatória tem a intervenção 
jurisdicional do juiz das garantias. Nos termos aqui referidos é coincidente, de certa 
forma, a designação da entidade e a fase a que ela compete. 

Nos demais ordenamentos em análise, não existe a designação de juiz de instrução, 
mas estes têm, no entanto, uma fase da instrução,31 que corresponde à nossa fase da 
audiência preliminar. 

3. A audiência preliminar

O Código de Processo Penal (C.P.Penal) passou a designar a fase preliminar cujo domi-
nus é o Ministério Público, como instrução, retirando a designação de instrução prepa-
ratória em contraposição à fase da instrução contraditória que era presidida pelo juiz 
da causa.

Hoje temos a fase da audiência preliminar que é presidida não pelo juiz da causa, mas 
pelo juiz de instrução, acentuando a estrutura acusatória que se pretende em num 
estado de direito democrático, como o é Moçambique (artº 3 da CRM).

Esta fase, que tem por finalidade obter uma decisão de submissão ou não da causa ao 
julgamento, através da comprovação da decisão de deduzir acusação ou arquivar os 
autos de instrução, (artº 332 nº 1), é facultativa (artº 332 nº 2).

Com a aprovação do C.P.Penal, foi revogada a Lei nº 9/92, de 6 de Maio32. O C.P.Penal 
retira a legitimidade para requerer a abertura da audiência preliminar ao Ministério 
Público, decorrente do facto de ter lhe sido retirado a possibilidade de dedução da 
acusação provisória, (341 e 342 C.P.Penal/1929) e retirou-se ainda a legitimidade ao 
Juiz, que deixa de ter o controlo judicial de outrora, garantindo assim a autonomia do 
Ministério Publico nos termos que vimos pugnando, ao abrigo da Constituição, do seu 
estatuto e da sua Lei orgânica.
29 O ordenamento jurídico português passou a designar a fase cujo dominus é o Ministério Público de inquérito, sobre o 
assunto, MIRANDA, 1988, p. 63 e ss.
30 A instrução é da competência de um juiz de instrução. Esta competência deriva de um comando constitucional, consa-
grado no art.º 32 nº 4 da CRP, que preconiza que “toda a instrução é da competência de um juiz, o qual pode, nos termos da 
lei, delegar noutras entidades a prática dos actos instrutórios que se não prendam directamente com os direitos fundamen-
tais.” (MIRANDA; MEDEIROS, 2010, p. 728-729).
31 A designação da fase da Instrução enquanto fase facultativa encontra-se apenas em Portugal e no Brasil. Em Angola 
designa-se por instrução contraditória em contraposição à instrução preparatória, que mantiveram do Código de 1929 e, 
em Cabo Verde, a fase preliminar designa-se por Instrução preparatória e a fase facultativa por Audiência Contraditória 
Preliminar.
32 Artigo 2.º nº 1, alínea g), da Lei que aprova o Código de Processo Penal. 
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A legitimidade para requerer a abertura da audiência preliminar é atribuída ao arguido 
e ao assistente nos termos do disposto no artº 333 nº 1, alíneas a) e b), o primeiro 
com fundamento nos factos pelos quais o Ministério Público ou o assistente, em caso 
de procedimento dependente de acusação particular, tiverem deduzido acusação e, 
quanto ao segundo, relativamente a factos pelos quais o Ministério Público não tiver 
deduzido acusação, se o procedimento não depender da acusação particular.

Cabe ao Ministério Público notificar, aos sujeitos processuais, do arquivamento dos 
autos (artº 324 nº 3) ou da acusação deduzida (artº 331 nº 6 e 324 nº 3), sendo o prazo 
atribuído para o requerimento para a abertura da audiência preliminar de oito dias, a 
contar da notificação da acusação ou do arquivamento (cfr., artº 333 nº 1). 

O requerimento para abertura da audiência preliminar é dirigido ao Juiz de instrução 
criminal, que é a entidade que vai admiti-lo ou não, (artº 333 nº 3 e 334), mas, estando 
os autos ainda sob a alçada do Ministério Público, só após a entrada ou não do reque-
rimento do arguido ou do assistente para a abertura da audiência preliminar é que está 
o Ministério Público na posição de decidir para onde remete os autos, se ao Juiz de 
instrução Criminal, para efeitos de admissão e direcção da fase de audiência preliminar 
ou, no caso contrário, ao juiz de julgamento, (322 nº 3, 433 e 331 nº 5 do C.P.Penal).

Compete ao juiz de instrução a direcção da audiência preliminar, podendo ser assistido 
pelos órgãos de serviço de investigação criminal. Se a competência para a audiência 
preliminar for do Tribunal Supremo (TS) ou do Tribunal Superior de Recurso (TSR), será 
designado por sorteio o juiz que desempenhará esta função de entre os juízes da sec-
ção e será o mesmo impedido de intervir nos subsequentes actos processuais, (artº 
334 nº 1 e 2), consubstanciando-se na garantia plena de imparcialidade34.

Referem GERMANO MARQUES DA SILVA e HENRIQUE SALINAS, quanto a esta fase pro-
cessual, "que corresponde esta garantia processual a salvaguarda dos direitos dos ar-
guidos ao esclarecimento dos factos com a sua participação, em ordem à decisão de o 
submeter a julgamento35." MIRANDA, p. 728-729

Requerida a audiência preliminar, esta é sempre admissível excepto se o requerimento 
for extemporâneo, i.e, tiver sido requerido após os oito dias previstos na lei; por incom-
petência do tribunal para o efeito, (tratando-se por exemplo de um tribunal Distrital, 
no âmbito de um crime de homicídio, cuja competência é deferida ao Tribunal de nível

33 Fizemos uma leitura correctiva aos números do artigo 322 do C.P.Penal, uma vez que o nº 3 repete-se ao invés de de-
signar nº 3 e 4.
34 Vide o ponto 4.
35 Anotação do art.º 32 da CRP, in MIRANDA; MEDEIROS, op. cit., p. 728-729.
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Provincial)36, ou por inadmissibilidade legal da audiência preliminar e.g tratar-se de for-
ma de processo especial que é incompatível com a fase da audiência preliminar (artº 
333 nº 3, 332 nº 2 e artº 2 nº 3).

Não impõe a lei formalidades especiais ao requerimento para a abertura da audiência 
preliminar. Supõe-se, porém, que será reduzido a escrito, na medida que  deverá con-
ter as razões de facto e de direito da discordância relativamente à acusação ou não 
acusação, bem como, sempre que disso for caso, a indicação dos actos que o requeren-
te pretende que o juiz de instrução leve a cabo, os meios de prova que não tenham sido 
considerados na instrução e dos factos que através de uns e de outros se espera provar.

Os actos da audiência preliminar podem ser delegados aos órgãos dos serviços de in-
vestigação criminal, que procedem quaisquer diligências e investigações de interesse, 
com ressalva da inquirição das testemunhas e dos demais actos que sejam da exclusiva 
competência do juiz de instrução criminal, (313 nº 1, 314 nº 2 e artº 336 nº 2). Estes 
actos efectuam-se pela ordem que o juiz de instrução reputar mais conveniente para o 
apuramento da verdade. 

Como concretização do princípio da investigação do processo penal, temos a investigar 
autonomamente o caso submetido à audiência preliminar. O juiz de instrução, não 
obstante, não trata de uma investigação discricionária, pois, tem sempre em conta a 
indicação dos actos apresentados pela parte no requerimento para a abertura da au-
diência preliminar (artº 334 nº 3).

Os actos requeridos podem ser indeferidos por despacho irrecorrível do juiz, caso não 
interessem às finalidades da audiência preliminar ou sirvam para protelar o andamen-
to do processo. O mesmo despacho pratica ou ordena oficiosamente aqueles actos 
que considerar úteis (artº 334 nº 3 e 337 nº 1).

Pode arrolar-se testemunhas, para efeitos probatórios, desde que as mesmas não ve-
nham depor sobre factos relativos à personalidade e ao carácter do arguido, bem como 
às suas condições pessoais e à sua conduta anterior, ou seja, são as chamadas testemu-
nhas abonatórias do arguido (artº 337 nº 3 e 159 nº 2).

A lei não limita expressamente37 o número de testemunhas susceptíveis de serem ar-
roladas no requerimento para a abertura da audiência preliminar como também não o 
36 Nos termos da Lei nº 24/2007, de 24 de Junho (LOJ), respectivamente nos artigos 73 nº 2 alíneas a) e 84 nº 2 alínea b), 
competência em matéria criminal dos tribunais judiciais de nível Provincial e de nível Distrital respectivamente.
37 O código de processo penal de Cabo Verde expressamente considera no seu art.º 303, que na fase da instrução o número 
de testemunhas é ilimitado, sem prejuízo do disposto no artigo 304 n.º 2 que permite ao Ministério Público, por despacho 
fundamentado rejeitar algumas diligências que manifestamente não interessem à instrução ou que sirvam apenas para 
protelar o seu andamento. Não depreendemos, em outras fases, qualquer limitação, pelo menos expressa, (art.º 321, na 
acusação, art.º 331 na ACP (Audiência Contraditória Preliminar) e art.º 341 no julgamento).



95

faz no âmbito da tramitação comum38, nos termos do disposto no artigo 159 e ss, uma 
vez que esta limitação se mostra prevista para os processos especiais.

A questão que colocamos é: devemos aplicar as regras gerais de Código do Processo Ci-
vil (C.P.Civil) e limitar as testemunhas ao número de vinte, conforme ocorre mormente 
nos processos ordinários, por aplicação subsidiária em casos omissos? (vide artº 63239 
do C.P.Civil ex vi do artigo 12 do C.P.Penal). Visto que o legislador, não limitou o número 
de testemunhas a arrolar, conforme podemos depreender da leitura dos artigos 331 
nº 1 alínea f), referente à dedução da acusação pelo Ministério Público, artigos 332 
nº 2, 336 nº 2 e 337 nº 3, no âmbito do requerimento para a abertura da audiência 
preliminar e ainda na fase do julgamento, artº 359 nº 1 e 2 e artº 360, mormente na 
contestação do arguido. 

Este facto é uma novidade quando comparado ao que sucedia no Código de 192940 e 
ainda ao ordenamento jurídico português.41 

É nosso entendimento que, devemos sim, limitar o número das testemunhas obser-
vando-se as normas do processo civil que se harmonizem com o processo penal, alicer-
çando-nos aos princípios gerais do processo penal e atentos à necessidade da desco-
berta da verdade material. 

Ao abrigo do princípio da ampla defesa do arguido constitucionalmente consagrado no 
65 nº 1, poderá este limite ser ultrapassado, perante casos de excepcional complexi-
dade, nomeadamente no número de arguidos ou de ofendidos ou pelo carácter alta-
mente organizado do crime, (artº 256 nº 3 do C.P.Penal), onde implicará a audição de 
vários intervenientes, ficando salvaguardados assim os direitos concernentes à defesa.

3.1 Do debate preliminar

A audiência preliminar que é formada pelo conjunto de actos que o juiz de instrução 
entenda levar a cabo, importa ainda, e de forma obrigatória, a realização do debate 
preliminar (artº 335 nº 1). i.e o debate preliminar é obrigatório, nos casos em que há 
audiência preliminar (GONÇALVES, 2007, p. 644).

38 Nos processos especiais, alude expressamente a lei à limitação do número de testemunhas, respectivamente: 5 teste-
munhas no processo sumário (art.º 422 nº 2); 3 testemunhas no processo sumaríssimo, art.º 434 nº 7) e no processo de 
transgressão esta previsto 3 testemunhas por transgressão (art.º 448 nº 1).
39 Fizemos referência ao limite de testemunhas no processo declarativo ordinário, uma vez que para o processo sumário 
a lei reduz o limite para dez testemunhas (art.º 789 C.P.Civil) e para os incidentes (art.º 304 C.P.Civil) são permitidos até 
um total de oito testemunhas.
40 Vide o ponto 2.1 a propósito.
41 que serviu de inspiração ao código de processo penal de 2019, (cfr., artigos 287 nº 2, 283 nº 3 alínea d) e 215 nº 2), do 
Código de Processo Penal Português.
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O debate preliminar visa permitir uma discussão perante o juiz de instrução, por forma 
oral e contraditória, sobre se, do decurso da instrução e da audiência preliminar, resul-
tam indícios de facto e elementos de direito suficientes para justificar a submissão do 
arguido a julgamento, (artº 343).

Nem sempre, no requerimento para a abertura da audiência preliminar, será indicado 
que diligências ou actos devem ser levados  a cabo pelo juiz de instrução, (artº 333 nº 
2),42 podendo o requerimento cingir-se unicamente à discussão de matéria relativa ao 
direito.43  Assim, alude o artº 343 que, se não tiver sido requerida a prática de nenhum 
acto de audiência preliminar a ser praticado pelo JIC, com o auxílio dos órgãos dos ser-
viços de investigação criminal, é logo designada a data para o debate preliminar. Tendo 
sido requerida esta data para o debate preliminar só é designada a partir do último 
acto realizado.

O prazo da audiência preliminar conta-se a partir do recebimento do requerimento 
para a abertura da audiência preliminar (artº 352 nº 3). Atribuiu a lei o prazo mínimo 
de 2 meses, mas, verificando-se a aplicação das medidas de coacção mais gravosas, 
nomeadamente a prisão preventiva (artº 243) e a obrigação de permanência na ha-
bitação (artº 242), é acrescido mais um mês, ou seja para um prazo de 3 meses, nos 
processos com arguido preso ou  sob obrigação de permanência na habitação e ainda 
quando, está em causa crime de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente or-
ganizada, bem como quando se trata de crimes cuja moldura penal abstractamente 
aplicável seja superior a 8 anos de prisão  (artº 352 nº 1 e 256 nº 2). Não havendo ar-
guido preso ou sob obrigação de permanência na habitação, o prazo para a audiência 
preliminar é alargado para 4 meses (artº 352 nº 1 in fine).

Se até ao encerramento da audiência preliminar, tiverem sido recolhidos indícios sufi-
cientes de se terem verificados os pressupostos de que depende a aplicação ao arguido 
de uma pena ou de uma medida de segurança, o juiz de instrução, por despacho, pro-
nuncia o arguido pelos factos respectivos; caso contrário profere o despacho de não 
pronúncia, (artº 354).

O despacho de pronúncia ou de não pronúncia é proferido após o encerramento do 
debate preliminar e é ditado imediatamente para a acta, podendo o juiz fundamentar 
por remissão para as razões de facto e de direito enunciadas na acusação ou no reque-
rimento para a abertura da audiência preliminar.

42 Refere que “o requerimento não está sujeito a formalidades especiais, mas deve conter as razões de facto e de direito de 
discordância relativamente à acusação ou não acusação, bem como, sempre que for caso disso, (grifo nosso), a indicação 
dos actos que o requerente pretende que o juiz de instrução leve a cabo (...).”
43 “Pode o arguido invocar apenas razões de direito (por exemplo a prescrição do procedimento criminal ou a descrimi-
nalização do comportamento imputado ao arguido.” Assim, ANTUNES, Maria João, ob., cit., p.102.
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Quando a complexidade da causa em discussão aconselhar, será o despacho de pro-
núncia ou  não pronúncia proferido e lido no prazo máximo de dez dias, designado 
pelo juiz, notificando as partes neste sentido (artº 353 nº 1 e 2). Realçar que a decisão 
preliminar é lida em audiência seja ela diferida ou não. Esta formalidade de leitura, não 
ocorria no âmbito do Código de 1929, compreendendo-se as razões, por tudo quanto 
se disse, no que concerne a quem detinha a legitimidade e a motivação que concorria 
para a abertura daquela fase de instrução contraditória.

Quando dos actos de audiência preliminar ou do debate preliminar resultar a alteração 
não substancial dos factos descritos na acusação do Ministério Público ou do assisten-
te, ou no requerimento para a abertura da audiência preliminar, o juiz de instrução, ofi-
ciosamente ou a requerimento, comunica a alteração ao defensor, interroga o arguido 
sobre ela sempre que possível e concede-lhe, a requerimento, um prazo não superior 
a oito dias, para a preparação da defesa, adiando o debate se necessário.

Havendo fundadas suspeitas da verificação de factos que representem uma alteração 
substancial da acusação ou do requerimento para a abertura da audiência preliminar, 
o Ministério Público abre obrigatoriamente instrução quanto a eles, vide artº 349 nº 2 
conjugado com o artº 284.

A decisão preliminar é nula sempre que pronunciar o arguido por factos que constituem 
alteração substancial dos factos descritos na acusação do Ministério Público ou do as-
sistente ou no requerimento para a abertura da audiência preliminar. No entanto, esta 
nulidade tem de ser arguida no prazo de oito dias a contar da notificação da decisão. 

O despacho que indeferir a arguição desta nulidade é recorrível nos termos do dispos-
to no artº 451 e 452 n. º1 alínea f) ao contrario sensu.

A decisão preliminar que pronunciar o arguido pelos factos constantes da acusação 
do Ministério Público é irrecorrível (artº 356 nº 1 e 452 nº 1 alínea f)) e determina a 
remessa imediata dos autos ao Tribunal competente para o Julgamento.

4. Da (im)parcialidade do juiz e do direito à defesa do arguido

JORGE MIRANDA E RUI MEDEIROS, formulam que, 

a separação entre as funções de acusação e julgamento, que a estrutura acusa-
tória do processo postula, garante ainda a independência e a imparcialidade do 
julgador, o qual já constitui, de resto, a exigência inerente ao direito de acesso aos 
tribunais, consagrado pela Constituição44. (MIRANDA, 2010, p. 731-732).

44 MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, ob. cit., p. 731-732.
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Referindo TOMÁS TIMBANE, que 

o acesso à jurisdição não implica apenas o direito de aceder aos tribunais para 
obter uma tutela jurisdicional. É necessário que haja a garantia do próprio direi-
to.45 (TIMBANE, 2020, p. 52.)

A Constituição da República consagra o princípio da independência e da imparcialida-
de do juiz e estes são operacionalizados em várias normas infra constitucionais, mor-
mente pelo estatuto dos magistrados Judiciais (artº 4º e 7),46  pela Lei da Organização 
Judiciária (artº 10)47 48e ainda pela previsão do regime de impedimentos e escusas (artº 
43 e ss). 

A imparcialidade dos juízes é garantida positivamente pelas regras de determina-
ção do juiz natural e negativamente pela enunciação dos casos em que o juiz que 
normalmente seria concretamente investido na função jurisdicional fica impedido 
de exercer. (FREITAS, 2013. p. 79-80)

O princípio do juiz natural ou legal, (artº 65 nº 4 CRM), intimamente ligado às regras 
da competência do tribunal, concorre igualmente para a exigência de julgamentos in-
dependentes e imparciais e à confiança da comunidade na administração da justiça49.

A competência penal é exercida pelos tribunais comuns, no âmbito do preconizado no 
C.P.Penal nos artigos 18 e ss, conjugado com a LOJ nos artigos 29 e ss, sendo as mesmas 
atribuídas ao Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Recurso, Tribunais Provinciais e 
dos Tribunais distritais, prevê a lei criação das secções especializadas se tornar-se ne-
cessário.

As secções de instrução criminal são de competência especializada e, em regra, são de 
nível Provincial50. Porém, nos distritos, esta competência sempre foi deferida ao Juiz 
(da causa) distrital, que não só exerce a função de juiz de instrução, como igualmente 
intervém na fase do julgamento.

45 TIMBANE, Tomás, Lições De Processo Civil I, 2.ª Edição, revista e actualizada, Escolar Editora, 2020, p. 52.
46 Estatuto dos magistrados judiciais, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 11 de Março, com alterações introduzidas pela Lei 
nº 3/2011, de 11 de Janeiro.
47 Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto, com a alteração introduzida pela Lei nº 11/2018, de 03 de Outubro, doravante desig-
nada pela sigla LOJ.
48 Não deixamos de reparar que a L.O.J. na sua última alteração, introduzida pela Lei nº 11/2018, de 03 de Outubro, reduziu 
a previsão ou concretização da independência dos juízes, no seu art.º 10 que previa que “no exercício das suas funções os 
juízes são independentes e imparciais e apenas devem obediência à constituição e à Lei” passando a prever que “no exer-
cício da função jurisdicional os juízes são independentes e devem, apenas obediência à constituição e à Lei.” Destarte esta 
redução, na lei ordinária, a leitura dever-se-á fazer tendo em linha de conta a previsão constitucional do art.º 216 CRM.
49 Vincula ainda a necessária garantia dos direitos da pessoa ligado à ordenação da administração da justiça, assim, DIAS, 
Jorge Figueiredo e BRANDÃO, Nuno, ob., cit., p 32.
50 Existem secções de instrução criminal em todas as capitais provinciais do país. Não oferece dificuldades de competência 
aos tribunais judiciais de nível distrital que estão na mesma área geográfica, com estas secções, uma vez que todos os actos 
da sua competência são por eles praticados.
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O Código de Processo Penal dispõe no artº 19 nº 2 que, não compete ao juiz que inter-
veio na fase da audiência preliminar, proferindo o despacho de pronúncia, proceder ao 
julgamento do arguido que submeteu ao julgamento.

À luz do princípio da imparcialidade51, e da ampla de defesa do arguido, somos con-
cordantes com a solução adoptada pelo legislador, uma vez que não coloca o arguido 
a ser julgado pelo mesmo juiz que considerou que tem dignidade para aplicação de 
uma pena ou medida de segurança, os factos trazidos pela acusação e confirmados 
pela pronúncia (artº 354), pois, este juiz está a agir sem as garantias da imparcialidade 
ao proceder ao julgamento, porque no mínimo já firmou uma pré convicção quanto à 
actuação do arguido.

A solução trazida pelo artigo 19 nº 2 é consonante com a garantia da imparcialidade 
do juiz e da ampla defesa do arguido,  ambos com dignidade constitucional (artº 216 
nº 2 e 65 nº 1 CRM) e consagrados ainda nos textos internacionais ractificados por 
Moçambique, primacialmente na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o artº 
10º; Carta Africana dos Direitos do Humanos e dos Povos, o artº 7 corpo e alínea d) e o 
Pacto Internacional para os direitos políticos e Civis, o artº 14.52, ex vi do artº 43 CRM. 

O esforço do legislador, no sentido de acentuar a estrutura acusatória do processo 
penal, significa o 

reconhecimento do arguido como sujeito processual a quem é garantida efectiva 
liberdade de actuação para exercer a sua defesa face à acusação que fixa o objec-
to do processo e é deduzida por entidade independente do tribunal que decide a 
causa, (MIRANDA; MEDEIROS, 2010, p. 729), sendo que ‘a garantia da imparcia-
lidade é compreendida como dimensão essencial da estrutura acusatória’. (DIAS, 
2004, p. 13).

Nos ordenamentos jurídicos, que nos propusemos analisar e que constituem identida-
de histórica com o nosso ordenamento, vigoram a estrutura acusatória do processo pe-
nal, com intervenção distinta de várias entidades em diversas fases e com prevalência 
da garantia da imparcialidade do juiz, pois, sempre que as regras relativas à competên-
cia do juiz que pronuncia e que julga, são colocadas em causa, as mesmas são resolvi-
das mediante substituição por outro juiz, do mesmo tribunal ou de comarca diversa.
51 Mais sobre o assunto vide, AFONSO, 2004, p. 68 e ss.
52 Art. 10 Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) “Toda a pessoa tem o direito, em plena igualdade, a que 
a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos 
e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ele seja deduzida.” 
Art.º 7, corpo e alínea d) da CADHP, “Toda a pessoa tem o direito a que a sua causa seja atendida. Este direito abrange: o 
direito de ser julgado num processo razoável por uma jurisdição imparcial.”
Art.º 14 nº 1 do PIDCP “Todos são iguais perante os tribunais de justiça, todas as pessoas têm direito a que a sua causa 
seja ouvida equitativa e publicamente por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido pela lei, que 
decidirá quer do bem fundado de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra elas, quer das constatações sobre 
os seus direitos e obrigações de carácter civil (...).”
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Assim, em Angola, no que concerne a garantia da imparcialidade na actuação, prevê 
o Código de Processo Penal Angolano (CPPA) que, onde não existir juiz das garantias 
ou o nomeado ou designado estiver impedido, serão os actos praticados pelo juiz do 
tribunal territorialmente competente para julgar o arguido, excluindo o primeiro inter-
rogatório judicial do arguido detido, ordenar buscas nos estabelecimentos cuja compe-
tência é deferida exclusivamente ao juiz, aplicar medidas de coacção, que será deferido 
ao juiz das garantias da comarca mais próxima, da mesma província judicial (artº 313 e 
213 nº 2, ambos do CPPA). 

A fase facultativa da instrução contraditória é presidida pelo magistrado judicial com-
petente, segundo as regras de competência aplicáveis ao tribunal (artº 336, 342 e 345, 
9 e ss e 334, todos do CPPA), a quem compete praticar actos necessários à realização 
do fim da instrução contraditória, com poderes correspondentes ao atribuído ao juiz 
na audiência de julgamento, para a organização, disciplina da audiência e a direcção 
dos trabalhos. Como garantia da imparcialidade é vedada a intervenção, como juiz do 
julgamento, ao magistrado que aplicar: medida de coacção; apreciar reclamações sus-
citadas dos actos do Ministério Público que apliquem medidas cautelares em instrução 
preparatória e ainda proceder ao primeiro interrogatório judicial do arguido detido, 
(artº artº 316 e  313 nº 1 alíneas a), b) e c) ambos do CPPA). Na fase do julgamento é 
reforçada esta proibição, no artº 355 nº 4 do CPPA, em que proíbe a intervenção do juiz 
que tiver presidido à instrução, debate contraditório e pronunciado o arguido.

Fizemos referência atrás, que no ordenamento jurídico Brasileiro, o juiz das garantias é 
distinto do juiz da instrução e do julgamento. Estes, não estão vinculados pela decisão 
por aquele tomada, nas fases das suas atribuições (cfr., artº 3C § 2).

Como primado da garantia de imparcialidade, veda o artº 3D do C.P.P.B a intervenção 
do processo ao juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer acto incluído nas 
competências do juiz das garantias da fase do inquérito policial (cfr., artigos 4 e 5), 
sendo que “nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um 
sistema de rodízio de magistrados” (§único do artº 3D).

Importa mencionar que no Brasil, contrariamente ao que sucede nos demais ordena-
mentos ora em estudo, os autos que compõem as matérias da competência do juiz das 
garantias permanecem na secretaria desse juízo. Contudo, à disposição do Ministério 
Público e da defesa, e não são juntos por apenso aos autos do processo enviados ao 
juiz da instrução e julgamento, ressalva-se no entanto, \os documentos relativos às 
provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que 
são remetidos em separado para que sejam apensados (§ 3 do artº 3C, do C.P.P.B).
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A par do que vimos suceder nos ordenamentos Angolano e Brasileiro, o Código de Pro-
cesso Penal Cabo Verdiano, expressamente postula como garantia da imparcialidade do 
juiz e garantia de defesa do arguido, que o juiz criminal que decide quanto à pronúncia 
ou não pronúncia do arguido, não intervirá ou procederá a audiência de discussão e de 
julgamento, (artº 65 da LOJCV e artº 12 do C.P.P.C.V.). Vem ainda aclarar que, nas comar-
cas onde exista apenas um juízo, havendo pronúncia proferida pelo respetivo juiz, é com-
petente para proceder a julgamento do processo o juiz substituto, atento ao mapa cons-
tante em anexo da lei da organização judiciária e, tratando-se de comarcas onde existe 
mais do que um juízo criminal, ou mais do que um juiz no mesmo juízo, a competência 
para o julgamento, depois de proferido despacho de pronúncia ou equivalente, recai so-
bre outro juiz do mesmo juízo ou de outro juízo criminal do mesmo tribunal, de acordo 
com as regras de distribuição constantes do mapa53 acima mencionado. A lei processual 
Cabo Verdiana nada diz quanto à intervenção do juiz criminal ou de turno, que interveio 
na fase da instrução não possa intervir na fase do julgamento (artº 338 do C.P.P.C.V.). 

O capítulo relativo a impedimentos, recusas e escusas no direito português prevê no 
artº 40, nomeadamente na sua alínea b), para o que se nos oferece tratar, a proibição 
da intervenção no julgamento, recurso ou pedido de revisão ao juiz que presidiu ao de-
bate instrutório, porquanto “a objectividade do julgamento pode ser posta em causa se 
nele participar o juiz que tenha intervindo em fases anteriores do processo (MIRANDA; 
MEDEIROS, 2010, p. 731-732)”. Posto que a exigência da imparcialidade postula 

uma intervenção equidistante, desprendida e descomprometida em relação ao 
objecto da causa e a todos os sujeitos processuais. O princípio da imparcialidade 
do juiz repudia o exercício de funções judiciais no processo por quem tenha ou 
possa objectivamente recear que tenha uma ideia pré-concebida sobre a respon-
sabilidade penal do arguido54. DIAS, p. 17-18

Enquanto conformação com as garantias de imparcialidade do julgador, e para aferição 
da compatibilidade constitucional com a estrutura acusatória do processo (artº 32 nº 5 
da CRP), o Tribunal Constitucional Português tem adoptado relativamente à interven-
ção do juiz na fase do julgamento que tenha tido no processo, uma actuação que passa 
pela distinção entre intervenções que pela sua frequência, intensidade ou relevância 
sejam aptas para razoavelmente permitir que se formule uma dúvida séria sobre as 
condições de isenção e imparcialidade e independência  e ainda as intervenções pon-
tuais ou isoladas55”. 
53 Este mapa que faz parte integrante da Lei da Organização Judiciária, atribui a competência das comarcas que se subs-
tituem entre si e dentro da mesma comarca dos juízos criminais que igualmente se substituem.
54 DIAS, Jorge Figueiredo e BRANDÃO, Nuno, ob., cit., p.12 e ainda a propósito da imparcialidade concretiza AFON-
SO, Orlando Viegas Martins, ob., cit., p. 66, que “a imparcialidade é uma garantia da isenção como a independência 
uma garantia da imparcialidade. É-se imparcial para se poder ser isento como se deve ser independente para poder ser-se 
imparcial. Enquanto a isenção é um atributo pessoal do juiz (e um seu dever), a imparcialidade um requisito processual, 
a independência é um princípio político fundamental caracterizador do poder judicial num Estado de direito.”
55 MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, ob., cit. p. 731-732 e DIAS, Jorge Figueiredo e BRANDÃO, Nuno, ob., cit., p.18-19. 
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Desta forma, entende-se que a autorização do juiz de instrução que actua na fase pre-
liminar da instrução, limitando-se a constituir o ofendido em assistente ou a aplicar a 
prisão preventiva56, a autorizar busca domiciliária ou escutas telefônicas, actos estes 
prévios à fase do julgamento (DIAS; BRANDÃO, 2015, p. 17-18), não devem ter a virtua-
lidade de constituir uma condição para que se vede a sua participação no julgamento, 
de forma a que “prejudique a capacidade do juiz para conhecer da causa sem qual-
quer predisposição acerca da responsabilidade do arguido ou sequer minar a confiança 
comunitária sobre a sua capacidade para decidir de forma isenta.” (DIAS; BRANDÃO, 
2015, p. 17-18) 

Em Moçambique, não obstante a bondade do legislador com a atribuição da compe-
tência na fase da audiência preliminar que culmina com a decisão de submeter ou não 
submeter o arguido ao julgamento, (artigos 19, 334, 344 e 354), ao juiz diverso do juiz 
da causa e ainda a proibição estabelecida no referido nº 2 do artº 19, que veda “pro-
ceder ao julgamento do arguido o juiz que, no processo respectivo, tenha, contra ele, 
proferido despacho de pronúncia.” deparamos ainda assim com o preceituado no artº 
6 da Lei que aprova o Código de Processo Penal, com a epígrafe “normas transitórias.” 
No seu nº 2 estabelece que “nos tribunais comuns serão criadas secções de instrução 
criminal em que funcionarão os juízes de instrução criminal”, ou seja, a criação em 
tribunais de nível distrital, uma vez que a nível Provincial existem secções de instrução 
criminal, sediadas em todas as capitais provinciais.

Estipula o nº 3 que "onde não for possível criar as secções de instrução criminal serão as 
competências dos juízes de instrução assumidas pelos juízes de secções criminais ou do 
lugar da prisão." (C.P.Penal)

Esta norma que não se afigura nova, tem origem na revogada Lei nº 2/93, de 24 de 
Junho, que dispunha no nº 1 do artº 2, que, "nos tribunais judiciais de província e de 
distrito, em que o movimento de processos crimes o justificar, serão criadas secções 
de competência especializada em que funcionarão os juízes da instrução criminal", e 
previa o seu nº 2 que, "onde não for ainda possível criar as secções referidas no número 
anterior, serão as competências dos juízes da instrução criminal assumidas pelo juiz da 
causa ou do lugar da prisão."

Volvidas que estavam cerca de três décadas da vigência da norma acima mencionada, 
até à sua revogação, pelo Código de Processo Penal, [(cfr., artº 2º 1 alínea h)], não se 
mostram ainda criadas as secções de instrução nos tribunais de nível distrital, aparta-
dos das capitais provinciais, sendo que muitos deles têm mais de uma secção. 

56 Vide a posição critica a respeito em DIAS, Jorge Figueiredo e BRANDÃO, Nuno, ob., cit., p.18-21.

Sílvia Comissário

O Embondeiro R. Trib., Maputo, v.1, n.1, Pag. 83 – 108, 2022



103

Esta inércia é compreensível pelas especificidades próprias do nosso país, nomeada-
mente no número de juízes em exercício que ainda não é o almejado para a dimensão 
territorial. 

Não obstante esta circunstância, nada justifica a manutenção da norma que excepcio-
na a proibição constante no nº 2 do artº 19 do C.P.Penal, uma vez que põe em causa 
o direito de ampla defesa do arguido que no distrito será submetido ao julgamento 
por juiz que, embora se reconheça constitucionalmente e pela lei ordinária a garantia 
da sua imparcialidade (artº 216 nº 2 da CRM), esta não se mostra objectivamente ob-
servada, atenta à inerente fiabilidade humana, tratando-se da mesma entidade que 
profere o despacho de pronúncia e depois procede ao julgamento, pois criou pré-juízos 
que, de forma irremediável, podem fazer perigar a sua imparcialidade57.

Conforme advogam os Professores FIGUEIREDO DIAS e NUNO BRANDÃO, ao juiz de 
instrução 

competir-lhe-á proferir despacho de pronúncia e não pronúncia do arguido, aí co-
nhecendo do objecto do processo e manifestando a sua posição sobre a probabili-
dade da condenação do arguido caso seja submetido a julgamento. Compreende-
-se, por isso, que a partir daí deixe de poder ser encarado como estando habilitado 
a intervir em condições de plena neutralidade e isenção nas fases subsequentes do 
processo, onde se joga directamente a questão de condenação do arguido. (DIAS; 
BRANDÃO, 2015, p. 21)

Deve-se repensar em outras soluções que não coloquem em causa os direitos dos ar-
guidos, dependendo da sua geo-localização, mormente nos distritos que não estejam 
localizados numa capital provincial.

Solução que facilmente podemos enquadrar no nosso ordenamento jurídico por forma 
a garantir o respeito pelo princípio do acusatório, pela garantia da imparcialidade e 
pelo direito de defesa do arguido.

Podemos avançar com o cumprimento das diligências atinentes a garantir as funções 
jurisdicionais na fase da instrução ao juiz do lugar do crime e, caso não seja requerida 
a abertura da audiência preliminar, a possibilidade de ser este mesmo juiz a exercer 
funções do juiz de julgamento. 

Diferente ocorrerá caso o juiz do lugar do crime venha a pronunciar o arguido em vir-
tude da abertura da audiência preliminar. Neste caso, será competente o juiz ou juízes 
dos distritos mais próximos que, regra geral, são respectivamente, o primeiro e o se-

57 CANOTILHO, Gomes e MOREIRA, Vital, p. 552, Apud, DIAS, Jorge Figueiredo; BRANDÃO, Nuno, op. cit., p. 21.
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gundo substituto legal, do juiz impedido, atento as regras de substituição emanadas 
pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.

No que concerne aos tribunais com mais de uma secção criminal, e em que cada uma 
delas proferiu despachos de pronúncia (ou por inexistência de juízes de instrução nes-
tes tribunais, ou por se tratarem de processos ao abrigo do código anterior em que o 
juiz da causa exarava o despacho de pronúncia), deve proceder a redistribuição dos 
processos. Por exemplo de uma secção passam para as demais secções, onde não in-
terveio anteriormente o juiz de pronúncia e assim sucessivamente.

É nosso entendimento que, dessa forma, se assegurará o princípio acusatório, o prin-
cípio da ampla defesa e as garantias da imparcialidade que vimos mencionando, e ao 
arrimo da constituição e dos textos internacionais ractificados por Moçambique que 
consagram o direito de ampla defesa do arguido58.

5. Conclusão

É de aplaudir a posição adoptada pelo legislador no cumprimento dos pressupostos de 
uma estrutura acusatória do processo penal, que nos deve caracterizar.

Vimos claramente delimitadas as competências das autoridades judiciárias, (cfr., artº 
17), cada uma delas na fase que lhe compete. 

Assim, por um lado o Ministério Público, o dominus da fase da instrução é a entidade 
que investiga e acusa, por outro lado, o Juiz de Instrução, para além da intervenção 
jurisdicional na fase preliminar, dirige a audiência preliminar e reforça o objecto da 
acusação do Ministério Público, aquando da decisão de submeter o arguido ao julga-
mento, e o Juiz da causa, a quem compete proceder ao julgamento.

Concluindo, o novo código de processo penal, no âmbito da matéria que aqui nos pro-
pusemos debater vai de acordo com os princípios constitucionais e aproxima o nosso 
ordenamento aos hodiernos ordenamentos jurídico penais de estrutura acusatória de 
um Estado de Direito Democrático (artº 3 CRM). 

Sucede, no entanto que, por tudo quanto aqui dissemos e da leitura breve a que nos 
dedicamos a outros ordenamentos jurídicos, concordamos que não se vislumbra ainda 

58 Cfr., artigo 65 nº 1 da Constituição da República e ainda ao abrigo do cotejo dos artigos, art.º 10, 11 nº 1, da DUDH; 
art.º 7 parágrafo 1 alíneas a), b) e c), da CADHP, ratificado pela resolução nº 9/88, de 25 de Agosto e pelo art.º 14 .º nº 1 
da PIDCP, ratificado pela resolução nº 5/91, de 12 de Dezembro. 
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a plena e a necessária garantia da imparcialidade do juiz e a garantia da ampla defesa 
do arguido.

A manutenção da norma ínsita no artº 6 nº 3, da Lei que aprova o Código de Processo 
Penal, onde, excepciona a proibição prevista no nº 2 do artº 19, no sentido de poder 
ser o mesmo juiz a julgar os autos do qual exarou um despacho de pronúncia, (pelo 
menos nos lugares em que inexistem juízes de instrução), põe em causa o direito de 
defesa do arguido e a garantia da imparcialidade que deve acompanhar um juiz e mos-
tra-se, desta feita, a norma in casu em flagrante oposição com a Constituição.
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