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A lei n.º 48/2007 de 29 deAgosto estabelece a 

15.ª alteração ao Código de Processo Penal, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 78/87, de 17 de 

fevereiro. 

 

O Artigo 64.ª define a obrigatoriedade de as-

sistência.  

É obrigatório a assistência do defensor: 

- Nos interrogatórios de arguido detido ou pre-

so; 

- No debate instrutório e na audiência, salvo 

tratando-se de processo que não possa dar 

lugar à aplicação de pena de prisão ou de 

medida de segurança de internamento; 

- Em qualque ato processual, à exceção da 

constituição de arguido, sempre que o ar-

guido for cego, surdo, mudo, analfabeto, 

desconhecedor da língua portuguesa, menor 

de 21 anos, ou se suscitar a questão da sua 

inimputabilidade ou da sua imputabilidade 

dimínuida; 

- Nos recursos ordinários ou extraordinários; 

- Na audiência de julgamento realizada na 

ausência do arguido; 

- Nos demais casos que a lei determinar. 

 

Pode ser nomeado defensor ao arguido, a 

pedido do tribunal ou do arguido, sempre 

que as circunstâncias do caso revelarem a 

necessidade ou a conveniência de o arguido 

ser assistido. 

 

Se o arguido não tiver advogado constituído 

nem defensor nomeado, é obrigatória a 

nomeação de defensor quando contra ele 

for deduzida a acusação, devendo a identifi-

cação do defensor constar do despacho de 

encerramento do inquérito. 

 

O arguido é informado, no despacho de 

acusação, de que fica obrigado, caso seja 

condenado, a pagar os honorários do defen-

sor oficioso, salvo se lhe for concecido apoio 

judiciário, e que pode proceder à substituição 

desse defensor mediante a constituição de 

advogado. 

 

O assitente tem os direitos de: 

- intervir no inquérito e na instrução, oferecen-

do provas e requerendo as diligências que 

considere necessárias (mas não realizar, ele 

próprio, atos de investigação); 

- deduzir acusação independente da do  
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Ministério Público e, no caso de crimes particu-

lares em sentido estrito, deduzir acusação 

mesmo que aquele a não deduza; 

- interpor recurso das decisões que o afetem, 

mesmo que o Ministério Público o não tenha 

feito, dispondo para tanto de acesso aos ele-

mentos processuais imprescindíveis, sem 

prejuízo do regime aplicável ao segredo de 

justiça. 

 

O assistente tem ainda outros direitos, com 

destaque para os relativos à fase de jul-

gamento. Pode, nomeadamente, participar 

na audiência, fazer alegações no final desta 

através do seu advogado, pronunciar-se sobre 

os meios de prova, arrolar testemunhas e 

questioner diretamente essas testemunhas e 

as arroladas pelo arguido. 

 

A constituição de alguém como assistente im-

plica o pagamento de taxa de justiça e obri-

ga a ter advogado. Em princípio, só o ofendi-

do pelo crime pode constituir-se assistente. 

Contudo, se se tratar de menor ou incapaz, o 

seu representante legal (por exemplo, o pai ou 

o tutor) pode tomar o seu lugar.  
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LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  
Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

