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conferência on-line 

neUrOCIênCIA
aplicada ao
dIreItO

Veja no

yOUtUBe

https://www.youtube.com/watch?v=K9eoZwKzH30
https://www.youtube.com/watch?v=K9eoZwKzH30
https://www.youtube.com/watch?v=K9eoZwKzH30
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dIPLOmAs*
DECRETO-LEI N.º 78/87 
Diário da República n.º 40/1987, Série I de 1987-02-17

Código de Processo Penal

Artigo 128.º e segs. (Objecto e limites do depoimento)

Artigo 140.º (Declarações do arguido: regras gerais)

Artigo 146.º (Pressupostos e procedimento)

Artigo 147.º (Reconhecimento de pessoas)

Artigo 151.º (Quando tem lugar)

Artigo 340.º e segs. (Princípios gerais)

LEI N.º 41/2013
Diário da República n.º 121/2013, Série I de 2013-06-26

Código de Processo Civil

Artigo 452.º e segs. (Depoimento de parte)

Artigo 466.º (Declarações de parte)

Artigo 467.º e segs. (Quem realiza a perícia)

Artigo 495.º e segs. (Capacidade para depor como testemunha)

 

* a presente compilação resulta de uma seleção concebida pelo CRL, a qual não pretende ser 
exaustiva e não prescinde a consulta destes e de outros textos legais publicados em Diário da República, 
disponíveis em https://dre.pt/. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075-50525375
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075-50543275
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075-50527275
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075-58563887
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075-50528075
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075-176315780
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-53407675
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-53409175
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-53409475
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-116052765


qUestões*

https://crlisboa.org/wp/video/video-neurociencia-aplicada-ao-
direito

Questão 1
«Relativamente à questão de criarmos memórias em julgamento 
das testemunhas: quando percebe que a testemunha pode estar a 
criar essa realidade e, no fundo, não quer mentir, mas pode estar a 
mentir… na verdade, não se sabe se é inocente e se está a dizer uma 
coisa falsa, se calhar o mais aconselhável será dizer: “se não sabe, se 
não se lembra, tudo bem…” e cortar logo ali o interrogatório.»

ResPOstA
1:34:08 a 1:36:23

Questão 2 
«Se tem alguma “checklist” ou é espontâneo?»

ResPOstA
1:36:24 a 1:39:50

Questão 3 
«E quando o juiz diz: “já fez essa pergunta…”, o que fazer?»

ResPOstA
1:39:50 a 1:41:04

* a presente compilação transcreve, sucintamente, as questões colocadas pelos advogados 
aos oradores relativamente a cada temática no final da conferência. as respostas apresentadas 
encontram-se no vídeo da conferência disponibilizado no canal de Youtube do Conselho Regional 
de Lisboa.
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https://crlisboa.org/wp/video/video-neurociencia-aplicada-ao-direito
https://crlisboa.org/wp/video/video-neurociencia-aplicada-ao-direito
https://www.youtube.com/watch?v=K9eoZwKzH30#t=1h34m08s
https://www.youtube.com/watch?v=K9eoZwKzH30#t=1h36m24s
https://www.youtube.com/watch?v=K9eoZwKzH30#t=1h39m50s


CONSELHO REGIONAL DE LISBOACONSELHO REGIONAL DE LISBOA

Questão 4 
“Tem alguma técnica para desmontar aquelas pessoas que são 
arrogantes na resposta como forma de se salvaguardarem das 
respostas que não querem dar?”

ResPOstA
1:41:22 a 1:44:35 

Questão 5 
“Na expressão de uma pausa: a testemunha abriu ligeiramente a boca 
e respirou lentamente para depois voltar a falar. Como interpretar?”

ResPOstA
1:44:40 a 1:46:02
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https://www.youtube.com/watch?v=K9eoZwKzH30#t=1h41m22s
https://www.youtube.com/watch?v=K9eoZwKzH30#t=1h44m40s
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