
Crimin al e Direito de Defesa 

amento de recurso extraordinário de reVlsao, 
odo o tempo, bem ao contrário do que sucede 
o de ser invocadas num determinado prazo, se 
.ito em julgado. 
:ção do artigo 310.°, procedendo à separação 
cões de prova, ao colocá-las em números dis
ente, para a conclusão de que as proibições de 

autónomas face às nulidades. 

inda, que a lei condicione as nulidades a uma 

o efeito decorrente das proibições de prova se 

lei 
liferenças, pode afirmar-se que as proibições 
~ra relação de especialidade face às nulidades. 
llidades, uma subespécie de invalidade, que 
a que se reportam ambas as figuras. . 
e autónoma de invalidade, o efeito assocIado 
de ser distinto do das nulidades. Esse efeito 

I. 
Icialmente, distingue a inex.istência da nulidade 
lulgado, que é justamente o que se verifica nas 
nos vícios que dão lugar a nulidades. 

existência é o que melhor se compatibiliza com 
5.°. É que este artigo determina, em primeiro 
le obtenção de certos tipos de prova e, só em 
idade da prova ilicitamente recolhida. Logo, do 
:x.istência» é necessariamente um termo mais 
bilidade», que também equacionámos. 
erida autonomia implica que a base legal do 
ições de prova não possa ser o artigo 122.° do 
'tamente no artigo 32.°, n.o 1, da Constituição, 
específica no CPP, pois representa uma garan
;em a qual não se garantiria a efectividade das 
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