
 

Para                                          様
さま

 

Higisha Note 
 (caderno de anotações da pessoa indiciada) 

Registro do Interrogatório 

被疑者
ひ ぎ し ゃ

ノート 取 調
とりしら

べの記録
きろく

 

 
(Do ano  2.01   mês     dia       ao ano  2.01    mês     dia    ) 

（    年  月  日から    年  月  日まで） 

 
Data ano  2.01    mês     dia     

 年月日    

 
Advogado de defesa                            . 

弁護士 

 

Registre neste caderno as condições do interrogatório a que você foi submetido e depois 

mostre ao advogado. 

このノートに，あなたが受
う

けた取 調
とりしら

べの様子
ようす

を記録
きろく

して，後日
ごじつ

， 私
わたくし

に返
かえ

してください。 

警察・検察の方へ 

 このノートは，弁護人が，接見の際に見ながら取調べ状況の説明を受けるとともに，後日返却を受け，

弁護活動に役立てることを予定して，被疑者に差し入れ，記録を要請するものですので，その記録内容に

ついては，憲法に由来する秘密交通権の保障を受けます。 

 

Ao funcionário da polícia / promotoria pública (Ministério Público) 

Este caderno será colocado no cárcere pelo advogado para que o indiciado anote as condições de 

interrogatório; este será usado pelo preso na hora de explicar em que condições ele está sendo 

investigado e nas visitas do advogado de defesa. Além disso, uma vez devolvido ao advogado, o 

caderno será usado nas futuras atividades de defesa, e o seu conteúdo será protegido pelo direito de 

conversação sigilosa do preso com seu advogado, assegurado pela Constituição do Japão. 
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 Mês.........  dia........ ( )  Mês.........  dia........ ( )  Mês.........  dia........ ( )

Mês dia ( ) Mês dia ( ) Mês dia ( )

N o teve interrogat rio

Teve interrogat rio (                                              )

Visita: Advogado de defesa (                                )

: - :

Visita normal: Nome do visitante (                       )

: - :

Entrada de objetos: A pessoa que trouxe (           )

 Objeto colocado no c rcere (                 )

N o teve interrogat rio

Teve interrogat rio (                                               )

Visita: Advogado de defesa (                                )

: - :

Visita normal: Nome do visitante (                    )

: - :

Entrada de objetos: A pessoa que trouxe (           )

 Objeto colocado no c rcere (         )

Prisão e procedimento penal

N o teve interrogat rio

Teve interrogat rio (                                             )

Visita: Advogado de defesa (                          )

Visita normal: Nome do visitante (                     )

: - :

Entrada de objetos: A pessoa que trouxe (       )

 Objeto colocado no c rcere (                  )

Tome como base o texto abaixo que explica o procedimento pena, desde sua prisão, privação da sua liberdade.
Solicitamos que preencha a tabela abaixo, no espaço reservado para marcar o tipo de visitas que você recebeu.

A privação de liberdade irá durar por 72 horas no máximo, desde a sua prisão. Enquanto isso, o promotor público vai decidir se pedirá ou não ao juiz, a sua 
detenção preventiva (requerimento da detenção preventiva). Se o promotor público pedir a sua detenção preventiva ao Tribunal, o juiz decidirá se você continuará 
em detenção preventiva ou não, depois de abrir uma sessão para ouvir a sua versão sobre a acusação (Interrogatório para a detenção preventiva). Caso o juiz 
decidir que não há motivo para deixá-lo detido, recusando assim o requerimento de detenção preventiva do Ministério Público, você será libertado.

De modo geral, são 10 dias de detenção preventiva. Porém, em caso de necessidade, o juiz pode prorrogar por mais 10 dias no máximo
(Prorrogação de detenção preventiva). (Portanto, existem casos em que o preso pode ficar detido em medida cautelar por 20 dias no máximo.)

Mês......... dia........ ( ) Mês......... dia........ ( ) Mês......... dia........ ( )

 Mês.........  dia........ ( )  Mês.........  dia........ ( )  Mês.........  dia........ ( )

 Mês.........  dia........ ( )  Mês.........  dia........ ( )  Mês.........  dia........ ( )

N o teve interrogat rio

Teve interrogat rio (                                              )

Visita: Advogado de defesa (                                )

: - :

Visita normal: Nome do visitante (                      )

: - :

Entrada de objetos: A pessoa que trouxe ( )

N o teve interrogat rio

Teve interrogat rio (                                            )

Visita: Advogado de defesa (                                )

: - :

Visita normal: Nome do visitante (                  )

: - :

Entrada de objetos: A pessoa que trouxe ( )

N o teve interrogat rio

Teve interrogat rio (                                              )

Visita: Advogado de defesa (                                )

: - :

Visita normal: Nome do visitante (                   )

: - :

Entrada de objetos: A pessoa que trouxe (         )

 Objeto colocado no c rcere (               )

N o teve interrogat rio

Teve interrogat rio (                                              )

Visita: Advogado de defesa (                                 )

: - :

Visita normal: Nome do visitante (                 )

: - :

Entrada de objetos: A pessoa que trouxe ( )
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*O indiciado pode receber um outro mandado de prisão,
caso tenha cometido mais crimes.
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Teve interrogat rio (                                              )

Visita: Advogado de defesa (                                 )
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Visita normal: Nome do visitante (                      )
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O promotor público vai decidir dentro do prazo de detenção preventiva, marcado pelo juiz, 
se levantará um processo contra o indiciado.
Você será solto, se o promotor decidir que não vai levantar um processo contra você (Isto é, 
se o promotor decidir que você não vai ser julgado).

Quando o crime cometido pelo indiciado é relativamente leve, e pode ser resolvido com 
uma pena de multa de até 1 milhão de ienes, o julgamento pode ser feito somente pela 
avaliação dos documentos, se o indiciado concordar com este tipo de processo (Ordem 
sumária). Neste caso, você será solto na mesma hora em que receber a ordem sumária.

Existem casos em que um indiciado que foi processado, pode ser libertado provisoriamente 
durante o julgamento (Libertação sob fiança).
A decisão de libertar um indiciado, sob fiança, incumbirá ao tribunal (juiz). Porém, 
existem alguns requisitos para isso, entre eles o pagamento obrigatório de fiança (dinheiro 
que o tribunal exige para garantir o comparecimento do acusado, na audiência do q g p g p
julgamento, impedindo a fuga do mesmo).



Conselhos importantes que devem ser

------ -------

Pode ser que eu me livre dessa agonia, se eu

seguir o conselho do investigador e assinar nesse autos agora.

Recomendamos que leia sem falta os conselhos que constam neste Higisha Note, antes

procedimentos

Veja a seguir o curso dos

)

,

e faz o ao juiz, caso seja

, caso

, solto.

2.



Se

preventiva do promotor.

o processo

sua pessoa. O levantamento do processo se chamaKiso Fukiso.

Kiso

no tribunal.

No caso de um processo, na maioria das vezes o acusado continua detido.

de

que permite o acusado a ter de volta a sua v de

fuga, de esconder

ou destruir provas.

Chame o advoga

grande, sem saber o que fazer. confuso pelo fato do

investigador exigir que protocolo

correto. Se isto acontecer, consulte seu advogado de defesa antes



de assinar e carimbar

-

encontrar dificuldades em entender, sinta-

Se quiser falar com seu advogado, diga: eu quero ver o advogado imediatamente

(bengoshi to sugu aitai dessu) ue entre em contato com o seu defensor. A

,

advogado, toda vez que for isso solicitado pelo indiciado.

contar para os outros o que foi conversado com o seu advogado
Acontece muito do investig

conversou com o advogado de defesa durante a visita e qual foi o conselho dele

de defesa conversaram durante a visita.

porque

39-

ado a mostrar o Higisha Note

O Higisha Note

advogado, o Higisha Note sendo e para que seja preenchido e usado

seu defensor.

cadern para que seja usado nas futuras atividades de

defesa.

Higisha

Note eito demanter

com o

advogado se o investigador insistir em ver o caderno .



.

-se muito importante. Portanto, leia estas

predisp

O artigo 38-

si mesmo isso, o

artigo 198- ao ser interrogado, o indiciado

o, ou

perguntas.

portanto, o

, pois ter exercido o

seu direito de permanecer calado.

or escrever o que ele quiser no seu

Chama-se depoimento

chamados folha de

depoimento

porque na hora da feitura da folha de depoimento, as palavras do indiciado sofrem



ao acompanhamento do advogado durante o interrogat

gravado.

A folha de depoimento prova no caso. Pode ter certeza que uma vez

adotada como prova pelo tribunal, a folha de depoimento

seu julgamento. Mesmo

da

folha de depoimento e solicitar a sua assinatura e carimbo.

que o investigador exigir
~ seu direito de recusar a assinar e/ou carimbar ~

de assinar e/ou carimbar a folha de depoimento.

O artigo 198-

arimbar.

a dar sua assinatura e/ou carimbo nos

mesmo que o investigador tenha escr . Se

inar e/ou carimbar o documento

tem menos errado, ou seja,

5.
~ Confira com calma, quantas vezes for ~

Ao assinar e/ou carimbar uma folha de d aceitando como

verifique com cuidado o que e

escrito no seu protocolo de depoimento. Tome bastante cuidado porque, se tiver a sua

depois

Uma

pequena pode significar e dar uma grande dif

julgamento.



que o investigador leia a folha de depoimento, n ndiciado, em voz alta,

parte da leitura por estar cansado, ou ainda interpretar errado as expre

pensando em assinar e/ou carimbar a folha de depoimento, fale ao

investigador que

olhos

exercer o seu direito de recusar a assinar e/ou carimbar.

(Direito de pedir para acrescentar, subtrair ou alterar o texto)~

de depoimento.

O artigo 198- termina que, depois de redigir a folha

de depoimento, o investigador deve mostrar

perguntar ao indiciado se tem algum erro no tex

ser feito no seu

(Direito de pedir

retificar o que n (Mesmo nesses casos, quando o

investigador corrige o documento a seu pedido de

assinar e/ou carimbar a folha que foi retificada).

parcial, logicamente, o resto deve ter sofrido

do correto. Mas pense bem na hora de corrigir o texto da folha

de depoimento, par

sem antes consultar o seu advogado de defesa.



retifique a folha de

odo o direito de

recusar a assinar e/ou carimbar.

deve ser feito quando o investigador disser que vai filmar e gravar).

avado

acordo com o que v tiver feito um depoimento com

.

dente

sobre o que vai declarar, .

8. Outras perguntas e respostas

policial e um promotor p ?

R1. as pessoas e junta as provas

sobre o caso.

O geralmente realiza trabalhos semelhantes ao do policial,

interrogando as pessoas e juntando as provas sobre o caso. O que o diferencia do

to de possuir poderes em decidir

- -lo. Portanto, tome

cuidado para se deixar influenciar quando um policial lhe disser, no

-

-lo, caso assuma o



tenha sido prometido por um promotor.

?

R2.

juiz que vai decidir a sua pri preventiva.

necessidade, pode ser

extendida

se lembra do caso?

R3.

-lo dos fatos

dizendo: , o fulano, de tal

caso,

calado.

preencha o Higisha Note

1. Inibe o invest

Higisha Note, vai inibir o

investigador de agir injustamente

2.

O fato de poder ler, durante a visita, o Higisha Note escreveu vai

ajudar o advogado a entender em realizado em um

recinto fechado.



3. -se dos seus direitos

-lo a conscientizar-se dos seus direitos (Direito de permanecer

calado, de recusar a assinar e/ou carimbar

-lo a refletir sobre o que foi respondido nas perguntas do investigador -lo

para as perguntas futuras.

4.

Escrever no Higisha Note

onadas.

5. O caderno vai dar-lhe o apoio moral

Higisha Note vai ajudar

Higisha Note

1. A caneta pode ser comprada por ou pedir emprestada carceragem

2.

O Higisha Note os itens que devem ser preenchidos, tendo em vista o

, pergu

cada t

3.

O Higisha Note em que o inte

4.



quanto ante

io, tente escrever no dia seguinte sem falta.

5. Data em que foi escrito
e assine em seguida

do

uma do lado da outra, do Higisha Note. Terminando de escrever como foi o

data em que as preencheu. Isto porque

do depois.

Eu me lembrei que aconteceu isso ou

Higisha Note

1.

Na hora de falar com o advogado, leve o Higisha Note sala

o

2. Depois, devolva ao advogado

O Higisha Note deve ser devolvido ao advogado, dias mais tarde, porque o objetivo

-lo nas atividades de

defesa.

a e/ou
injusto



1.

para proteger seus

direitos. Fale co

lega

Higisha Note preenchido, dizendo

concretamente

os seguintes procedimentos para formular queixas.

2. contra o policial

Existe um regulamento chamado

Adequad o Indiciado. Este regulamento determina nos itens de [1]

a [7], os atos porque podem converter-se em um

interr atos que

o regulamento determina que ao

imediatamente ao supervisor de inve

para acreditar que foram cometidos atos que merec , o chefe do

ele investigue se realmente houve atos que devem ser supervisionados.

[1] Tocar no corpo do indiciado, sem necessidade

[2] [1])

[3] Falar ou agir intencionalmente de forma que o indiciado fique inseguro ou confuso

[4] Exigir injustamente que o indiciado tome uma determinada postura oumovimento

[5] Prometer ou propor que vai fazer, ou fazer de fato algum favor ao indiciado

[6] Falar ou agir de maneira que ofende notavelmente a dignidade humana

[7] Em um dos casos abaixo, quan



a)

seguinte

b)

3.

onde

do seu advogado.

------

nteriores, explicamos como

(It e/ou carimbar os protocolos de

o

Por outro lado, -los

-

indiciado, continuar recusando a dar sua assinatura e/ou carimbo na folha de depoimento,

i igir a parte essencial do seu protocolo de

e/ou carimbar os autos, o inv

tentar pressionar ias formas, e tentar convencer a escrever o nome e colocar a



esse tempo, o advogado de defesa tem o direito de ver o preso 1 vez

para

uma lei que permita o advogado estar junto do preso

Higisha Note, inclusive o

que ele tinha escrito nos dias anteriores, e ia preparado para a sala de

escrever no papel o que o preso queria dizer.

r com facilidade a legalidade das

ver com a ).

-

se deixar

-lo no q





1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.

Caderno do Indiciado



5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.

Caderno do Indiciado



5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.

Caderno do Indiciado



5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.

Caderno do Indiciado



5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :

Local: Delegacia de policia Promotoria pública

Nome do investigador (oficial (oficiais) da polícia/ promotor(es)

(1) (2)

2.  Detalhes do interrogatório

(1) Você foi informado de que tem o direito de permanecer calado? (*2) Não Não me lembro Sim

(2) O interrogatório foi filmado e gravado? Não Sim

(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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(2) Escreva detalhadamente como você se comportou
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*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)
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(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento
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(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
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Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)
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(3) Você foi agredido fisicamente ou ameaçado? Não Sim

Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não
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(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
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Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou
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*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
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*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.
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que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)
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(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não
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5. Da sua resposta
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(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?
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Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido
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*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 
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que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)
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Escreva detalhadamente se você respondeu sim na pergunta (3):

(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 
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Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não
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(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).
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*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)

Data em que foi preenchido  (Mês/ dia / ano)  Assinatura

                 /                /



1. Data do interrogatório  (entrevista) (Mês/ dia/ ano):                  /                /         

Tempo : Da(s)             :             - À(s)                   :

Da(s)              :             - À(s)                    :

Da(s)               :             - À(s)                    :
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(4) Escreva as palavras do investigador que ficaram gravadas na sua memória.

(5) Caso o investigador tenha falado algo do advogado, escreva o que ele falou. 

3. Do intérprete

Você conseguiu entender o que o intérprete lhe falou?

Sim Entendi parcialmente Não

4. Do conteúdo do interrogatório (entrevista)

(1) Sobre qual assunto foi Histórico pessoal Motivação
perguntado no interrogatório?

Detalhes do crime Cúmplices Outros

(2) Por favor, escreva detalhadamente o que foi perguntado.
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6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?
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(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
que você deu no interrogatório?

Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)
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5. Da sua resposta

(1) Tipo de resposta que você deu Ficou calado Negou Assumiu parcialmente Assumiu

(2) Escreva detalhadamente como você se comportou

6. Da folha de depoimento

(1) O investigador fez o documento ( Folha de depoimento)?

Fez somente anotações Ir para 7. Terminou de fazer o documento Ir para (2).

(2) Foi feita a leitura oral da folha de depoimento para que você ouvisse? Não Sim

(3) Você achou que o conteúdo da folha do depoimento estava de acordo com a declaração 
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Não Eu não sei Eu acho que sim

(4) Você pediu para corrigir algo na folha de depoimento?

Pedi, mas não foi corrigido Não pedi Foi corrigido

(5) Você assinou a folha de depoimento? (*4) Não Sim

7. O que você achou do interrogatório ( entrevista)? Alguma preocupação?

*1 O advogado de defesa trabalha para defender os seus direitos, e toda conversa com o seu advogado será mantida em sigilo.

*2 Como você tem o direito de permanecer calado, você pode recusar a dar o seu depoimento mesmo que o investigador fique 

pressionando (Artigo 38-I da Constituição Japonesa)

*3 Você tem o direito de solicitar a correção do conteúdo da folha depoimento

 (Artigo 198-IV do Código de Processo Penal)

*4 Você não é obrigado a assinar a folha de depoimento. Você pode recusar a assinar por qualquer motivo, e mesmo 

que a folha de depoimento esteja correta ( Artigo 198-V do Código de Processo Penal)
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