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ANOTADO
PARTE I
LIVRO II
Dos actos processuais
TÍTULO IV
Da comunicação dos actos e da convocação para eles
Artigo 111.º
Comunicação dos actos processuais
1 - A comunicação dos actos processuais destina-se a transmitir:
a) Uma ordem de comparência perante os serviços de justiça;
b) Uma convocação para participar em diligência processual;
c) O conteúdo de acto realizado ou de despacho proferido no processo.
2 - A comunicação é feita pela secretaria, oficiosamente ou precedendo despacho da autoridade
judiciária ou de polícia criminal competente, e é executada pelo funcionário de justiça que tiver o
processo a seu cargo, ou por agente policial, administrativo ou pertencente ao serviço postal que for
designado para o efeito e se encontrar devidamente credenciado.
3 - A comunicação entre serviços de justiça e entre as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia
criminal efectua-se mediante:
a) Mandado: quando se determinar a prática de acto processual a entidade com um âmbito de
funções situado dentro dos limites da competência territorial da entidade que proferir a ordem;
b) Carta: quando se tratar de acto a praticar fora daqueles limites, denominando-se precatória quando
a prática do acto em causa se contiver dentro dos limites do território nacional e rogatória havendo que
concretizar-se no estrangeiro;
c) Ofício, aviso, carta, telegrama, telex, telecópia, comunicação telefónica, correio electrónico ou
qualquer outro meio de telecomunicações: quando estiver em causa um pedido de notificação ou
qualquer outro tipo de transmissão de mensagens.
4 - A comunicação telefónica é sempre seguida de confirmação por qualquer meio escrito.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 111.º
(Comunicação dos actos processuais)
1 - A comunicação dos actos processuais destina-se a transmitir:
a) Uma ordem de comparência perante os serviços de justiça;
b) Uma convocação para participar em diligência processual;
c) O conteúdo de acto realizado ou de despacho proferido no processo.
2 - A comunicação é feita pela secretaria, oficiosamente ou precedendo despacho da autoridade judiciária ou de polícia
criminal competente, e é executada pelo funcionário de justiça que tiver o processo a seu cargo, ou por agente policial,
administrativo ou pertencente ao serviço postal que for designado para o efeito e se encontrar devidamente credenciado.
3 - A comunicação entre vários serviços de justiça efectua-se mediante:
a) Mandado: quando se determinar a prática de acto processual a entidade com um âmbito de funções situado dentro dos
limites da competência territorial da entidade que proferir a ordem;
b) Carta: quando se tratar de acto a praticar fora daqueles limites, denominando-se precatória quando a prática do acto
em causa se contiver dentro dos limites do território nacional e rogatória havendo que concretizar-se no estrangeiro;
c) Ofício, telegrama, telex, comunicação telefónica ou qualquer outro meio de telecomunicações: quando estiver em causa
um pedido de notificação ou qualquer outro tipo de transmissão de mensagens.
4 - A comunicação telefónica é sempre seguida de confirmação por qualquer meio escrito.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 111.º
[...]
3 - A comunicação entre serviços de justiça e entre as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal efectua-se
mediante:
c) Ofício, aviso, carta, telegrama, telex, telecópia, comunicação telefónica, correio electrónico ou qualquer outro meio de
telecomunicações: quando estiver em causa um pedido de notificação ou qualquer outro tipo de transmissão de
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mensagens.
2- Acórdão do TC
547/1998
Não julga inconstitucional a norma do artigo 92.º n.º 2 do CPP, em conjugação com o disposto no artigo 111.º n.º 1 al. c)
do mesmo Código, na interpretação segundo a qual na notificação da acusação a arguido que desconheça a língua
portuguesa, não tem que lhe ser entregue cópia da peça acusatória traduzida na língua que ele domina, bastando a
entrega de cópia escrita em português, acompanhada da transmissão oral do seu conteúdo, por intérprete nomeado.
Nota: ver notas ao art.º 92.º

Artigo 112.º
Convocação para acto processual
1 - A convocação de uma pessoa para comparecer a acto processual pode ser feita por qualquer meio
destinado a dar-lhe conhecimento do facto, inclusivamente por via telefónica, lavrando-se cota no auto
quanto ao meio utilizado.
2 - Quando for utilizada a via telefónica a entidade que efectuar a convocação identifica-se e dá conta
do cargo que desempenha, bem como dos elementos que permitam ao chamado inteirar-se do acto
para que é convocado e efectuar, caso queira, a contraprova de que se trata de telefonema oficial e
verdadeiro.
3 - Revestem a forma de notificação, que indique a finalidade da convocação ou comunicação, por
transcrição, cópia ou resumo do despacho ou mandado que a tiver ordenado, para além de outros casos
que a lei determinar:
a) A comunicação do termo inicial ou final de um prazo legalmente estipulado sob pena de
caducidade;
b) A convocação para interrogatório ou para declarações ou para participar em debate instrutório ou
em audiência;
c) A convocação de pessoa que haja já sido chamada, sem efeito cominatório, e tenha faltado;
d) A convocação para aplicação de uma medida de coacção ou de garantia patrimonial.
Artigo 113.º
Regras gerais sobre notificações
1 - As notificações efectuam-se mediante:
a) Contacto pessoal com o notificando e no lugar em que este for encontrado;
b) Via postal registada, por meio de carta ou aviso registados;
c) Via postal simples, por meio de carta ou aviso, nos casos expressamente previstos; ou
d) Editais e anúncios, nos casos em que a lei expressamente o admitir.
2 - Quando efectuadas por via postal registada, as notificações presumem-se feitas no 3.º dia útil
posterior ao do envio, devendo a cominação aplicável constar do acto de notificação.
3 - Quando efectuadas por via postal simples, o funcionário judicial lavra uma cota no processo com a
indicação da data da expedição da carta e do domicílio para a qual foi enviada e o distribuidor do serviço
postal deposita a carta na caixa de correio do notificando, lavra uma declaração indicando a data e
confirmando o local exacto do depósito, e envia-a de imediato ao serviço ou ao tribunal remetente,
considerando-se a notificação efectuada no 5.º dia posterior à data indicada na declaração lavrada pelo
distribuidor do serviço postal, cominação esta que deverá constar do acto de notificação.
4 - Se for impossível proceder ao depósito da carta na caixa de correio, o distribuidor do serviço postal
lavra nota do incidente, apõe-lhe a data e envia-a de imediato ao serviço ou ao tribunal remetente.
5 - Ressalva-se do disposto nos n.os 3 e 4 as notificações por via postal simples a que alude a alínea d)
do n.º 4 do artigo 277.º, que são expedidas sem prova de depósito, devendo o funcionário lavrar uma
cota no processo com a indicação da data de expedição e considerando-se a notificação efetuada no 5.º
dia útil posterior à data de expedição.
6 - Quando a notificação for efectuada por via postal registada, o rosto do sobrescrito ou do aviso
deve indicar, com precisão, a natureza da correspondência, a identificação do tribunal ou do serviço
remetente e as normas de procedimento referidas no número seguinte.
7 - Se:
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a) O destinatário se recusar a assinar, o agente dos serviços postais entrega a carta ou o aviso e lavra
nota do incidente, valendo o acto como notificação;
b) O destinatário se recusar a receber a carta ou o aviso, o agente dos serviços postais lavra nota do
incidente, valendo o acto como notificação;
c) O destinatário não for encontrado, a carta ou o aviso são entregues a pessoa que com ele habite ou
a pessoa indicada pelo destinatário que com ele trabalhe, fazendo os serviços postais menção do facto
com identificação da pessoa que recebeu a carta ou o aviso;
d) Não for possível, pela ausência de pessoa ou por outro qualquer motivo, proceder nos termos das
alíneas anteriores, os serviços postais cumprem o disposto nos respectivos regulamentos, mas sempre
que deixem aviso indicarão expressamente a natureza da correspondência e a identificação do tribunal
ou do serviço remetente.
8 - Valem como notificação, salvo nos casos em que a lei exigir forma diferente, as convocações e
comunicações feitas:
a) Por autoridade judiciária ou de polícia criminal aos interessados presentes em acto processual por
ela presidido, desde que documentadas no auto;
b) Por via telefónica em caso de urgência, se respeitarem os requisitos constantes do n.º 2 do artigo
anterior e se, além disso, no telefonema se avisar o notificando de que a convocação ou comunicação
vale como notificação e ao telefonema se seguir confirmação telegráfica, por telex ou por telecópia.
9 - O notificando pode indicar pessoa, com residência ou domicílio profissional situados na área de
competência territorial do tribunal, para o efeito de receber notificações. Neste caso, as notificações,
levadas a cabo com observância do formalismo previsto nos números anteriores, consideram-se como
tendo sido feitas ao próprio notificando.
10 - As notificações do arguido, do assistente e das partes civis podem ser feitas ao respectivo
defensor ou advogado. Ressalvam-se as notificações respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à
designação de dia para julgamento e à sentença, bem como as relativas à aplicação de medidas de
coacção e de garantia patrimonial e à dedução do pedido de indemnização civil, as quais, porém, devem
igualmente ser notificadas ao advogado ou defensor nomeado; neste caso, o prazo para a prática de
acto processual subsequente conta-se a partir da data da notificação efectuada em último lugar.
11 - As notificações ao advogado ou ao defensor nomeado, quando outra forma não resultar da lei,
são feitas nos termos das alíneas a), b) e c) do n.º 1, ou por telecópia.
12 - A notificação edital é feita mediante a afixação de um edital na porta do tribunal, outro na porta
da última residência do arguido e outro nos lugares para o efeito destinados pela respectiva junta de
freguesia. Sempre que tal for conveniente, é ordenada a publicação de anúncios em dois números
seguidos de um dos jornais de maior circulação na localidade da última residência do arguido ou de
maior circulação nacional.
13 - Nos casos expressamente previstos, havendo vários arguidos ou assistentes, quando o prazo para
a prática de actos subsequentes à notificação termine em dias diferentes, o acto pode ser praticado por
todos ou por cada um deles até ao termo do prazo que começou a correr em último lugar.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 113.º
(Regras gerais sobre notificações)
1 - As notificações efectuam-se mediante:
a) Contacto pessoal com o notificando e no lugar em que este for encontrado;
b) Via postal, através de carta isenta de porte e expedida com aviso de recepção, de modelo oficialmente aprovado, o qual
só pode ser assinado pelo destinatário, previamente identificado com anotação dos elementos constantes do bilhete de
identidade ou outro documento oficial que permita a identificação; ou
c) Editais e anúncios, nos casos em que a lei expressamente admitir esta forma de notificação.
2 - Se, no caso da alínea b) do número anterior, o destinatário:
a) Não for encontrado, disso dá conta o funcionário do serviço postal ao proceder à devolução, seguindo-se a esta a
notificação mediante contacto pessoal;
b) Se recusar a assinar, o funcionário do serviço postal entrega a carta e lavra nota do incidente, valendo o acto como
notificação.
c) Se recusar receber a carta, o funcionário do serviço postal lavra nota do incidente, valendo o acto como notificação.
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3 - Valem como notificação, salvo nos casos em que a lei exigir forma diferente, as convocações e comunicações feitas:
a) Por autoridade judiciária ou de polícia criminal aos interessados presentes em acto processual por ela presidida, desde
que documentados no auto;
b) Por via telefónica em caso de urgência, se respeitarem os requisitos constantes do n.º 1 do artigo anterior e se, além
disso, no telefonema se avisar o notificando de que a convocação ou comunicação vale como notificação e ao telefonema
se seguir confirmação telegráfica ou por telex.
4 - O notificando pode indicar pessoa, com residência situada na área de competência territorial do tribunal, para o efeito
de receber notificações. Neste caso, as notificações, levadas a cabo com observância do formalismo previsto nos números
anteriores, consideram-se como tendo sido feitas ao próprio notificando.
5 - As notificações do arguido, do assistente e das partes civis podem ser feitas ao respectivo defensor ou advogado.
Ressalvam-se as notificações respeitantes à acusação, ao arquivamento, à decisão instrutória, à designação de dia para
julgamento e à sentença, bem como as relativas à aplicação de medidas de coacção e de garantia patrimonial.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 113.º
[...]
1 -...
a) Contacto pessoal com o notificando e no lugar em que este for encontrado;
b) Via postal registada, por meio de carta ou aviso registados;
c) Via postal simples, por meio de carta ou aviso, nos casos expressamente previstos; ou
d) Editais e anúncios, nos casos em que a lei expressamente o admitir.
2 - Quando efectuadas por via postal, as notificações presumem-se feitas no 3.º ou no 4.º dia útil posterior ao do envio,
consoante haja ou não registo, devendo a cominação aplicável constar do acto de notificação.
3 - Quando a notificação for efectuada por via postal registada, o rosto do sobrescrito ou do aviso deve indicar, com
precisão, a natureza da correspondência, a identificação do tribunal ou do serviço remetente e as normas de
procedimento referidas no número seguinte.
4 - Se:
a) O destinatário se recusar a assinar, o agente dos serviços postais entrega a carta ou o aviso e lavra nota do incidente,
valendo o acto como notificação;
b) O destinatário se recusar a receber a carta ou o aviso, o agente dos serviços postais lavra nota do incidente, valendo o
acto como notificação;
c) O destinatário não for encontrado, a carta ou o aviso são entregues a pessoa que com ele habite ou a pessoa indicada
pelo destinatário que com ele trabalhe, fazendo os serviços postais menção do facto com identificação da pessoa que
recebeu a carta ou o aviso;
d) Não for possível, pela ausência de pessoa ou por outro qualquer motivo, proceder nos termos das alíneas anteriores, os
serviços postais cumprem o disposto nos respectivos regulamentos, mas sempre que deixem aviso indicarão
expressamente a natureza da correspondência e a identificação do tribunal ou do serviço remetente.
5 - (Anterior n.º 3.)
a)...
b) Por via telefónica em caso de urgência, se respeitarem os requisitos constantes do n.º 2 do artigo anterior e se, além
disso, no telefonema se avisar o notificando de que a convocação ou comunicação vale como notificação e ao telefonema
se seguir confirmação telegráfica, por telex ou por telecópia.
6 - O notificando pode indicar pessoa, com residência ou domicílio profissional situados na área de competência territorial
do tribunal, para o efeito de receber notificações. Neste caso, as notificações, levadas a cabo com observância do
formalismo previsto nos números anteriores, consideram-se como tendo sido feitas ao próprio notificando.
7 - As notificações do arguido, do assistente e das partes civis podem ser feitas ao respectivo defensor ou advogado.
Ressalvam-se as notificações respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à designação de dia para julgamento e à
sentença, bem como as relativas à aplicação de medidas de coacção e de garantia patrimonial e à dedução do pedido de
indemnização civil, as quais, porém, devem igualmente ser notificadas ao advogado ou defensor nomeado; neste caso, o
prazo para a prática de acto processual subsequente conta-se a partir da data da notificação efectuada em último lugar.
8 - As notificações ao advogado ou ao defensor nomeado, quando outra forma não resultar da lei, são feitas nos termos
do n.º 1, alíneas a), b) e c), ou por telecópia.
9 - A notificação edital é feita mediante a afixação de um edital na porta do tribunal, outro na porta da última residência
do arguido e outro nos lugares para o efeito destinados pela respectiva junta de freguesia. Sempre que tal for
conveniente, é ordenada a publicação de anúncios em dois números seguidos de um dos jornais de maior circulação na
localidade da última residência do arguido ou de maior circulação nacional.
10 - Nos casos expressamente previstos, havendo vários arguidos ou assistentes, quando o prazo para a prática de actos
subsequentes à notificação termine em dias diferentes, o acto pode ser praticado por todos ou por cada um deles até ao
termo do prazo que começou a correr em último lugar.
- DL n.º 320-C/2000, de 15/12
Artigo 113.º
[...]
2 - Quando efectuadas por via postal registada, as notificações presumem-se feitas no 3.º dia útil posterior ao do envio,
devendo a cominação aplicável constar do acto de notificação.
3 - Quando efectuadas por via postal simples, o funcionário judicial lavra uma cota no processo com a indicação da data
da expedição da carta e do domicílio para a qual foi enviada e o distribuidor do serviço postal deposita a carta na caixa de
correio do notificando, lavra uma declaração indicando a data e confirmando o local exacto do depósito, e envia-a de
imediato ao serviço ou ao tribunal remetente, considerando-se a notificação efectuada no 5.º dia posterior à data
indicada na declaração lavrada pelo distribuidor do serviço postal, cominação esta que deverá constar do acto de
notificação.
4 - Se for impossível proceder ao depósito da carta na caixa de correio, o distribuidor do serviço postal lavra nota do
incidente, apõe-lhe a data e envia-a de imediato ao serviço ou ao tribunal remetente.
5 - (Anterior n.º 3.)
6 - (Anterior n.º 4.)
7 - (Anterior n.º 5.)
8 - (Anterior n.º 6.)
9 - (Anterior n.º 7.)
10 - (Anterior n.º 8.)
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11 - (Anterior n.º 9.)
12 - (Anterior n.º 10.)
- Lei n.º 20/2013, de 21/02
Artigo 113.º
[...]
5 - Ressalva-se do disposto nos n.os 3 e 4 as notificações por via postal simples a que alude a alínea d) do n.º 4 do artigo
277.º, que são expedidas sem prova de depósito, devendo o funcionário lavrar uma cota no processo com a indicação da
data de expedição e considerando-se a notificação efetuada no 5.º dia útil posterior à data de expedição.
6 - (Anterior n.º 5.)
7 - (Anterior n.º 6.)
8 - (Anterior n.º 7.)
9 - (Anterior n.º 8.)
10 - (Anterior n.º 9.)
11 - (Anterior n.º 10.)
12 - (Anterior n.º 11.)
13 - (Anterior n.º 12.)
2- Acórdãos do TC
109/2012
Não julga inconstitucional a norma dos artigos 113.º, n.º 3, e 196.º, n.º 3, alíneas c) e d) do CPP, interpretados no sentido
de que a notificação do despacho revogatório da suspensão ao arguido, por via postal simples, com depósito na morada
fornecida aquando da prestação de termo de identidade e residência, a par da notificação ao defensor nomeado, é
suficiente para desencadear o prazo dos meios de reação contra o despacho revogatório.
Extracto da fundamentação:
Especificamente sobre a questão da notificação da decisão revogatória da suspensão da execução da pena, o Tribunal
pronunciou-se já no Acórdão n.º 422/2005 (publicado no Diário da República, II Série, de 22 de setembro de 2005), o qual
julgou inconstitucionais as normas constantes dos artigos 113.º, n.º 9, 411.º, n.º 1, e 335.º, n.º 5, do CPP, conjugadas com o
artigo 56.º, n.º 1, alínea b), do Código Penal (CP), quando interpretadas no sentido de que o prazo de interposição de
recurso, pelo condenado, de decisão que revogou a suspensão da execução de pena de prisão se conta da data em que se
considera efetivada a sua notificação dessa decisão por via postal simples.
[…]
Não pode, porém, transpôr-se para o caso esta jurisprudência, porque com a evolução dos dados legislativos – ou do
que para a competência do Tribunal lhe equivale, que é fixação do seu sentido pelo tribunal da causa, que em princípio o
Tribunal toma “como um dado” do problema de constitucionalidade (ressalvada a hipótese excecional prevista no n.º 3 do
artigo 80.º da LTC) – a questão se apresenta no presente processo de outro modo.
Na verdade, um dos passos decisivos da avaliação negativa, no plano da conformidade à Constituição, que o Tribunal fez
desta forma de notificação do tipo de ato em causa foi a ponderação de que a insubsistência da obrigação jurídica de
manutenção da residência declarada e da comunicação imediata da sua alteração tornava intolerável que se continuasse a
ficcionar que o mero depósito da carta postal simples no recetáculo postal da residência mencionada em termo
juridicamente caduco seja meio idóneo de assegurar, pelo menos, a cognoscibilidade do ato notificando.
Ora, tendo em vista a uniformização de jurisprudência divergente sobre essa controversa questão das notificações ao
arguido no incidente de revogação da pena suspensa, o Supremo Tribunal de Justiça, pelo acórdão n.º 6/2010, publicado no
Diário da República, I série, de 21 de maio de 2010, fixou a seguinte orientação:
“I - Nos termos do n.º 9 do artigo 113.º do Código de Processo Penal, a decisão de revogação da suspensão da execução
da pena de prisão deve ser notificada tanto ao defensor como ao condenado. II - O condenado em pena de prisão suspensa
continua afecto, até ao trânsito da revogação da pena substitutiva ou à sua extinção e, com ela, à cessação da
eventualidade da sua reversão na pena de prisão substituída, às obrigações decorrentes da medida de coacção de prestação
de termo de identidade e residência (nomeadamente, a de «as posteriores notificações serão feitas por via postal simples
para a morada indicada»). III - A notificação ao condenado do despacho de revogação da suspensão da pena de prisão pode
assumir tanto a via de «contacto pessoal» como a «via postal registada, por meio de carta ou aviso registados» ou, mesmo,
a «via postal simples, por meio de carta ou aviso» [artigo 113.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e d), do Código de Processo Penal].”
O acórdão agora recorrido seguiu, este entendimento. Dele decorre a obrigatoriedade de notificação da decisão
revogatória tanto ao condenado, como ao respetivo defensor. Mas também que a notificação feita ao primeiro pode
assumir a forma de notificação pessoal, notificação por carta ou aviso registado ou, mesmo, notificação por via postal
simples, com depósito no recetáculo correspondente à morada fornecida aquando da aplicação do termo de identidade e
residência ou outra que posteriormente tenha escolhido e comunicado de modo processualmente válido, de acordo com o
previsto nas alíneas a), b), c) e d), n.º 1 do artigo 113.º do CPP.
[…]
Portanto, segundo o direito infraconstitucional, tal como os tribunais da causa o interpretaram, subsiste para o arguido
condenado em pena suspensa a obrigação jurídica de manutenção da residência declarada e de comunicação da sua
alteração em termos de aí poder ser encontrado, bem como os efeitos da advertência de que as notificações lhe serão feitas
por via postal simples para a morada indicada.
Admitida a sua existência como um dado do direito infraconstitucional – questão que, repete-se, está fora do âmbito do
presente recurso apreciar – a imposição desse dever ou compromisso por via legislativa e as implicações que daí legalmente
derivam no capítulo das notificações que ao condenado devam ser feitas não se afiguram desproporcionadas.
94/2011
Não julga inconstitucional a norma que resulta da leitura conjugada do artigo 66.º, n.º 1 com o artigo 113.º, n.º 9, ambos
do CPP, quando interpretados no sentido de que o prazo para aperfeiçoamento do requerimento de recurso se conta a
partir da notificação ao defensor (e não a partir da data da notificação ao arguido do defensor entretanto nomeado).
483/2010
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 113.º, n.º 9, e 411.º, n.º 1, alíneas, a) e b), do CPP, interpretada
no sentido de que o prazo para interposição de recurso, por parte do arguido, de sentença condenatória proferida em 1ª
instância, se conta da data do seu depósito, quando aquele participou em toda a audiência de produção de prova e foi
notificado da data em que iria ter lugar a leitura da sentença, tendo faltado a este acto e sendo nele representado pelo seu
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defensor.
Extracto da fundamentação:
O Tribunal Constitucional já foi chamado, por diversas vezes, a pronunciar-se sobre questões de inconstitucionalidades
relativas à notificação de decisões condenatórias ao arguido em processo penal e às respectivas consequências nos prazos
de reacção contra essas decisões.
Em função das particularidades normativas relevantes, nuns casos tem entendido que se cumpre a exigência do n.º 1 do
artigo 32.º da Constituição apenas com a notificação da decisão ao defensor (v.g. Acórdãos nºs 109/99 e 545/03 –
disponíveis, bem como todos os outros que venham a ser citados, em www.tribunalconstitucional.pt); noutros tem julgado
inconstitucionais normas ou interpretações normativas que levem à não notificação pessoal ao arguido (v.g. Acórdãos nºs
59/99, 87/03, 476/04 e 418/05).
Como diz o Ministério Público, dessa jurisprudência constitucional sobre entendimentos normativos que constituem
“lugares paralelos” daquele que agora constitui objecto do recurso, pode indeferir-se com segurança que:
Primo – O exercício do direito ao recurso por parte do arguido condenado pressupõe o conhecimento ou a
cognoscibilidade do teor integral da decisão condenatória e dos demais elementos que possam condicionar ou influenciar
decisivamente a formação da vontade de recorrer. Assim, o início do prazo do recurso pressupõe a oportunidade de acesso,
quer ao escrito inteligível em que a sentença condenatória necessariamente se consubstancia, quer às próprias actas que
documentam a produção de prova em audiência. E, nesta perspectiva, será inconstitucional, v. gr., a contagem daquele
prazo a partir do depósito da sentença manuscrita de modo ilegível (Acórdãos nºs 148/01 e 202/01) ou sem ter em conta a
possibilidade de acesso às actas que incorporam e documentam a prova oralmente produzida em julgamento,
condicionando decisivamente as possibilidades de uma eventual impugnação séria e fundada da decisão sobre a matéria de
facto (Acórdão nº 363/00).
Secundo – O princípio das garantias de defesa não impõe que o conhecimento da sentença deva necessariamente ser
levado ao próprio arguido mediante “notificação pessoal”, com entrega de cópia da sentença condenatória. Basta que
conheça oficialmente a data em que a sentença vai ser proferida e que ele ou o seu defensor ao longo do processo tenham
assistido à leitura de tal decisão e tenham tido oportunidade de integral acesso ao escrito que a consubstancia.
Assim, no Acórdão nº 75/99, o Tribunal Constitucional não julgou inconstitucional o artigo 411.º, n.º 1, do CPP, enquanto
estabelece que o prazo para interposição de recurso se inicia com a leitura em audiência da decisão condenatória, estando o
arguido e o seu defensor presentes, e o seu subsequente depósito na secretaria. E, no Acórdão nº 109/99 – em situação com
manifesta analogia com o caso dos autos – considerou-se que tal norma (conjugada com o artigo 113.º, n.º 5 do mesmo
Código), na interpretação segundo a qual, com o depósito da sentença na secretaria, o arguido que, justificadamente, faltou
à audiência em que se procedeu à leitura pública da mesma, deve considerar-se notificado do seu teor, para o efeito de, a
partir desse momento, se contar o prazo para recorrer da sentença, se, nessa audiência, esteve presente o seu mandatário,
não viola o princípio constante do n.º 1 do artigo 32.º da Constituição da República Portuguesa. Também pelo Acórdão nº
545/03 se não julgou inconstitucional a norma do artigo 373.º, n.º 3, conjugada com as dos artigos 113.º, n.º 5 (na altura) e
332.º, n.º 5, do CPP, entendendo-se naquele aresto que apesar de o arguido não ter estado presente na leitura sentença,
como tinha estado presente no julgamento, tinha tido conhecimento pessoal da data da leitura da sentença, nessa sessão
estivera presente o seu defensor e a sentença fora depositada nesse dia, ele dispusera de todas as condições para conhecer
o teor da sentença e o seu exacto conteúdo. Trata-se de uma situação em tudo idêntica à dos presentes autos, na parte em
que o recorrente a questiona (aquilo em que poderia divergir não foi valorizado pelo arguido, como adiante se explicará).
É certo que, no Acórdão nº 59/99, o Tribunal julgou inconstitucional a norma constante do artigo 113.º, n.º 5, do CPP,
quando interpretado no sentido de que a decisão condenatória, proferida por um tribunal de recurso, pode ser notificada
apenas ao defensor que ali foi nomeado para substituir o primitivo defensor que, embora convocado, faltou à audiência, na
qual também não esteve presente o arguido em virtude de não ter sido, nem dever ser, para ela convocado. E também pelo
Acórdão nº 87/03 se julgou inconstitucional a norma constante do n.º 1 do artigo 411.º do CPP, na interpretação segundo a
qual o prazo para interposição do recurso da sentença proferida em conferência, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4
do artigo 419.º do mesmo diploma, devia ser contado a partir do momento do seu depósito na secretaria e não da
respectiva notificação, quando nem ao arguido, nem ao seu defensor fora dado prévio conhecimento desse acto judicial.
Há, porém, duas evidentes e essenciais diferenças entre estas hipóteses e a situação definida pela norma recortada pelo
recorrente, tendo em consideração a situação concreta em que a falta do arguido à sessão em que se procedeu à leitura da
sentença se verifica em 1ª instância, e não no tribunal de recurso, com as consequências inerentes a diversidade de regimes
processuais em vigor.
Em primeiro lugar, a hipótese da “norma” agora em apreciação o arguido sabia em que data exacta iria ocorrer a leitura
da sentença, porque, no termo de audiência de julgamento em que esteve presente, foi disso notificado. É uma situação
valorativamente muito diversa, quanto às condições para formar uma vontade esclarecida sobre impugnar ou não a
decisão, daquela que ocorre com a leitura do acórdão que aprecia o recurso no tribunal superior. Nesses casos, como se
refere no citado Acórdão nº 59/99, o arguido não tem, sem a efectiva colaboração do defensor, conhecimento da data em
que tal decisão é publicitada.
Em segundo lugar, no caso dos autos, o arguido não esteve representado no acto de leitura da sentença por um defensor
“ad hoc”, designado pelo tribunal como consequência de ter faltado o “normal” e primitivo defensor do arguido. O defensor
que assistiu à leitura e foi notificado da sentença foi o mesmo que participou na audiência de julgamento e acompanhou
integralmente a produção da prova.
Neste circunstancialismo, deve considerar-se assegurada, se não o conhecimento efectivo, a plena cognoscibilidade da
decisão condenatória pelo arguido, independentemente da respectiva notificação pessoal, bastando-lhe para o seu
conhecimento efectivo que contactasse, logo de seguida à data que bem sabia ser aquela em que a decisão iria ser
proferida, quer o seu defensor (que bem conhecia) quer a própria secretaria judicial. O sistema pode em tais circunstâncias,
no funcionamento normal das coisas que não foi ilidido, repousar na presunção de que o arguido se interesse pelo que se
passe nesse decisivo transe do processo penal contra si dirigido e que o advogado cumpra o dever deontológico de acertar
com ele a opção fundamental quanto à impugnação ou não da decisão.
Ora, neste concreto circunstancialismo processual, não se verificam os “riscos” que estiveram na base do juízo de
inconstitucionalidade formulado através do acórdão nºs 59/99 – sendo manifesto que o primitivo defensor está “vinculado a
deveres funcionais e deontológicos” que lhe impõem que dê conhecimento da condenação proferida ao próprio arguido.
O hipotético e eventual desconhecimento do exacto teor da sentença só poderá radicar, neste circunstancialismo, numa
grosseira negligência do próprio arguido, que bem sabendo que, em certa data, ia ser publicitada (e lhe ia ser plenamente
acessível) o teor de tal sentença, se desinteressou, injustificadamente, do sentido e conteúdo da mesma. Em tais
circunstâncias (notificação da data em que iria ocorrer a leitura da sentença, falta do arguido a essa sessão, presença do
defensor constituído, justificação posterior da falta), o arguido que não compareceu no acto de leitura pública da sentença
só verá o seu direito ao recurso afectado se for grosseiramente negligente, desinteressando-se totalmente do desfecho do
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julgamento em que plenamente participou.
Juízo este que se conforta ou pressupõe, de um lado, um mínimo de interesse (ou a irrelevância da indiferença) do arguido
perante as decisões judiciais que lhe digam respeito e a presunção do cumprimento dos seus deveres deontológicos por
parte do respectivo mandatário judicial. Mas que assenta também, do outro lado, na pressuposição de que os poderes
públicos praticam escrupulosamente os actos processuais no tempo e modo legalmente prescrito, por forma a que esse
mínimo de compromisso de cidadania e de diligência profissional se não transformem num encargo desmesurado para
obter o conhecimento da decisão e eliminar a incerteza quanto ao exercício dos poderes processuais subsequentes. Todavia
nenhuma questão desta natureza foi colocada no presente recurso.
17/2010
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos art.º 113.º, n.º 9, e 313.º, n.º 3, do CPP, na interpretação segundo a
qual o arguido não tem de ser notificado por contacto pessoal do despacho que designa data para a audiência de
julgamento, podendo essa notificação ser efectuada por via postal simples para a morada indicada pelo arguido no termo
de identidade e residência.
Extracto da fundamentação:
A lei ordinária prescreve que o arguido e seu defensor sejam notificados do despacho que designa dia para a audiência de
julgamento, pelo menos, 30 dias antes da data fixada para essa audiência (artigos 113.º, n.º 9, e 313.º, n.º 2, do CPP, este
último na redacção do Decreto-lei n.º 320-C/2000, de 15 de Dezembro).
Esta notificação do arguido é feita mediante via postal simples quando o arguido tiver indicado a sua residência ou
domicílio profissional à autoridade policial ou judiciária que elaborar o auto de notícia ou que os ouvir no inquérito ou na
instrução e nunca tiver comuni-cado a alteração da mesma através de carta registada, conforme dispõe o artigo 313.º, n.º
3, do CPP, na redacção do Decreto-lei n.º 320-C/2000.
Quando o arguido é sujeito a termo de identidade e residência indica a sua residência, local de trabalho ou outro local à
escolha para efeito de ser notificado mediante via postal simples, e fica, desde então, obrigado a não mudar de residência
nem dela se ausentar por mais de 5 dias sem comunicar a nova morada ou o lugar onde possa ser encontrado (artigo 196.º,
n.os 1, 2 e 3, alínea b), do CPP, na redacção do Decreto-lei n.º 320-C/2000).
O arguido é ainda avisado nesse acto de que as posteriores notificações serão feitas por via postal simples para a morada
por ele indicada, excepto se ele vier a comunicar outra, através de requerimento entregue ou remetido por via postal
registada à secretaria onde os autos se encontrarem a correr termo (artigo 196.º, n.º 3, c), do CPP, na redacção do Decretolei n.º 320-C/2000).
E sempre que a notificação do arguido é efectuada por via postal simples, o funcionário judicial lavra uma cota no
processo com a indicação da data da expedição da carta e do domicílio para o qual foi enviado e o distribuidor do serviço
postal deposita a carta na caixa de correio do notificando, lavra uma declaração indicando a data e confirmando o local
exacto do depósito e envia-a de imediato ao serviço ou ao tribu-nal remetente, considerando-se a notificação efectuada no
5.º dia posterior à data indicada na declaração lavrada pelo distribuidor do serviço postal, cominação esta que deverá
constar do acto de notificação (artigo 113.º, n.º 3, do CPP, na redacção do Decreto-lei n.º 320-C/2000).
A introdução desta forma de notificação do arguido pelo Decreto-lei n.º 320-C/2000, em detrimento da notificação por
contacto pessoal, foi assim explicada pelo legislador, no preâmbulo daquele diploma:
“Pretende ajustar-se o Código de Processo Penal…a uma das prioridades da política de justiça, a saber, o combate à
morosidade processual.
A aplicação das normas do Código de Processo Penal revela que ainda persistem algumas causas de morosidade
processual que comprometem a eficácia do direito penal e o direito do arguido «ser julgado no mais curto prazo compatível
com as garantias de defesa», nos termos do n.º 2 do artigo 32.º da Constituição da República Portuguesa, tornando-se
assim imperioso efectuar algumas alterações no processo penal de forma a alcançar tais objectivos.
Para a consecução de tais desígnios, introduz-se uma nova modalidade de notificação do arguido, do assistente e das
partes civis, permitindo-se que estes sejam notificados mediante via postal simples sempre que indicarem, à autoridade
policial ou judiciária que elaborar o auto de notícia ou que os ouvir no inquérito ou na instrução, a sua residência, local de
trabalho ou outro domicílio à sua escolha e não tenham comunicado a mudança da morada indicada através da entrega de
requerimento ou da sua remessa por via postal registada à secretaria onde os autos se encontram a correr nesse momento.
No caso de notificação postal simples, o funcionário toma cota no processo com indicação da data da expedição e do
domicílio para a qual foi enviada e o distribuidor do serviço postal depositará o expediente na caixa de correio do
notificando, lavrará uma declaração indicando a data e confirmando o local exacto desse depósito, e envia-la-á de imediato
ao serviço ou ao tribunal remetente, considerando-se a notificação efectuada no 5.º dia posterior à data indicada na
declaração lavrada pelo distribuidor do serviço postal, cominação esta que deverá constar do acto de notificação.
Se for impossível proceder ao depósito da carta na caixa de correio, o distribuidor do serviço postal lavra nota do
incidente, apõe-lhe a data e envia-a de imediato ao serviço ou ao tribunal remetente.
Nestas situações não se justifica a notificação do arguido mediante contacto pessoal ou via postal registada, já que, por
um lado, todo aquele que for constituído arguido é sujeito a termo de identidade e residência (artigo 196.º, n.º 1), devendo
indicar a sua residência, local de trabalho ou outro domicílio à sua escolha. Assim sendo, como a constituição de arguido
implica a sujeição a esta medida de coacção, justifica-se que as posteriores notificações sejam feitas de forma menos
solene, já que qualquer mudança relativa a essa informação deve ser comunicada aos autos, através de requerimento
entregue ou remetido por via postal registada à secretaria onde os autos se encontrarem a correr nesse momento.
Deste modo, assegura-se a veracidade das informações prestadas à autoridade judiciária ou policial pelo arguido, regime
que deve ser aplicável ao assistente e às partes civis, porque estes têm todo o interesse em desburocratizar as suas próprias
notificações.”
Na verdade, a solução legal da exigência da notificação do arguido por contacto pessoal, que caracterizava desde há
muito tempo o nosso sistema processual penal, sobretudo quando aplicada aos despachos que designam data para o
julga-mento, havia sido num passado recente, uma das causas identificadas para os adiamentos sucessivos das audiências
de julgamento e para as situações de enve-lhecimento e perecimento da prova e de prescrição de procedimentos criminais
que tanto comprometem a imagem social e a celeridade da administração da justiça.
Daí que o legislador tenha resolvido encarar esse grave problema, optando por consagrar um meio de notificação mais
célere e de maior facilidade de execução, mas com menores garantias de certeza quanto ao real conhecimento pelo arguido
do conteúdo do despacho notificado.
[…]
Segundo a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, os referidos direitos só podem ser exercidos
plenamente na própria audiência de julgamento, para a qual o acusado tem de ser adequadamente notificado, sem
pre-juízo da possibilidade de ulterior renúncia ao direito de intervir na audiência (Decisão do caso Colozza v. Italy, de 12 de
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Fevereiro de 1985, Decisão do caso T. v. Italy, de 12 de Outubro de 1992, Decisão do caso Somogyi. v. Italy, de 18 de Maio de
2004, Decisão do caso Sejdovic. v. Italy, de 10 de Novembro de 2004, Decisão do caso R. R. v. Italy, de 9 de Junho de 2006,
disponíveis em www.echr.coe.int).
Nestes arestos, o TEHD, quanto à forma adoptada para efectuar a notificação do acusado para a audiência de
julgamento, entendeu que os Estados Contratantes gozam de uma ampla discricionariedade na escolha dos meios utilizados
para realizar a referida notificação, desde que seja garantida a efectividade do conhecimento pelo acusado através dos
procedimentos legalmente previstos, não relevando, assim, um conhecimento presumido, vago ou informal.
[…] a modalidade de notificação aqui em análise não deixa de satisfazer a exigência de que deve ser proporcionado ao
arguido um efectivo conhecimento da data da realização da audiência de julgamento, de modo a que este possa exercer
os seus direitos de defesa.
549/2009
Não julga inconstitucional a norma que resulta dos artigos 113.º, n.º 9, 332.º, 333.º, n.º 2 e 5 do CPP e do artigo 673.º do
CPC, quando interpretados no sentido de que, tendo sido apreciado pelo tribunal superior um recurso interposto da
decisão condenatória pelo mandatário do arguido, sem que este, que não esteve presente na audiência, tivesse sido
pessoalmente notificado da decisão aí proferida, o arguido fica impedido de interpor novo recurso quando dela vem a ser
pessoalmente notificado.
Não julga inconstitucional a norma do n.º 9 do artigo 113.º do CPP, interpretada no sentido de que a obrigatoriedade de
notificação pessoal da sentença penal condenatória ao arguido, a par da notificação do seu advogado ou defensor, só
ocorre quanto às sentenças ou acórdãos proferidos pelos tribunais da 1ª instância, já que, quanto aos tirados em sede de
recurso estes apenas têm de ser notificados aos recorrentes na pessoa dos seus mandatários ou defensores.
Extracto da fundamentação:
Se o arguido – no caso, por sua opção, incumprindo os deveres processuais inerentes ao seu estatuto (artigo 196.º, n.º 3,
do Código de Processo Penal) - se subtrai à notificação, mas o seu defensor interpõe recurso da decisão, não pode
considerar-se que haja no inerente efeito preclusivo um encurtamento inadmissível das garantias de defesa.
[…]
Sobre esta questão de saber se é constitucionalmente exigido que os acórdãos dos tribunais superiores proferidos em via
de recurso sejam notificados pessoalmente ao arguido, ponderou-se no acórdão n.º 275/06, de 7 de Junho de 2006 […]
[…] também no caso a notificação do acórdão de 27 de Junho de 2002 foi efectuada à mandatária constituída e o acórdão
recorrido considerou que não foi consistentemente posta em dúvida a comunicação por esta da prolação do acórdão ao
arguido. Com estes fundamentos não se julga inconstitucional a norma em causa.
489/2008
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 373.º, n.º 3, e 113.º, n.º 9, do CPP, quando interpretadas no sentido de
que tendo estado o arguido presente na primeira audiência de julgamento, onde tomou conhecimento da data da
realização da segunda, na qual, na sua ausência e na presença do primitivo defensor, foi designado dia para a leitura da
sentença, deve considerar-se que a sentença foi notificada ao arguido no dia da sua leitura, na pessoa do defensor então
nomeado.
Extracto da fundamentação:
[…] tendo estado presente à primeira audiência de julgamento, onde tomou pessoalmente conhecimento da data de
realização da segunda (onde foi agendada a leitura da sentença), a arguida alheou-se depois, por completo, do seguimento
do processo e do seu desfecho, o que, não tendo sido invocado qualquer impedimento, traduz negligência grosseira na
gestão dos seus próprios interesses.
E, como se enfatizou no Acórdão n.º 378/2003, a “negligência e desinteresse não merece, certamente, tutela ao abrigo
das garantias de defesa reconhecidas ao arguido”. Estas não dispensam o interessado do ónus de uma conduta activa de
obtenção de uma informação decisiva para a efectivação do direito ao recurso, como componente dessas garantias.
Colocado numa situação como a dos autos, de possibilidade eminente de sujeição a uma pena de prisão, um arguido
medianamente diligente não se teria desligado do andamento do processo.
Nesta perspectiva, o facto de a arguida, contrariamente ao que se passou no processo decidido pelo Acórdão n.º 378/03,
não ter tido conhecimento pessoal da data em que seria proferida a sentença, não constitui um distinguo suficientemente
forte para justificar uma decisão noutro sentido. Tendo tido conhecimento pessoal da data da segunda audiência (em que
foi marcada a data da leitura da sentença), a que compareceu o primitivo defensor, um simples contacto com este, para
informação quanto à forma como essa audiência decorrera, propiciaria certamente uma informação sobre o dia de leitura
da sentença.
111/2007
Não julga inconstitucional a norma derivada dos artigos 113.º, 9, 334.º, 6, e 373.º, 3, do CPP, interpretados no sentido de
que pode ser efectuada por via postal simples, com prova de depósito, para a morada indicada no termo de identidade e
residência prestado pelo arguido, a notificação de sentença condenatória proferida na sequência de audiência de
julgamento a que o arguido, ciente da data da sua realização, requerera ser dispensado de comparecer, por residir no
estrangeiro, sentença que foi notificada ao defensor do arguido, que esteve presente na audiência de julgamento e na
audiência para leitura da sentença.
Extracto da fundamentação:
O presente caso regista, antes, similitude com a situação versada no Acórdão n.º 378/2003, em que o Tribunal
Constitucional não julgou inconstitucional a norma do artigo 373.º, n.º 3, conjugado como o artigo 113.º, n.º 7
(corres-pondente ao actual n.º 9), do CPP, ambos na redacção dada pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, interpretados no
sentido de que o arguido, que estivera presente na audiência de jul-gamento e fora notificado da data da leitura da
sentença, mas faltara a esta sessão de leitura, se considera notificado com a leitura da sentença feita perante o primitivo
defensor nomeado ou perante advogado constituído. Como então se salientou, há que ter em conta, por um lado, os
deveres funcionais e deontológicos que impendem sobre o defensor do arguido, e, por outro lado, a indiferença revelada
pelo arguido, que, ciente da imputação de um facto pu-nível e da data da leitura da sentença, se desinteressou de obter o
seu oportuno conhecimento. Tal como nesse caso, também no pre-sente o arguido dispôs de plena oportunidade para ter
acesso à decisão condenatória contra si proferida, bastando que diligenciasse contactar, logo de seguida à data em que
bem sabia que iria realizar‑se o seu julgamento, quer o seu defensor, quer a própria secretaria judicial, ao que acresce – na
situação ora em apreço – que nenhuma dúvida foi por ele suscitada quanto à efectiva recepção, no endereço postal por ele
indicado no termo de identidade e residência, da carta de notificação da sentença.
Neste contexto, não se pode afirmar que do regime legal aplicado na decisão recorrida tenha resultado efectivo
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encurtamento das garantias de defesa do arguido, em espe-cial do seu direito de recurso.
545/2006
Julga inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, a norma constante do
artigo 411.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, interpretado no sentido de o prazo para a interposição de recurso em que
se impugne a decisão da matéria de facto e as provas produzidas em audiência tenham sido gravadas, se conta sem-pre a
partir da data do depósito da sentença na secretaria, e não da data da disponibilização das cópias dos suportes magnéticos,
tempestivamente requeridas pelo arguido recorrente, por as considerar essenciais para o exercício do direito de recurso.
Extracto da fundamentação:
Tribunal Constitucional já foi, por diversas vezes, chamado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade de normas
relativas ao início do prazo para apresentação do requerimento de interposição de recurso em processo penal, que deve, por
regra, conter a respectiva motivação (ou ao início do prazo para apresentação da motivação do recurso, no único caso em
que esta pode ser posterior à interposição: interposição, por simples declaração na acta, de recurso de decisão proferida em
audiência – artigo 411.º, n.º 3, do CPP).
O critério seguido nessa jurisprudência tem sido o de que tal prazo só se pode iniciar quando o arguido (assistido pelo seu
defensor), actuando com a diligência devida, ficou em condições de ter acesso ao teor, completo e inteligível, da decisão
impugnanda, e, nos casos em que pretenda recorrer também da decisão da matéria de facto e tenha havido registo da
prova produzida em audiência, a partir do momento em que teve (ou podia ter tido, actuando diligentemente) acesso aos
respectivos suportes, consoante o método de registo utilizado (escrita comum, meios estenográficos ou estenotípicos,
gravação magnetofónica ou áudio-visual).
275/2006
Não julga inconstitucional a norma que resulta da conjugação dos artigos 113.º, 9, 411.º, 1, e 425.º, 6, do CPP,
interpretados no sentido de o prazo para interposição de recurso para o STJ se conta a partir da notificação do acórdão da
Relação ao advogado constituído do arguido, quando não é questionado o cumprimento, pelo mandatário, do dever de a
comunicar ao arguido.
Extracto da fundamentação:
A notificação do acórdão condenatório ao seu mandatário recém-constituído, associado aos deveres deontológicos que
sobre este recaem, designadamente o de dar conhecimento ao seu constitutinte do teor das notificações recebidas e de
acertar com ele os meios de reacção a utilizar, surgem, à partida, como suficientes para assegurar tais garantias e direito. É
que o mandato, derivado de uma escolha do próprio arguido, assenta, em regra, numa relação de confiança pessoal que
nem sempre existe no caso de defensor oficialmente nomeado e, muito menos, no caso de defensores ad hoc.
143/2006
Não julga inconstitucional a norma do art.º 113.º, 1, alínea c), e 3, do CPP, interpretado no sentido de que a omissão, no
verso do sobrescrito contendo a carta de notificação do despacho de designação de dia para julgamento, depositado no
receptáculo postal do arguido, da declaração da data desse depósito pelo distribuidor do serviço postal, constitui mera
irregularidade, que se considera sanada se o arguido pôde vir a apresentar atempadamente a sua contestação e a
comparecer na audiência de julgamento.
Extracto da fundamentação:
Neste contexto – em que o recorrente tinha pleno conhecimento da pendência do processo (tendo sido regularmente
notificado da acusação, na sequência do que consultou pessoalmente os autos), a sua defensora fora notificada por carta
registada do despacho ora em causa, e a carta dirigida ao arguido foi efectivamente depositada no receptáculo postal da
sua morada, constante do termo de identidade e residência por ele prestado –, o critério nor-mativo seguido pelas
instâncias, no sentido de que a irregularidade consistente na falta de aposição, no verso do sobrescrito de notificação de
despacho de designação de data para jul-gamento, de declaração do distribuidor postal com menção da data da
efectivação do depósito, se considera “sanada” com a efectiva apresentação de contestação e rol de testemunhas – que
foram considerados tempestivos – e com a compa-rência pessoal do arguido na audiência, não se mostra intoleravelmente
diminuidora das garantias de defesa constitucionalmente assegu-radas, dado que ao recorrente foi concedida a
possibilidade de exercer os seus direitos proces-suais sem grande onerosidade.
422/2005
Julga inconstitucionais, por violação do art.º 32.º, 1, da CRP, as normas constantes dos artigos 113.º, 9, 411.º, 1, e 335.º,
5, do CPP, conjugadas com o art.º 56.º, 1, alínea b), do CP, interpretadas no sentido de que o prazo de interposição de
recurso, pelo condenado, de decisão que revogou a suspensão da execução de pena de prisão se conta da data em que se
considera efectivada a sua notificação dessa decisão por via postal simples.
Extracto da fundamentação:
Na revisão operada pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, foi suprimida a exigência de aviso de recepção, mas manteve-se a
regra de a notificação por via postal ser feita por carta ou aviso registados, admitindo-se a via postal simples apenas “nos
casos expressa-mente previstos” (artigo 113.º, n.º 1, alíneas b) e c), do CPP), não se encontrando nenhuma previsão de
notificação ao arguido por essa via (o artigo 277.º, n.º 4, alíneas b) e c), apenas previa essa modalidade para a notificação
do despacho de arquivamento do inquérito ao de-nunciante com a faculdade de se constituir assistente e a quem tivesse
manifestado o propósito de deduzir pedido de indemnização civil ou quando o inquérito não corresse contra pes-soa
determinada). Continuou a recusa do destinatário em assinar o registo ou em receber a carta, incidentes a anotar pelo
agente dos serviços postais, a valer como notificação, e passou a admitir-se a entrega da carta a pessoa que habitasse com
o destinatário ou a pessoa por este indicada que com ele trabalhasse (artigo 113.º, n.º 4, alíneas a), b) e c), do CPP).
[…]
Revertendo ao caso do presente recurso, há que atentar, antes de mais, em que, como salienta o recorrente, o termo de
identidade e residência por ele prestado se extinguiu com o trânsito em julgado da sentença condenatória (artigo 214.º,
n.º 1, alínea e), do CPP). […]
[…] a introdução da via postal simples como modalidade de notificação ao arguido foi considerada como justificada, pelo
legislador, atento o dever de o arguido prestar termo de identidade e residência e de desta prestação decorrer a obrigação
de não mudar de residência nem dela se ausentar por mais de cinco dias sem comunicar a nova residência ou o lugar onde
possa ser encontrado. Uma vez que, no presente caso, estavam juridicamente extintas essa medida de coacção e esta última
obrigação, não carece o Tribunal Constitucional de tomar posição sobre se é constitucionalmente conforme a
admissibilidade de notificação ao arguido por via postal simples enquanto subsistirem tais medida e obrigação […]. Do que
se trata, pois, é de apurar da constitucionalidade de tal solução legal quando já se extinguiu a medida de coacção de termo
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de identidade e residência. Ora, assim perspectivada, esta questão não pode deixar de ter como resultado a emissão de um
juízo de inconstitucionalidade.
Na verdade, a insubsistência da obrigação jurídica de manutenção da residência declarada e da comunicação imediata
da sua alteração torna intolerável que se continue a ficcionar que o mero depósito da carta postal simples no receptáculo
postal da residência mencionada em termo juridicamente caduco seja meio idóneo de assegurar, pelo menos, a
cognoscibilidade do acto notificando, designadamente quando esse acto encerra uma alteração in pejus da sentença
condenatória e tem por efeito directo a privação da liberdade do notificando.
[…]
Admitir que, em situações como a presente, em que foi proferida decisão de revogação da suspensão da execução de
pena de prisão sem prévia audição do condenado, o prazo de interposição de recurso dessa decisão se conta a partir da data
da notificação por via postal simples (5.º dia posterior à data indicada pelo distribuidor do serviço postal como sendo aquela
em que procedeu ao depósito da carta na caixa do correio do endereço nela mencionado), efectuada para morada indicada
em termo de identidade e residência juridica-mente insubsistente, é solução que manifestamente não garante a
cognoscibilidade pelo interessado de decisão que alterou in pejus a sentença condenatória, tendo como efeito directo a sua
pri-vação de liberdade para efeitos de cumprimento da pena de prisão.
Para respeitar o direito ao recurso constitucionalmente garantido no n.º 1 do artigo 32.º da Constituição da República
Portuguesa, a possibilidade de interposição, pelo arguido, de recurso de decisões pe-nais desfavoráveis tem de ser uma
possibilidade real e efectiva e não meramente fictícia, como sucederia no presente caso se se atribuísse relevância a uma
notificação por via postal simples que manifestamente não garante, com o mínimo de certeza, a cognoscibilidade da
decisão impugnanda.
Nota: ver o Ac. do TC 109/2012 e o Ac. do STJ 6/2010.
418/2005, rectificado pelo 466/2005
Julga inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, as normas dos artigos
113.º, n.º 9, 425.º, n.º 6 e 411.º, n.º 1, todos do Código de Processo Penal, entendidos no sentido de que a notificação de
uma decisão condenatória relevante para a contagem do prazo de interposição de recurso é apenas a notificação ao
defensor, independentemente, em qualquer caso, da notificação pessoal ao arguido, sem exceptuar os casos em que este
não tenha obtido conhecimento pessoal da decisão condenatória.
Extracto da fundamentação:
Sobre a constitucionalidade da norma em apreciação já se pronunciou o Tribunal Constitucional, no […] acórdão n.º
476/2004 […]
312/2005
Decide interpretar as normas do n.º 1 do artigo 411.º e do n.º 5 do artigo 333.º do Código de Processo Penal no sentido
de que o prazo para a interposição de recurso da decisão condenatória do arguido ausente se conta a partir da notificação
pessoal e não a partir do depósito na secretaria, independentemente dos motivos que determinaram tal ausência e se os
mesmos são, ou não, justificáveis
476/2004
Julga inconstitucionais as normas dos artigos 113.º, 9, e 411.º, 1, do CPP, interpretadas no sentido de que a notificação
de uma decisão condenatória relevante para a contagem do prazo de interposição de recurso seria a notificação ao
defensor, independentemente, em qualquer caso, da notificação pessoal ao arguido, sem exceptuar os casos em que este
não tenha obtido conhecimento pessoal da decisão condenatória.
Extracto da fundamentação:
Jurisprudência anterior sobre questão normativa muito próxima da que é formulada neste processo foi definida,
sobretudo, pelo Tribunal Constitucional no Acórdão nº 59/99 e, posteriormente, nos Acórdãos nºs 109/99 (D.R., II Série, de
15 de Junho de 1999) e 378/2003 (disponível em www.tribunalconstitucional.pt). Nesses arestos estava em causa a
contagem do prazo para a interposição do recurso a partir da notificação ao defensor do arguido ou do depósito da
sentença na Secretaria do Tribunal, em situações em que o arguido não assistira justificadamente à leitura pública da
sentença.
Os critérios decisórios desses arestos conjugaram duas perspectivas: a de que uma garantia efectiva do direito ao
recurso pressupõe que ao arguido seja dado conhecimento da decisão que foi tomada (na medida em que o arguido deve
ter oportunidade de organizar a sua defesa); e a de que tal garantia não é posta em causa pelo facto de a notificação da
decisão ser feita na pessoa do defensor (ou de este, estando presente na leitura da sentença, ter adquirido conhecimento
do conteúdo decisório), na medida em que, desse modo, são criadas as condições para o defensor “ponderar e decidir,
juntamente com o arguido, sobre a conveniência de interpor recurso” (Acórdão nº 109/99).
Assim, na linha de uma abundante jurisprudência anterior, o Tribunal Constitucional tem reconhecido um princípio de
“oportunidade” de acesso pessoal do arguido ao conteúdo do que foi decidido, em ordem a poder organizar
posteriormente a sua defesa (sobre esta linha decisória, cf. o Acórdão nº 199/86 – D.R., II Série, de 25 de Agosto de 1986,
em que se afirmou peremptoriamente “Dispensar a notificação de decisões condenatórias ficticiamente publicadas sem que
os réus delas tomem conhecimento, fazendo correr o prazo de recurso sem que estes os suspeitassem sequer, eis o que a
todas as luzes se afigura incompatível com o princípio geral contido no nº 1 do artigo 32º da Constituição da República
Portuguesa, pois os interessados vêem‑se assim privados de lançarem mão de uma instância de recurso”; e ainda o Acórdão
nº 41/96, de 23 de Janeiro, inédito, em que se realça que o direito ao recurso exige uma oportunidade efectiva de este ser
exercido).
Em todos os casos precedentes, embora as decisões tenham sido ora de inconstitucionalidade ora de não
inconstitucionalidade, o Tribunal Constitucional atendeu sempre à efectiva possibilidade de exercício do direito ao recurso
e ponderou o valor do conhecimento pessoal pelo arguido do conteúdo decisório que o afecta na concretização dessa
oportunidade.
Se é verdade que, na jurisprudência deste Tribunal, se admitiu, por vezes, que o conhecimento do defensor poderia ser
bastante, também é certo que nesses casos se entendeu sempre que a comunicação entre o defensor e o arguido seria
meio adequado e normal de o arguido tomar conhecimento do conteúdo decisório que lhe respeitava e que, de todo o
modo, não estava posta em causa, em concreto, a referida oportunidade de o arguido poder, perante o conhecimento desse
conteúdo, decidir ponderadamente sobre o exercício do direito ao recurso.
A especialidade do presente processo resulta, porém, de ter sido colocada perante o tribunal recorrido a questão da
inconstitucionalidade do critério normativo segundo o qual a garantia do direito ao recurso se basta sempre e só com a
contagem do prazo para a sua interposição a partir da notificação ao defensor, mesmo que a comunicação entre defensor e
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arguido não tenha tido lugar.
[…]
O tribunal recorrido não definiu o Direito aplicado de acordo com critérios relacionados com a pertinência da alegação do
recorrente, mas entendeu como bastante o critério normativo segundo o qual a comunicação ao defensor do conteúdo
decisório definiria o momento a partir do qual se contaria o prazo para a interposição do recurso, sem quaisquer outras
condições ou requisitos.
Firmada esta interpretação do objecto do recurso, quer na óptica do recurso interposto quer na perspectiva da decisão
recorrida, o Tribunal Constitucional considera que aquele critério, ao considerar irrelevante o efectivo conhecimento pelo
arguido do conteúdo decisório de uma decisão judicial, não cumpre plenamente a garantia efectiva do direito ao recurso
consagrada no artigo 32º, nº 1, da Constituição.
545/2003
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 373.º, n.º 3, do CPP, conjugada com as dos artigos 113.º, n.º 5 (a
que corresponde o actual n.º 9) e 332.º, n.º 5, interpretados no sentido de que o arguido que esteve presente na audiência
de julgamento e cuja presença na audiência de leitura da sentença foi, por iniciativa do tribunal e sem o consentimento
daquele, considerada não indispensável, pode ser notificado da sentença na pessoa do seu defensor ou por qualquer
outro meio que não a notificação pessoal.
Extracto da fundamentação:
[…] o Tribunal Constitucional já se pronunciou, por diversas vezes, sobre o acto de notificação do arguido da sentença
que o condena, tendo em conta as exigências decorrentes da protecção constitucional do direito de defesa, incluindo o
direito ao recurso.
Fê-lo, recentemente nos Acórdãos nº 274/03 (in D.R., II série, de 5 de Julho de 2003) e nº 278/03, nos quais o Tribunal
Constitucional afirmou o seguinte:
"(...) nos casos em que o arguido foi julgado na sua ausência […] o mesmo deve ser notificado pessoalmente da sentença
logo que for detido ou se apresentar voluntariamente, não se podendo contar o prazo para impugnar a sentença ou para
requerer novo julgamento se essa notificação não for levada a efeito.
Mas, se assim é, então concluir-se-á que se não vislumbra em que medida é que tais normativos poderão contender com
o disposto nos números 1 e 6 do artigo 32º da Constituição.
Em consequência, a interpretação que se deixou efectuada, porque se não mostra desconforme com indicados preceitos
constitucionais, deverá ser aquela que, no vertente processo, deverá ser aplicada (nº 3 do artº 80º da Lei nº 28/82).
Em face do exposto, decide-se que, no caso vertente, as normas constantes do nº 8 do artigo 334º e do nº 7 do artigo
113º, ambos do Código de Processo Penal, na versão resultante da Lei nº 59/98, de 25 de Agosto – e que correspondem,
respectivamente, às dos nºs. 6 do artigo 334º e nº 9 do artigo 113º do mesmo diploma legal, no texto derivado do DecretoLei nº 320‑C/2000, de 15 de Dezembro, conjugadas com as normas do nº 3 do artigo 373º, ainda do mesmo Código, devem
ser interpretadas no sentido de que consagram a necessidade de a decisão condenatória ser pessoalmente notificada ao
arguido ausente, não podendo, enquanto essa notificação não ocorrer, contar o prazo para ser interposto recurso ou
requerido novo julgamento."
Importa verificar que, no caso ora em apreço, o arguido apenas não assistiu ao acto de leitura da sentença; esteve
presente na audiência de produção de prova, na qual foi marcada a data da leitura da sentença (cfr. acta de fls. 66).
Existe, assim, uma diferença entre os casos em que foram proferidos os referidos acórdãos e o dos presentes autos, que
consiste na circunstância de, enquanto naqueles o arguido não se encontrava presente, quer na audiência de julgamento,
quer na de leitura da sentença, neste, o arguido apenas não estava presente na audiência de leitura da sentença.
Como salienta o Ministério Público nas suas alegações, tendo estado presente no acto de encerramento da produção de
prova em audiência, teve naturalmente o arguido conhecimento pessoal da data em que iria ocorrer a leitura da sentença.
Por outro lado, o arguido esteve representado, na audiência de leitura da sentença, pelo defensor oficioso que
acompanhou a audiência anterior e não por defensor ad hoc, designado pelo tribunal para aquela sessão.
Esta circunstância é relevante face à jurisprudência adoptada nos Acórdãos nº 59/99 (in D.R., II Série, de 30 de Março de
1999) e nº 109/99 (in D.R., II Série, de 15de Junho de 1999).
Com efeito, pelo Acórdão nº 59/99, o Tribunal Constitucional julgou inconstitucional a norma do artigo 113º, nº 5, do
Código de Processo Penal (a que corresponde o artigo 113º, nº 7, na redacção da Lei nº 59/98, de 25 de Agosto, e o artigo
113º, nº9, na redacção do Decreto-Lei nº 320-C/2000, de 15 de Dezembro, por violação do nº1 do artigo 32º da Lei
Fundamental, (...) quando interpretada no sentido de que a decisão condenatória proferida por um tribunal de recurso pode
ser notificada apenas ao defensor que ali foi nomeado para substituir o primitivo defensor que, embora convocado, faltou à
audiência, na qual também não esteve presente o arguido em virtude de não ter sido, nem dever ser, para ela convocado.
[…]
Por sua vez, no Acórdão nº 109/99, o Tribunal Constitucional não julgou inconstitucional a norma que se extrai da leitura
conjugada dos artigos 113º, nº5 e 411º, nº1 do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de que com o depósito da
sentença na secretaria do tribunal, o arguido que, justificadamente, não esteve presente na audiência em que se procedeu à
leitura pública da mesma, deve considerar-se notificado do seu teor, para o efeito de, a partir desse momento, se contar o
prazo para recorrer da sentença, se, nessa audiência, esteve presente o seu mandatário.
Concluiu-se, portanto, não resultar num encurtamento inadmissível das possibilidades de defesa do arguido nem violar o
princípio das garantias de defesa, incluindo o direito ao recurso quando estando o defensor do arguido presente na
audiência, em que se procede à leitura pública da sentença e ao seu depósito na secretaria do tribunal, pode aí ficar ciente
do seu conteúdo. E, de posse de uma cópia dessa sentença – que a secretaria lhe deve entregar de imediato – pode, nos dias
que se seguirem, relê-la, repensá-la, reflectir, ponderar e decidir, juntamente com o arguido, sobre a conveniência de
interpor recurso da mesma.
Acrescentando ainda que tendo em conta que a decisão sobre a eventual utilidade ou conveniência de interpor recurso,
em regra, depende mais do conselho do defensor do que, propriamente, de uma ponderação pessoal do arguido, há que
concluir que este pode decidir se deve ou não defender-se, interpondo, se quiser, em prazo contado da leitura da sentença
que o condene, o respectivo recurso. E pode tomar essa decisão com inteira liberdade, sem precipitações e sem estar
pressionado por qualquer urgência.
O processo continua, pois, a ser due process of law, a fair process.
Verifica-se que, no caso dos autos, o arguido dispôs de todas as condições para ter conhecimento oportuno da sentença
que o condenou: esteve presente na audiência de julgamento; teve conhecimento pessoal da data em que iria ocorrer a
leitura da sentença, a qual veio a realizar-se na data marcada e na presença do defensor oficioso que acompanhou a
audiência de julgamento; a sentença foi, na mesma data, depositada na secretaria do Tribunal.
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503/2003, 278/2003, 274/2003
Decide interpretar as normas do n. 8 do art.º 334.º e do n. 7 do art.º 113.º do CPP, na versão resultante da Lei 59/98, de
25 de Agosto - e que respectivamente correspondem às dos n. 6 do art.º 334.º e n.º 9 do art.º 113.º do mesmo diploma, no
texto resultante do DL 320-C/2000 de 15 de Dezembro -, conjugadas com as normas do n. 3 do art.º 373.º ainda do mesmo
Código, no sentido de que consagram a necessidade de a decisão condenatória ser pessoalmente notificada ao arguido
ausente, não podendo, enquanto essa notificação não ocorrer, contar o prazo para ser interposto recurso ou requerido
novo julgamento, sentido que não permite concluir pela inconstitucionalidade de tais normativos.
429/2003
Não julga inconstitucional a norma constante do n.º 3 do artigo 373º do Código de Processo Penal, enquanto considera
notificado da sentença condenatória o arguido que, tendo estado presente na audiência de produção de prova, na qual foi
marcada a data para a leitura da sentença, não compareceu na audiência em que se procedeu a essa leitura, à qual assistiu
defensor indicado pelo seu anterior defensor para o substituir.
378/2003
Não julga inconstitucional a norma do art.º 373.º, 3, do CPP, conjugada com a do art.º 113.º, 7, do CPP (actual 9 do art.º
113.º), ambos na redacção resultante da Lei 59/98, de 25 de Agosto, interpretada no sentido de a sentença lida perante o
primitivo defensor nomeado, ou perante advogado constituído, se considerar notificada ao arguido.
Extracto da fundamentação:
Uma vez que não merecem acolhimento os argumentos invocados pela decisão recorrida, e que se mantêm plenamente
válidos os que foram decisivos para as considerações efectuadas na fundamentação e para a delimitação da decisão de
inconstitucionalidade proferida no Acórdão n.º 59/99, já parcialmente transcritos, pode concluir-se que a norma do artigo
373º, n.º 3, do Código de Processo Penal, conjugada com a norma do artigo 113.º, n.º 7, do Código de Processo Penal
(actual n.º 9 do artigo 113º), ambos na redacção resultante da Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, interpretada no sentido de a
sentença lida perante o primitivo defensor nomeado, ou perante advogado constituído, se considerar notificada ao arguido,
não padece de qualquer inconstitucionalidade.
433/2000
Não julga inconstitucional a norma do n.º 5 do artigo 332.º do CPP, no sentido de que, em conjugação com o n.º 7 do
artigo 113.º, do mesmo Código, o prazo do recurso não começaria a contar desde a data da notificação pessoal dos
arguidos, mas sim desde a data da notificação da sentença à sua mandatária constituída.
Extracto da fundamentação:
[…] o Tribunal Constitucional teve já oportunidade de dizer, a propósito da mesma norma (o nº 5 do artigo 113º,
correspondendo agora ao nº 7 do mesmo preceito), que "são configuráveis várias hipóteses que apontam para que as
garantias de defesa de um arguido só serão plenamente adquiridas se ao mesmo for dado um cabal conhecimento da
decisão condenatória que a seu respeito foi tomada", acrescentando-se que "esse cabal conhecimento, atinge-se, sem
violação das garantias de defesa que o processo criminal deve comportar, desde que o seu defensor - constituído ou
nomeado oficiosamente -, contanto que se trate do primitivo defensor, seja notificado da decisão condenatória tomada pelo
tribunal de recurso" (acórdão nº 59/99, publicado no Diário da República, II Série, nº 75, de 30 de Março de 1999).
[…]
Este Tribunal concluiu também no acórdão nº 109/99, publicado no Diário da República, II Série, nº 137, de 15 de Junho
de 1999, não importar "um encurtamento inadmissível das possibilidades de defesa do arguido" quando, "estando o
defensor do arguido presente na audiência, em que se procede à leitura pública da sentença e ao seu depósito na secretaria
do tribunal, pode aí ficar ciente do seu conteúdo".(" E, de posse de uma cópia dessa sentença – que a secretaria lhe deve
entregar de imediato - pode, nos dias que se seguirem, relê-la, repensá-la, reflectir, ponderar e decidir, juntamente com o
arguido, sobre a conveniência de interpor recurso da mesma" […]).
Julga inconstitucional a norma do art.º 283.º, 5, do CPP, conjugada com as dos artigos 277.º, 3 e 113.º, 1, alínea c), do
mesmo diploma, interpretada no sentido de, no caso de notificação edital ao arguido da acusação, permitir que se conte a
partir do momento em que se considera efectuada o prazo para requerer a abertura da instrução, por violação do 1 do art.º
32.º da Constituição.
388/1999, 54/2000
Julga inconstitucional a norma resultante da conjugação do 5 do art.º 283.º do CPP, com o 3 do art.º 277.º e com a al. c)
do 1 do art.º 113.º, na redacção anterior à resultante da Lei 59/98, de 25 de Agosto, enquanto de acordo com a
interpretação feita na decisão recorrida, em aplicação da jurisprudência fixada pelo Assento do STJ de 25 de Março de
1992 permite, no caso de notificação edital ao arguido da acusação, que se conte a partir do momento em que se
considera efectuada o prazo para requerer a abertura da instrução, por violação do 1 do art.º 32.º da Constituição.
Nota: ver o Ac. do STJ 6/1992.
109/1999
Não julga inconstitucional a norma dos artigos 311.º, n.º 5 e 411.º, n.º 1, do CPP, aplicados com o sentido de que estando
o arguido legalmente dispensado de comparecer ao acto processual da publicação da decisão, o depósito desta na
secretaria do tribunal equivale à notificação do referido arguido.
Extracto da fundamentação:
Este Tribunal tem sublinhado, em múltiplas ocasiões, que o processo penal de um Estado de Direito tem que ser um
processo equitativo e leal (a due process of law, a fair process, a fair trial), no qual o Estado, quando faz valer o seu ius
puniendi, actue com respeito pela pessoa do arguido (maxime, do seu direito de defesa), de molde, designadamente, a
evitarem-se condenações injustas. A absolvição de um criminoso é preferível à condenação de um inocente. Tal como se
escreveu no acórdão nº 434/87 (publicado no Diário da República, II série, de 23 de Janeiro de 1988), o processo penal, para
além de assegurar ao Estado "a possibilidade de realizar o seu ius puniendi", tem que oferecer aos cidadãos "as garantias
necessárias para os proteger contra abusos que possam cometer-se no exercício desse poder punitivo, designadamente
contra a possibilidade de uma sentença injusta".
O processo penal, para - como hoje exige, expressis verbis, a Constituição (cf. artigo 20º, n.º 4) - ser um processo
equitativo, tem que assegurar todas as garantias de defesa, incluindo o recurso (cf. o artigo 32º, n.º 1, da Lei Fundamental).
No acórdão n.º 61/88 (publicado no Diário da República, II série, de 20 de Agosto de 1988) - depois de se acentuar que, no
artigo 32º, n.º 1, da Constituição, "se proclama o próprio princípio da defesa" e, portanto, apela-se, inevitavelmente, para
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"um núcleo essencial deste" - escreveu-se, na verdade, o seguinte:
"A ideia geral que pode formular-se a este respeito - a ideia geral, em suma, por onde terão de aferir-se outras possíveis
concretizações (judiciais) do princípio da defesa, para além das consignadas no n.º 2 do artigo 32º - será a de que o processo
criminal há-de configurar-se como um due process of law, devendo considerar-se ilegítimas, por consequência, quer
eventuais normas processuais, quer procedimentos aplicativos delas, que impliquem um encurtamento inadmissível das
possibilidades de defesa do arguido." (Cf. também o acórdão n.º 207/88, publicado no Diário da República, II série, de 3 de
Janeiro de 1989).
Assim, pois, como se sublinhou no acórdão 135/88 (publicado no Diário da República, II série, de 8 de Setembro de 1988),
se o processo deixa de ser um due process of law, um fair process, viola-se o princípio das garantias de defesa. O princípio
das garantias de defesa é violado, toda a vez que ao arguido se não assegura, de modo efectivo, a possibilidade de
organizar a sua defesa. Dizendo de outro modo: sempre que se lhe não dá oportunidade de apresentar as suas próprias
razões e de valorar a sua conduta (cf. os acórdãos nºs 315/85 e 337/86, publicados no Diário da República, II série, de 12 de
Abril de 1986, e I série, de 30 de Dezembro de 1986, respectivamente).
[…]
Também no acórdão nº 199/86 (publicado no Diário da República, II série, de 25 de Agosto de 1986) se escreveu:
"Dispensar a notificação de decisões condenatórias e considerá-las ficticiamente publicadas sem que os réus delas tomem
conhecimento, fazendo correr o prazo de recurso sem que estes o suspeitassem sequer, eis o que a todas as luzes se afigura
incompatível com o princípio geral contido no nº 1 do artigo 32º da Constituição da República Portuguesa, pois os
interessados vêem-se assim privados de lançarem mão de uma instância de recurso."
[…] estando o defensor do arguido presente na audiência, em que se procede à leitura pública da sentença e ao seu
depósito na secretaria do tribunal, pode aí ficar ciente do seu conteúdo. E, de posse de uma cópia dessa sentença – que a
secretaria lhe deve entregar de imediato - pode, nos dias que se seguirem, relê-la, repensá-la, reflectir, ponderar e decidir,
juntamente com o arguido, sobre a conveniência de interpor recurso da mesma.
Assim sendo e tendo em conta que a decisão sobre a eventual utilidade ou conveniência de interpor recurso, em regra,
depende mais do conselho do defensor do que, propriamente, de uma ponderação pessoal do arguido, há que concluir que
este pode decidir se deve ou não defender-se, interpondo, se quiser, em prazo contado da leitura da sentença que o
condene, o respectivo recurso. E pode tomar essa decisão com inteira liberdade, sem precipitações e sem estar pressionado
por qualquer urgência.
O processo continua, pois, a ser a due process of law, a fair process.
59/1999
Julga inconstitucional, por violação do 1 do art.º 32.º da Lei Fundamental, a norma constante do 5 do art.º 113.º do CPP,
quando interpretada no sentido de que a decisão condenatória proferida por um tribunal de recurso pode ser notificada
apenas ao defensor que ali foi nomeado para substituir o primitivo defensor que, embora convocado, faltou à audiência,
na qual também não esteve presente o arguido em virtude de não ter sido, nem dever ser, para ela convocado.
Extracto da fundamentação:
É sabido que o Diploma Fundamental, ao consagrar que o processo criminal tem de assegurar todas as garantias de
defesa, aponta para que o mesmo deverá incluir toda uma previsão ou um feixe de direitos, meios e instrumentos de
harmonia com os quais é facultada ao arguido uma eficaz defesa e uma adequada contraditoriedade relativamente à
acusação.
O processo criminal terá, por isso, de perspectivar-se como um due process of law, permitindo, pois, que nele haja sempre
a possibilidade de o arguido se defender (cfr. Acórdão deste Tribunal nº 61/88, no Diário da República, 2ª Série, de 20 de
Agosto de 1988).
E essa defesa, inclusivamente, pode abarcar, quando esteja em causa uma decisão jurisdicional tomada em última
instância por um tribunal superior - da qual, consequentemente, já não caiba recurso ordinário -, a colocação em crise,
confrontadamente com a sua validade constitucional, da normação com base na qual foi prolatada a decisão condenatória
(se, como é claro, estiverem congregados os respectivos pressupostos processuais).
Sendo isto assim, são configuráveis várias hipóteses que apontam para que as garantias de defesa de um arguido só
serão plenamente adquiridas se ao mesmo for dado um cabal conhecimento da decisão condenatória que a seu respeito foi
tomada.
Mas, entende este Tribunal, esse cabal conhecimento, atinge-se, sem violação das garantias de defesa que o processo
criminal deve comportar, desde que o seu defensor - constituído ou nomeado oficiosamente -, contanto que se trate do
primitivo defensor, seja notificado da decisão condenatória tomada pelo tribunal de recurso.
Na verdade, os deveres funcionais e deontológicos que impendem sobre esse defensor, na vertente do relacionamento
entre ele e o arguido, apontam no sentido de que o mesmo, que a seu cargo tomou a defesa daquele, lhe há-de, com
propriedade, transmitir o resultado do julgamento levado e efeito no tribunal superior.
De harmonia com tais deveres, há-de concluir-se que o arguido, por intermédio do conhecimento que lhe é dado pelo seu
defensor (aquele primitivo defensor) ficará ciente dos motivos fácticos e jurídicos que o levaram a ser considerado como
agente de um ilícito criminal e da reacção, a nível de imposição de pena, que lhe foi aplicada pelo Estado, ao exercitar o seu
jus puniendi.
Outrotanto, porém, se não passa se se tratar de um defensor meramente nomeado para a audiência em substituição
do defensor que, para ela notificado, não compareceu.
Aqui, esse defensor não estará vinculado a deveres funcionais e deontológicos que lhe imponham a dação de
conhecimento ao arguido do resultado do julgamento realizado no tribunal superior, já que a sua intervenção processual se
«esgotou» na audiência e somente para tal intervenção foi nomeado.
Numa tal situação, e só nessa, é que este Tribunal perfilha a óptica segundo a qual norma constante do nº 5 do artº 113º
do Código de Processo Penal, desse jeito interpretada, se revela contrária ao nº 1 do artigo 32º da Constituição, por isso
assim se não almejam as garantias que o processo criminal deve assegurar ao arguido.
629/1998
Não julga inconstitucional a norma da al. b) do 2 do art.º 113.º do CPP, enquanto aplicável ao demandado cível.
3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência
5/2014
Ainda que seja conhecida a morada de arguido contumaz residente em país estrangeiro, não deve ser expedida carta
rogatória dirigida às justiças desse país para ele prestar termo de identidade e residência, porque essa prestação não faz
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caducar a contumácia.
Extracto da fundamentação:
É o contacto pessoal do arguido com o tribunal (por meio da apresentação ou da detenção) que permite considerar
caducada a contumácia, que é caracterizada precisamente pela impossibilidade de efetuar esse contacto. É o contacto
pessoal que viabiliza, por meio da prestação de TIR, a manutenção de uma ligação do arguido ao processo até ao seu termo.
O TIR é o instrumento dessa ligação subsequente à caducidade da contumácia, não a causa dessa caducidade.
Daí que a emissão de carta rogatória para prestação de TIR pelo arguido residente no estrangeiro não seria idónea para
fazer cessar a caducidade.
Aliás, nem poderia ser de outra maneira, porque só a apresentação pessoal do arguido ou a sua detenção asseguram a
sua efetiva disponibilidade para os posteriores termos do processo.
Ao invés, a mera prestação de TIR por contumaz residente no estrangeiro, ainda que fosse considerada admissível, não
garantiria essa disponibilidade.
Efetivamente, com a reforma processual contida na Lei nº 59/98 e no DL nº 320-C/2000, o arguido que preste TIR pode
ser notificado, mediante via postal simples, para os posteriores termos do processo, incluindo a audiência de julgamento,
sendo julgado na sua ausência, caso não compareça (art. 196º, nºs 2 e 3, d), do CPP).
Pode, pois, o arguido ser julgado na sua ausência. Mas desde que regularmente notificado (art. 333º, nº 1, do CPP),
notificação essa a realizar por meio de via postal simples, como se referiu. Sem essa notificação o julgamento na ausência
do arguido não é admissível.
Acontece que a notificação por via postal simples segue o procedimento descrito nos nºs 3 e 4 do art. 113º do CPP,
procedimento esse que, embora agilizado, relativamente a outras modalidades de notificação como a pessoal, garante, se
cumprido nos seus precisos termos (e só nessas circunstâncias), a fiabilidade da transmissão ao arguido da comunicação do
tribunal.
Esse procedimento consiste no seguinte: o distribuidor do serviço postal tem o dever de, após depositar a carta na caixa
do correio do notificando, exarar uma declaração indicando a data e confirmando o local exato do depósito, que depois
envia ao tribunal remetente. O distribuidor postal funciona, pois, como um “agente judiciário”, recaindo sobre ele o dever
funcional, juridicamente fundado, de prestar aquela declaração, declaração essa que certifica a entrega da carta na caixa
de correio do arguido. É essa declaração que fiabiliza a via postal como meio de comunicação ao arguido do ato ou da
convocação do tribunal.
Esse dever jurídico imposto aos distribuidores dos serviços postais nacionais não é evidentemente extensível aos serviços
postais estrangeiros, pelo que a remessa por via postal simples da comunicação de qualquer ato ou convocação do tribunal
ao arguido residente no estrangeiro para a sua morada não cumpriria os requisitos do art. 113º, nºs 3 e 4, do CPP, não
valendo, pois, como notificação.
Nem poderia “substituir-se” a notificação simples pela carta registada, prevista igualmente como meio de notificação na
al. b) do nº 1 do art. 113º do CPP. Na verdade, não é por acaso que o legislador estabeleceu a via postal simples para a
notificação do arguido sujeito a TIR. É que a notificação por via postal simples para a morada indicada pelo arguido, ao
impor a elaboração pelo carteiro da declaração de depósito, e ao responsabilizar simultaneamente o arguido pela recolha
da correspondência recebida nessa morada, assegura a entrega da correspondência no domicílio do destino, o domicílio
indicado pelo arguido.
É essa declaração que o legislador entendeu ser a prova mais fiável, ou melhor a única fiável, da efetivação da notificação
ao arguido, por sua vez responsabilizado pela receção de qualquer comunicação do tribunal naquele endereço, que ele
escolheu para esse fim.
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3/2011
I - O despacho do Ministério Público a ordenar o prosseguimento do processo nos termos do artigo 283.º, n.º 5, do CPP,
é um despacho de mero expediente e, por isso, não carece de ser notificado aos sujeitos processuais, nomeadamente aos
arguidos já notificados da acusação, podendo estes requerer a abertura da instrução no prazo de 20 dias a contar dessa
notificação, nos termos do artigo 287.º, n.º 1, do CPP.
II - Havendo vários prazos para esse efeito, a correr em simultâneo, ainda que não integralmente coincidentes, a
abertura de instrução pode ser requerida por todos ou por cada um deles, até ao fim do prazo que terminar em último
lugar, nos termos dos artigos 287.º, n.º 6, e 113.º, n.º 12, ambos do mesmo diploma.
Extracto da fundamentação:
Como se sabe, os actos decisórios do Ministério Público tomam a forma de despachos, revestindo os requisitos formais
dos actos escritos ou orais, consoante o caso, são sempre fundamentados, devendo ser especificados os motivos de facto e
de direito da decisão – artº 97º nºs 3, 4 e 5 do CPP.
Porém, como refere MAIA GONÇALVES (Código de Processo Penal, anotado, 17.ª ed., p. 278. n. 3) : “os despachos de mero
expediente, ou seja os que se destinam a regular, de harmonia com a lei, os termos e o andamento do processo, continuarão
a ser assim designados, pois este normativo [artº 97º] não nos diz que só os actos decisórios nele enumerados podem ter a
designação de despachos.
E, porque tais despachos (de mero expediente) não são actos decisórios, não terão, consequentemente, que ser
fundamentados.”
Em sentido idêntico salienta GERMANO MARQUES DA SILVA (Curso de Processo Penal, II, Editorial Verbo, 1993, p. 34) : “Os actos decisórios do Ministério Público revestem sempre a forma de despachos, mas também os actos não decisórios do
MP revestem a forma de despachos.”
[…]
O despacho do Ministério Público a ordenar o prosseguimento dos autos, nos termos do artigo 283º nº 5 do CPP, não
aprecia nem decide qualquer situação de direito material, nem envolve um juízo discricionário fundamentado em juízo de
oportunidade de actuação, a nível processual, nem tal despacho se destina, nem por via dele resulta, a alteração da
normalidade do processo, outrossim surge na sequência de conformação legislativa reguladora da instância processual
penal.
O facto de esse despacho não se encontrar vinculado a prazo peremptório de concretização (pois depende do resultado
das diligências de notificação), não significa, porém, qualquer alteração da normalidade do funcionamento do processo, que
aliás, seria inadmissível, face à obediência ao princípio da legalidade; outrossim se revela tal despacho no desenrolar normal
do processo, na sequência do previsto nos nºs 5 e 6 do art.º 283.º do CPP, perante as circunstâncias concretas
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inviabilizadoras da notificação da acusação.
Face às circunstâncias concretas da não notificação, o Ministério Público não prescinde da notificação em falta, pois que
não lhe incumbe qualquer juízo de oportunidade, limita-se apenas a cumprir a lei fazendo prosseguir a instância, atenta a
ineficácia dessa notificação, nos termos determinados pelo no nº 5 do artº 283.º do CPP.
[…]
O nº 12 do artº 113.º do CPP, pressupõe que todos os arguidos foram notificados da acusação, pois que se algum deles
o não foi, apesar da notificação obedecer ao disposto no n.º 6 do artº 283.º do CPP, e uma vez que não há lugar à
notificação edital da acusação, prosseguirá o processo, sem prejuízo, do não notificado poder ficar sujeito ao disposto no
art.º 334.º do CPP se for esse o caso, ou às regras conducentes à declaração de contumácia nos termos do artº 335.º e segs
do CPP
O n.º 6 do referido artº 283.º, ao ser caso expressamente previsto, de harmonia como n.º 12 do citado artº 113.º,
significa que havendo vários arguidos ou assistentes, quando o prazo para a prática de actos subsequentes à notificação
termine em dias diferentes, o acto pode ser praticado por todos ou por cada um deles, até ao termo do prazo que começou
a correr em último lugar, pressupondo assim, que se encontre a decorrer o prazo de requerimento de abertura de instrução
de cada arguido notificado da acusação, (ou de cada assistente, no caso de notificação do despacho de arquivamento), de
forma a que os prazos em curso possam confluir no último prazo a decorrer, iniciado após a (última) notificação da
acusação, (ou do despacho de arquivamento no caso de vários assistentes) antes de terminar o prazo de vinte dias
relativamente a qualquer deles, iniciado após a respectiva notificação da acusação, (ou do despacho de arquivamento
quanto aos assistentes) isto é pressupõe uma situação de simultaneidade de prazos a decorrer.
[…]
A partir do momento em que cada arguido é notificado da acusação, mantém-se a estabilidade da instância quanto a ele,
sem prejuízo de poder beneficiar, por força do nº 12 do artº 113º do CPP, do termo do prazo que ocorrer em último lugar advindo da última notificação da acusação efectuada - se o seu prazo se encontrar ainda a decorrer.
Se o prazo de vinte dias tiver terminado antes, já não pode beneficiar deste prazo que ocorrer em último lugar
precisamente porque o seu prazo terminou antes de o último prazo se ter iniciado,
Quando o art. 287, n.º 6, do CPP manda aplicar o disposto no art. 113.º, n.º 12 do mesmo diploma não está a referir-se
àquele que, já notificado da acusação e com o prazo a decorrer, permitiu a preclusão da faculdade de requerer a abertura
da instrução.
Outrossim, refere-se aos prazos que, embora com terminus em datas diferentes, se encontram ainda a decorrer.
Caso não se entendesse a interpretação da norma do artº 113.º n.º 12 do CPP como referente à simultaneidade de prazos
em curso, tornar-se-ia inútil o disposto no artigo 287.º n.º 1 do CPP, pois que bastaria notificar-se cada arguido da data em
que o último arguido dela foi notificado para que se iniciasse então o prazo para ser requerida a abertura da instrução
quanto a todos eles, ou por cada um deles, ou, por outro lado, face à existência da norma do art.º 287.º nº 1 do CPP, viriam
a ser beneficiados todos os arguidos, menos o último notificado, de um prazo duplo.
O que por sua vez poderia induzir a defraudar a razão de ser da norma bem como o princípio da lealdade processual, pois
que bastava haver conluio entre arguidos, de forma a que um deles protelasse a sua notificação até data que se afigurasse
conveniente, com vista a protelar o prazo, sabendo que assim o prazo do requerimento de abertura de instrução apenas
teria início a partir da notificação do último arguido.
E se assim fosse não seria compreensível o prosseguimento do processo “quando os procedimentos de notificação se
tenham revelado ineficazes” determinado pelo nº 5 do artº 283º do CPP.
Como bem assinala PAULO PINTO de ALBUQUERQUE (Código de Processo Penal Anotado, 17.ª ed., 2009, p. 207) : “O
artigo 113º, nº 12, não impõe novos deveres ao MP. Se assim é, o MP também não tem o dever de notificar a acusação duas
vezes (uma para o arguido contestar e outra para o arguido exercer o direito previsto no artigo 113º nº 12, informando que
um ou mais arguidos não foram notificados) se só alguns arguidos estiveram presentes e forem notificados da acusação. Por
isso não há duplicação da notificação da acusação, uma para os efeitos do artigo 287.º e outra para os efeitos do artigo
283.º nº 5 feita aos arguidos já notificados para os termos do artigo 287.º (…) “
[…]
O disposto no aludido art. 113º, nº 12, tem pois subjacente que todos os arguidos tenham sido notificados da acusação,
e que os respectivos prazos para, eventualmente, requererem a abertura da instrução se encontrem ainda a decorrer,
embora terminem em datas diferentes, pois que se terminarem na mesma data do prazo do interessado em accionar o
disposto no art.º 113.º n.º 12 ou, se já tiverem mesmo terminado, é manifesto que esse interessado não poderá tirar daí
qualquer proveito, em termos de prazo.
Compreende-se a solução legal, quer por um lado, porque permite aos arguidos uma defesa conjunta, sem todavia impor
essa solução, quer, por outro lado, porque o juiz só declarará aberta a instrução, uma vez esgotado o respectivo prazo, e
podendo ser este temporalmente diferenciado em resultado de notificações da acusação havidas em momentos distintos,
bem podem os arguidos querer exercer essa defesa conjunta, ou não querendo, só após o decurso do prazo que ocorrer em
último lugar, está o juiz em condições legais de delimitar o objecto da instrução, perante as posições processuais
apresentadas por cada requerente, e assim, formar um juízo sobre o conjunto de actos de instrução que “entenda dever
levar a cabo”, como determina o art.º 289.º nº 1 do CPP.
Sendo certo ainda que deve ter-se em consideração a referência interactiva da instrução na produção dos respectivos
efeitos, quanto a todos arguidos, mesmo que algum não requeresse a abertura da instrução, pois que impende sobre o juiz o
dever de “retirar da instrução as consequências legalmente impostas a todos os arguidos”, (dever este aliás imperativo
mesmo perante a circunstância de ter sido requerida a instrução apenas por um dos arguidos) – artº 307º nº 2 do CPP.
DR 29, SÉRIE I, de 10-02-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
6/2010
I. Nos termos do n.º 9 do artigo 113.º do CPP, a decisão de revogação da suspensão da execução da pena de prisão
deve ser notificada tanto ao defensor como ao condenado.
II. O condenado em pena de prisão suspensa continua afecto, até ao trânsito da revogação da pena substitutiva ou à sua
extinção e, com ela, à cessação da eventualidade da sua reversão na pena de prisão substituída, às obrigações decorrentes
da medida de coacção de prestação de termo de identidade e residência (nomeadamente, a de «as posteriores notificações
serão feitas por via postal simples para a morada indicada»).
III. A notificação ao condenado do despacho de revogação da suspensão da pena de prisão pode assumir tanto a via de
«contacto pessoal» como a «via postal registada, por meio de carta ou aviso registados» ou, mesmo, a «via postal
simples, por meio de carta ou aviso» [artigo 113.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e d), do CPP].
[…] «na disciplina do actual artigo 196.º, ao lado da estipulação de obrigações, simples informações: obrigação de
indicação do local para onde o arguido pode ser notificado por via postal simples, obrigação de comparecimento por parte
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do mesmo, bem como de se manter à disposição da autoridade, obrigação de não mudar de residência nem de dela se
ausentar por mais de 5 dias, sem comunicação à autoridade [n.ºs 2 e 3, alíneas a) e b), do artigo 196.º do CPP], informação
do local para onde serão feitas a partir daí as notificações por via postal simples, e das consequências do incumprimento das
obrigações impostas [alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 196.º do CPP]»; ora, sendo «o TIR uma medida de coacção enquanto
fonte de restrições à liberdade do arguido, ao desaparecer enquanto medida de coacção com o trânsito em julgado da
condenação, o que desaparecem são aquelas restrições à liberdade, mas não necessariamente o resto; a partir do
momento em que alguém assumiu a condição de arguido, enquanto ela se mantiver (como arguido indiciado, acusado,
pronunciado ou condenado), ou seja até ao fim do processo, ele sabe que as notificações serão para a última morada que
indicou exactamente com esse propósito; daí ser perfeitamente possível sustentar que a última morada (não modificada)
constante do TIR, continua a ser aquela para onde deve ser notificado, mesmo que, aquilo que de medida de coação
existia no TIR, se tivesse extinto; e porque a revogação da suspensão da execução da pena se integra ainda, apesar de
tudo, num procedimento de notificação da sentença, é para aí que o arguido deve ser notificado e por via postal simples».
DR 99, SÉRIE I, de 21-05-2010: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
15-04-2010,
proc.
n.º
312.º/09.8YFLSB,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b4f23f635013c9ca8025797b0056d228?OpenDocument)
Notas:
1- Na redacção dada pela Lei 20/2013, de 21-02, aos arts. 214.º, n.º 1, al. e), e 196.º, n.º 3, al. e), do CPP, o TIR, ao
contrário de todas as outras medidas de coacção, só se extingue com a extinção da pena (Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de
14-07-2014,
proc.
n.º
985.º/11.1PRPRT-A.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ecf028703c2e505580257d46004ffcf8?OpenDocument);
2- Se atendermos ao sentido da recente alteração, permitindo expressamente a possibilidade de notificação do arguido
por via postal, temos forçosamente de considerar que a solução legal, na vigência da lei anterior, não permitia tal tipo de
notificação, nem a aplicação do disposto na 1ª parte do artº 113º, nº 9 do CPP. E se até à presente alteração era
potencialmente discutível a manutenção do TIR até à extinção da pena, apelando-se para tanto ao acórdão de fixação de
jurisprudência nº 6/2010, que defende esta tese em relação à revogação da suspensão da pena, já com a recente alteração
não se mostra possível manter tal entendimento face ao vertido no nº 3 do art.º 445º do CPP, pelo que sempre se teria de
concluir que existem razões -ponderosas e novas - para alterar a doutrina fixada nessa decisão. Assim, o referido
despacho, à luz da redacção em vigor antes da recente alteração legislativa de 2013, ao qual é aplicável a 2ª parte do nº 9
do artº 113º, do CPP, tem de ser notificado, obrigatoriamente, quer ao defensor, quer ao condenado, sendo a notificação
a realizar ao condenado por contacto pessoal. (Acórdão do TRL, de 08-05-2013, proc. n.º 12/11.9PTBRR.L1-3, em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bf88f6584997c75d80257b7a002edcce?OpenDocument)
6/1992
Deduzida acusação, a mesma tem de ser notificada ao arguido nos termos dos artigos 283.º, n.º 5, 277.º, n.º 3 e 113.º,
n.º 1, alínea c), todos do CPP. Caso se verifique que aquele está ausente em parte incerta, a notificação a fazer-lhe será a
edital prevista naquele artigo 113.º, n.º 1, alínea c), prosseguindo depois o processo para a fase do julgamento.
DR I, de 10-07-1992: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
Notas:
1- Proferido ao abrigo da redacção originária dos artigos 283.º, 277.º e 113.º do CPP.
1- Ver os Ac.s do TC 388/1999 e 54/2000, com decisão de inconstitucionalidade.
2- Pode ler-se no Ac do STJ 3/2011:
No regime anterior à Lei nº 59/98, o Acórdão para fixação de jurisprudência de 25 de Maio de 1992 do Plenário das
secções criminais deste Supremo (In Diário da República, 1.ª série -A, n.º 157, de 10 de Julho de 1992) –– tinha vindo decidir:
«Deduzida acusação, a mesma tem de ser notificada ao arguido nos termos dos artsº 283º nº 5, 277º, nº 3 e 113º nº 1 al,
c) todos do CPP.
Caso se verifique que aquele está ausente em parte incerta, a notificação a fazer-lhe será a edital prevista naquele artº
113º nº 1 al. c), prosseguindo depois o processo para a fase de julgamento.»
Havia assim sempre lugar a notificação edital da acusação ao arguido ausente em parte incerta, após o que se iniciava o
decurso do prazo para requerer abertura de instrução – e só depois de todos os arguidos terem sido notificados da
acusação, ainda que editalmente, o processo seguiria para a fase de julgamento.
A Lei n.º 59/98, porém, não contemplava a notificação edital da acusação no nº 4 do art.º 277º do CPP, a qual só
ocorreria se não fosse possível notificar o arguido sujeito a termo de identidade residência do despacho que designa dia
para julgamento, conforme art.º 334º nº 3 do mesmo diploma adjectivo.
Já o Acórdão do Tribunal Constitucional de 20 de Outubro de 1999, proc. nº 386/99, se pronunciara no sentido de não ser
inconstitucional a norma constante do artº 283.º, n.º 5, “in fine” do Código de Processo Penal (conjugada com os artigos
283.º, nº 6, e 336.º, nº 3 do mesmo Código), interpretada no sentido de que a acusação que não pode ser notificada ao
arguido mediante contacto pessoal ou via postal registada não lhe devia ser notificada por editais.
Como referiu o mesmo Tribunal no Acórdão nº 54/2000 de 3 de Fevereiro de 2000, Processo n.º 935/982ª Secção:
“Recorde-se, aliás, que se a solução segundo a qual, revelando-se ineficazes os procedimentos de notificação da decisão
acusatória mediante contacto pessoal ou por carta postal registada, o processo prosseguirá, foi explicitamente consagrada
na reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, eliminou-se agora a possibilidade de
notificação edital (cf. a nova redacção dos artigos 283.º, n.º 5 e 277.º, n.º 3 daquele diploma) e previu-se mesmo (artigo
336.º, n.º 3) que, tendo o arguido sido declarado contumaz, quando se apresentar ou for detido, se o processo tiver
prosseguido, é notificado da acusação, podendo então requerer abertura de instrução no prazo normal.”
Na verdade, disse também o Tribunal Constitucional no seu Acórdão nº 583/99 de 20 de Outubro de 1999, processo n.º
386/99, “antes de mais, a notificação edital é um meio muito pouco apropriado para fazer chegar a acusação ao efectivo
conhecimento do arguido: só excepcionalmente, mesmo, ela cumprirá essa função; e, por isso, só excepcionalmente
também, a notificação edital servirá de garantia de defesa. Acresce que, impor a notificação edital da acusação ao arguido,
só faria sentido, se o prazo para ele requerer a abertura de instrução devesse contar-se a partir do momento em que tal
notificação se considerasse efectuada.
Foi, de resto, por essa razão, que, nesse aresto, este Tribunal julgou inconstitucional - por violação do princípio das
garantias de defesa - a norma resultante da conjugação do n.º 5 do artigo 283.º com o n.º 3 do artigo 277º e com a alínea c)
do n.º 1 do artigo 113º, todos do Código de Processo Penal, na redacção anterior à Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, enquanto
interpretados - em aplicação da jurisprudência fixada pelo assento do Supremo Tribunal de Justiça, de 25 de Março de 1992
(publicado no Diário da República, I série, de 10 de Julho de 1992) - no sentido de permitir, "no caso de notificação edital ao
arguido da acusação, que se conte a partir do momento em que se considera efectuada o prazo para requerer a abertura da
instrução"
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A notificação edital da acusação veio a ser eliminada pela introdução do nº 6 do artº 283.º do CPP pela Lei 59/98 de 25 de
Agosto, na redacção operada pelo Dec- Lei nº 320-C/2000, de 15 de Dezembro.
4- Acórdãos do STJ
III - Se as notificações do arguido, do assistente e das partes civis podem ser efectuadas na pessoa do defensor ou do
advogado, a tal regra excepcionam-se as notificações respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à designação de data
para julgamento, à sentença, à aplicação de medidas de coacção ou à dedução do pedido cível, que devem ser feitas ao
arguido e ao seu advogado ou defensor nomeado (art. 113.º, n.º 10, do CPP).
IV - O regime das notificações não tem de ser idêntico para as sentenças de 1.ª instância e para os acórdãos proferidos
em recurso pelos tribunais superiores, do mesmo passo que é diferente o regime de contagem do prazo de interposição do
recurso num e noutro caso ou o tipo de intervenção do arguido que, diferentemente do que sucede com a audiência
realizada em 1.ª instância, não é convocado para a audiência destinada a conhecer do recurso perante o tribunal superior
(art. 421.º, n.º 2, do CPP).
V - Por via disto, o STJ entende, pacificamente, que a norma do n.º 10 do art. 113.º do CPP, que impõe como excepção a
necessidade de notificação pessoal do arguido, não se aplica, em sede de recurso, aos tribunais superiores, mas tão-só à
1.ª instância.
VI - É de indeferir a petição de habeas corpus, por falta de fundamento, se a decisão condenatória do Tribunal da Relação
foi notificada ao arguido, na pessoa do seu mandatário, vindo a transitar em julgado e encontrando-se, de momento, o
condenado em cumprimento da pena de prisão que lhe foi aplicada.
Extracto da fundamentação:
[…] em matéria de notificações, se é certo que a regra é a de que as notificações do arguido, do assistente e das partes
civis podem ser efectuadas na pessoa do respectivo defensor ou advogado, como dispõe o primeiro segmento da norma do
número 10 do artigo 113º do Código de Processo Penal, é ainda bem verdade que excepções a tal regra constituem as
notificações respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à designação de data para julgamento e à sentença e bem assim
à aplicação de medidas de coacção e de garantia patrimonial e à dedução do pedido cível, que devem ser feitas ao arguido e
ao seu advogado ou defensor nomeado, como prescreve o segundo segmento da aludida norma do número 10 do artigo
113º.
Exigência que, como se diz no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 03.05.2012, proferido no Processo nº
61/09.9TASAT-C.S1, 5ª Secção, tratando-se de notificação da sentença, bem se compreende por constituindo este o acto
processual, por via do qual é conhecido o objecto do processo, justifica-se que a lei exija que da mesma seja dado
conhecimento directo ao arguido e demais sujeitos processuais por ele afectados.
Porém, como tem sido entendido pela jurisprudência dos tribunais superiores, maxime deste Supremo Tribunal, o regime
das notificações não tem de ser idêntico para as sentenças de 1ª instância e para os acórdãos proferidos em recurso pelos
tribunais superiores, do mesmo passo que é diferente o regime, por exemplo, para efeitos de contagem do prazo de
interposição do recurso num e noutro caso ou o tipo de intervenção do arguido que, diferentemente do que sucede com a
audiência realizada em 1ª instância, para a audiência destinada a conhecer do recurso interposto para o tribunal superior
não é convocado (número 2 do artigo 421º do Código de Processo Penal).
Por via disto, vem o Supremo Tribunal de Justiça entendendo, pacificamente, que a norma do número 10 do artigo 113º
do Código de Processo Penal, que impõe como excepção a necessidade de notificação pessoal do arguido, não se aplica, em
sede de recurso, aos tribunais superiores, mas tão-só à 1ª instância [no mesmo sentido, de conferir Paulo Pinto de
Albuquerque, “Comentário do Código de Processo Penal”, 4ª edição actualizada, páginas 304].
Interpretação normativa que, como ainda se assinala naquele acórdão de 03.05.2012, proferido no Processo nº 61/09.9, o
Tribunal Constitucional considerou, em vários arestos [por todos, de conferir os acórdãos do Tribunal Constitucional nº
59/99, de 02.02.1999, Processo nº 487/99, 2ª Secção e nº 275/2006, de 02.05.2006, Processo nº 23/06, 2ª Secção], ser
conforme à Constituição, contanto que a notificação da decisão condenatória proferida pelo tribunal de recurso se faça ao
defensor que, constituído ou nomeado oficiosamente, seja o primitivo defensor, posto que, como se considerou no citado
acórdão nº 59/99 do Tribunal Constitucional, os deveres funcionais e deontológicos que impendem sobre o defensor
apontam no sentido de que o mesmo, que a seu cargo tomou a defesa do arguido, lhe há-de, com propriedade, transmitir o
resultado do julgamento no tribunal superior.
Disto resulta, então, que a notificação do arguido AA, quer do acórdão de 23.10.2013 quer do despacho de 18.12.2013,
não tendo de ser feita pessoalmente ao mesmo, foi efectuada de forma válida na pessoa do seu então mandatário […]
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
11-12-2014,
proc.
n.º
1049/12.6JAPRT-C.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/91ddaf5e81f9b89e80257e2f0038ed53?OpenDocument)
II - O requerente entende que não transitou em julgado o despacho que revogou a pena de prestação de trabalho a favor
da comunidade e ordenou o cumprimento da pena de prisão determinada na sentença, por o mesmo não lhe ter sido
pessoalmente notificado.
III - A este respeito, mostra-se pertinente recordar o AFJ n.º 6/10, no qual o STJ fixou a seguinte jurisprudência: «a
notificação ao condenado do despacho de revogação da suspensão da pena de prisão pode assumir tanto a via de contacto
pessoal como a via postal registada, por meio de carta ou aviso registados ou, mesmo, a via postal simples, por meio de
carta ou aviso (art.º 113.º, n.º 1, als. a), b), c) e d), do CPP).”.
IV - Esta solução veio a ter expressão legal na redacção dada pela Lei 20/2013, de 21-02, aos arts. 214.º, n.º 1, al. e), e
196.º, n.º 3, al. e), do CPP, onde se determina que o TIR, ao contrário de todas as outras medidas de coacção, só se extingue
com a extinção da pena.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
14-07-2014,
proc.
n.º
985.º/11.1PRPRT-A.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ecf028703c2e505580257d46004ffcf8?OpenDocument)
I - Para efeitos de notificação, o acórdão recorrido foi enviado, em 08-05-2013, por via postal registada, para o escritório
da defensora do arguido e aqui recorrente, pelo que, nos termos do art.º 113.º, n.º 2, do CPP, a notificação presume-se
efectuada no dia 13-05-2013.
II - É que, não obstante tivesse sido devolvida a carta em questão, porque não reclamada pela destinatária, a notificação
não deixou de produzir os seus efeitos (art.º 254.º, n.º 4, do CPP, aplicável ex vi art.º 4.º do CPC).
III -Assim, tendo o presente recurso sido enviado, por via electrónica, em 12-06-2013, pelas 17h17 e registado na
secretaria em 13-06-2013, há que concluir que o mesmo foi tempestivamente interposto (art.º 411.º, n.º 1. do CPP).
(Acórdão
do
STJ,
5.ª
SECÇÃO,
de
03-10-2013,
proc.
n.º
45/10.2GGBJA.E2.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/93a1f5d86b3d178080257cb00059667e?OpenDocument
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)
I -Em matéria de regras gerais sobre notificações estabelece a lei adjectiva penal que as notificações do arguido, do
assistente e das partes civis podem ser feitas através do respectivo defensor ou advogado – 1.ª parte do n.º 9 do art.º
113.º do CPP. Na 2.ª parte daquele dispositivo excepcionam-se, porém, as notificações respeitantes à acusação, à decisão
instrutória, à designação de dia para julgamento e à sentença, bem como as relativas à aplicação das medidas de coacção e
de garantia patrimonial e à dedução do pedido de indemnização civil, notificações que, em todo o caso, devem igualmente
ser feitas ao advogado ou defensor nomeado.
II - No caso vertente – em que o arguido interpôs recurso para o STJ de decisão do Tribunal da Relação, mediante a qual
foi revista e confirmada sentença penal proferida por tribunal estrangeiro, que o condenou como autor material de um
crime de violação sob ameaça de arma na pena de 15 anos de prisão – certo é não estarmos perante qualquer uma das
situações excepcionadas, ou seja, perante uma das situações em que a lei impõe seja a notificação feita directamente ao
notificando.
III -Vejamos, no entanto, se a decisão recorrida deve ser materialmente equiparada à sentença para efeitos do disposto
na 1.ª parte do n.º 9 do art.º 113.º do CPP. A razão pela qual a lei impõe seja a sentença notificada directamente ao
arguido, assistente e partes civis, reside fundamentalmente no facto de aquele concreto acto processual conhecer a final do
processo, conforme preceito da al. a) do n.º 1 do art.º 97.º do CPP, ou seja, por se tratar de acto processual decisivo para
todos os sujeitos do processo, com especial destaque para o arguido, acto no qual se decide, após realização de audiência
pública, submetida ao contraditório pleno, se aquele é absolvido ou condenado e, no caso de condenação, qual a sanção
aplicável e a sua medida. É pois a circunstância de a sentença constituir acto processual através do qual se conhece a final
do objecto do processo que justifica que a lei imponha seja dada directamente a conhecer ao arguido, bem como aos
demais sujeitos processuais por ela afectados.
IV - Ora, a revisão de sentença penal estrangeira, instituto que tem em vista o exequator, ou seja, a atribuição de força
executória a uma sentença estrangeira, não constitui um novo julgamento, em nada contendendo com o objecto do
processo, o qual está definitivamente apreciado e julgado.
V - De acordo com o sistema de revisão e confirmação vigente no nosso ordenamento jurídico, o qual decorre do CPP
(arts. 234.º a 240.º), do CPC (arts. 1094.º a 1102.º), da Convenção Relativa à Transferência de Pessoas Condenadas
(Resolução da AR n.º 8/93, de 18-02 – arts. 9.º a 11.º) e da LCJI (Lei n.º 144.º/99, de 31-08 – arts. 100.º a 103.º), não
compete aos nossos tribunais sindicar ou exercer qualquer censura sobre a decisão estrangeira, seja no âmbito da matéria
de facto, seja na aplicação do direito.
VI - A decisão de revisão e confirmação de sentenças estrangeiras não deve, pois, ser materialmente equiparada à
sentença, concretamente para os efeitos do disposto na 1.ª parte do art.º 113.º do CPP, contabilizando-se o respectivo
prazo para interposição de recurso da notificação realizada ao defensor do arguido.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
19-05-2010,
proc.
n.º
2666/09.7TBGDM.P-A1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c050634a8d4653a580257735002f14b9?OpenDocument
)
I - Tendo a arguida sido notificada da data da audiência de julgamento por via postal simples, para a residência que
indicou no TIR que prestou nos autos, é de considerar aquela notificação suficiente e válida, nos termos dos arts. 313.º, n.º
3, e 113.º, n.º 1, al. c), do CPP.
II - E, por via disso, encontrava-se o tribunal de julgamento autorizado a realizar a audiência na ausência da arguida, em
conformidade com o disposto no art.º 333.º, n.º s 1 e 2, do mesmo diploma legal.
(Acórdão
do
STJ
de
10-10-2007,
proc.
n.º
07P2803,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/838d36b01e435e5c802573db00437530?OpenDocumen
t)
I - A notificação da acusação deve ser feita pessoalmente ao arguido, além do defensor, como expressamente refere o
n.º 9 do art.º 113.º do CPP. Esta exigência constitui um pressuposto do exercício efectivo do direito de defesa, dada a
função processual do acto de acusação e da posição eminentemente pessoal do arguido perante os factos da acusação,
como delimitação do perímetro dentro do qual se desenha o direito e se impõem as necessidades de defesa da pessoa
acusada.
II - Num caso em que, encontrando-se na situação de preso preventivo, logo sujeito às regras de notificação
estabelecidas no art.º 114.º, n.º 1, do CPP, o arguido se recusou a assinar a notificação e, por tal facto, foi lavrada nota do
incidente, o acto vale como efectiva notificação, nos termos do art.º 113.º, n.º s 1, al. a), e 6, al. a), do mesmo diploma, já
que, aplicando-se tal procedimento em caso de notificação por via postal simples, por maioria de razão aplicar-se-á à
notificação por contacto pessoal, ainda em obediência ao art.º 283.º, n.º 6, do CPP. De outro modo, seria sempre possível
retardar a notificação, assim perturbando o normal desenrolar do processo.
(Acórdão
do
STJ
de
10-10-2007,
proc.
n.º
07P2301,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a49d5d0e514fa5258025738c004b8c67?OpenDocument)
Ac. STJ de 10-05-2007, CJ (STJ), 2007, T2, pág. 179: A notificação de acórdão condenatório proferido em recurso não tem
necessariamente de ser feita ao arguido, podendo ser feita apenas ao defensor do mesmo.
Nota: ver o Ac. TC nº 59/99, de 2-02-99 ; Ac. STJ de 6-02-2002, CJ (STJ), 2002, T1, pág. 199 e Ac. TRC de 13-02-2002, CJ,
XXVII, T1, pág. 150.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
I - A leitura do acórdão teve lugar, como estava previsto, em 14-06-05, na presença de «todas as pessoas para este
convocadas, com excepção do ilustre mandatário do assistente, devidamente notificado» e o seu depósito teve lugar no
mesmo dia.
II - Se, de um modo geral, «as notificações do assistente podem ser feitas ao respectivo advogado», já «as respeitantes à
sentença devem ser feitas igualmente ao advogado» (art.º 113.º, n.º 9, do CPP).
III - Todavia, as notificações ao advogado só «são feitas nos termos do n.º 1, alíneas a), b) e c), ou por telecópia» (art.º
113.º, n.º 10), «quando outra forma não resultar da lei».
IV - Ora, «a leitura da sentença equivale à sua notificação aos sujeitos processuais que deverem considerar-se presentes
na audiência». E a verdade é que, «face à leitura da sentença em audiência, têm de considerar-se dela notificados todos os
sujeitos processuais (MP, arguido, assistente e partes civis) que tenham estado ou devessem estar presentes ao julgamento
(…)» - Simas Santos e Leal-Henriques, CPP Anotado, II, 2000, p. 527.º.
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V - Assim, devendo o assistente e o respectivo advogado considerar-se notificados, no dia 14-06-05, do acórdão lido em
audiência e logo depositado na secretaria, o último dia do prazo de recurso caiu no dia 29-06.
VI - Mas poderia o acto ter sido praticado, ainda, «no prazo, nos termos e com as mesmas consequências que em
processo civil, com as necessárias adaptações» (art.º 107.º, n.º 5), ou seja, se bem que contra multa, nos três dias úteis
seguintes: 30-06, 03-07 e 04-07.
VII - Interposto o recurso no dia 05-07, foi-o, pois, intempestivamente.
(Acórdão
do
STJ
de
26-10-2006,
proc.
n.º
06P3934,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3aacb44afde0e02580257266003d8d58?OpenDocument
)
I - Não prevendo o art.º 113.º, n.º 9, do CPP, entre as situações em que deve ter lugar a notificação pessoal do arguido, a
notificação de um despacho ordenando o cumprimento de determinado número de dias de prisão, por falta de pagamento
atempado de multa substitutiva da prisão, não se pode falar de uma prisão manifestamente ilegal, até pela circunstância de
o requerente ter sido antes advertido de que, não procedendo ao pagamento, já não seria possível evitar a execução da
prisão atreves do pagamento da respectiva multa.
II - E, porque o arguido poderia ter recorrido da decisão após a notificação da sua defensora, não se mostra preterida a
garantia constitucional do direito ao recurso, inscrita no art.º 32.º, n.º 1, da CRP.
(Acórdão
do
STJ
de
04-10-2006,
proc.
n.º
06P4425,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7d1fb55ba0bc40e78025727300382783?OpenDocument
)
A notificação por via postal simples só se considera feita com o depósito da carta na caixa do correio do notificando art.º 113.º, n.º 3, do CPP.
II - Não se tendo verificado o depósito numa caixa de correio de qualquer das cartas enviadas para notificação do
arguido, de forma a que o mesmo pudesse ter conhecimento do seu conteúdo, terá de se considerar que o arguido não foi
notificado na forma legal em qualquer das referidas situações.
III - A falta de notificação para o julgamento assume relevo processual intransponível, pois, não sendo caso de realização
do julgamento na ausência do arguido ao abrigo do art.º 333.º, n.º 1, do CPP, dado que aquele não se encontrava
notificado, a sua presença na audiência era obrigatória, por força do disposto no art.º 332.º, n.º 1, do mesmo diploma legal,
sendo cometida a nulidade insanável prevista no art.º 119.º, al. c), do CPP - ausência do arguido ou do seu defensor nos
casos em que a respectiva comparência é obrigatória -, que no caso conduz à anulação do julgamento efectuado em 1.ª
instância, nulidade que deve ser declarada oficiosamente em qualquer altura do processo (art.º 119.º, n.º 1, do referido
diploma legal).
IV - Este regime está de harmonia com a consagração dos direitos de defesa do arguido contemplada no art.º 32.º da
CRP.
(Acórdão
do
STJ
de
04-10-2006,
proc.
n.º
06P2048,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d9cec79420e4ea3b802572640036ce5e?OpenDocument
)
I - A notificação pessoal exigida no art.º 113.º.°, n.º 9, do CPP apenas se reporta «à acusação, à decisão instrutória, à
designação de dia para julgamento e à sentença, bem como as relativas às medidas de coacção e de garantia patrimonial e
à dedução de pedido de indemnização civil».
II - Para as demais decisões judiciais - como o despacho de revogação da suspensão da execução da pena - entende a lei
que a notificação ao defensor assegura suficientemente o cabal exercício do direito de defesa, tanto mais quando o
arguido se alheia ostensivamente do andamento do processo de que, aliás, estava ciente, pelo menos depois de ter sido
notificado para a sua audição nos termos do artigo 495.º, n.º 2, do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
30-08-2006,
proc.
n.º
06P3090,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/90d6d36884e2197680257242005413af?OpenDocument
)
1 - Não se descortina nenhum critério razoável e, nomeadamente um critério que faça apelo a uma interpretação
teleológica, para se fazer a destrinça, para efeitos de notificação nos termos do art.º 113.º n.º 10 do CPP, entre o defensor
do arguido nomeado e o defensor constituído, podendo fazer-se tal notificação por telecópia no caso do primeiro e não já
do segundo.
2- Tal destrinça redundaria numa injustificável discriminação, a afrontar o princípio da igualdade consagrado no art.º
13.º da Constituição, uma vez que haveria defensores privilegiados e uma espécie de defensores da plebe (os primeiros
devendo ser notificados com todo o formalismo e os segundos podendo-o ser por uma vulgar telecópia), quando a
Constituição e os princípios do Estado de direito democrático que lhe subjazem (ou melhor: que a enformam) postulam
exactamente o contrário.
3- A notificação para dar a conhecer o conteúdo de qualquer acto praticado no processo tem de ir acompanhada dos
documentos necessários à total compreensão desse acto, mas tendo o tribunal fundado o não envio do traçado de um
exame electroencefalográfico na inviabilidade de obter fotocópia de tal traçado e não tendo o recorrente impugnado esse
juízo, a questão ficou resolvida.
4 - Com isto não se diminuem as garantias de defesa, ou, pelo menos, elas não são arbitrariamente restringidas, nem o
seu núcleo fundamental é postergado. Seria mais cómodo ter as cópias de todos os documentos em casa, mas com um tal
cerceamento de comodidade, não quer dizer que fiquem, ipso facto, diminuídas e, muito menos, afastadas as garantias de
defesa. O interessado sempre poderá deslocar-se ao tribunal e aí confrontar-se com o documento, mesmo acompanhado
de um perito de confiança que lhe esclareça o significado dele.
5 - A reivindicação pelo recorrente do postulado pelos artigos 116.º e 254.º, n.º s 1 e 2.º do CPP (isto é, o
comparecimento sob custódia), para além de se revelar paradoxal, é incongruente, pois a sua falta estava (e foi) justificada,
e seria completamente inútil e contraditório fazê-lo comparecer sob custódia nessas circunstâncias. Como não se impunha
ao tribunal asseverar-se da veracidade da justificação apresentada pelo arguido, o que só abona, afinal, a favor da boa-fé
que lhe foi reconhecida quanto à alegada impossibilidade de comparecimento.
6 - As alterações introduzidas pela lei n.º 320.º- C/2000, de 15/12 no CPP, acarretaram uma minoração do direito de
presença do arguido em julgamento, mesmo em casos de comprovada impossibilidade- de certo modo compensado por um
conjunto de faculdades ou por um conjunto de dispositivos de flexibilização colocados no poder do julgador: se o tribunal
considerar que é absolutamente indispensável; aplicando-se sempre que necessário, etc.
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7 - Ora, o recorrente foi julgado segundo o novo regime instituído pela Lei n.º 320.º- C/2000, de 15/12, sem ter prestado
(termo de identidade e residência (TIR) na nova modalidade, apesar de se ter alterado a posição jurídico-processual do
arguido no que toca ao seu direito de estar presente em audiência.
8 - Não tendo prestado esse termo de identidade na nova modalidade, sendo que ela inclui inovações, como as das
alíneas c) e d) do n.º 3 do art.º 196.º, destinadas a dar conhecimento ao arguido da nova forma assumida para as
notificações posteriores à prestação do TIR e das consequências, agravadas, do incumprimento de alguns dos deveres
impostos, bem como da possibilidade de ser julgado na sua ausência, nos termos inovadores do art.º 333.º, o arguido não
podia ter sido julgado, como foi, segundo o novo regime (a menos que, entretanto, tivesse prestado novo e actualizado
termos de identidade).
9 - Em conformidade com o exposto, tem de ser anulado o processado a partir da audiência de julgamento, inclusive,
face ao cometimento da nulidade prevista no art.º 119.º n.º 1, alínea c) do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
09-10-2003,
proc.
n.º
03P2287,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7b608588403bf00080256de1005067c5?OpenDocument
)
I - A referência feita pelo art.º 113.º, n.º 2, do CPP (redacção do DL n.º 320.º-C/2000, de 15-12), ao «3.º dia útil posterior
ao do envio» não comporta uma interpretação no sentido de todos os três dias serem úteis, mas, sim, que o último dia
dos três tem de ser útil, ou seja tem de ser dia em que normalmente haja distribuição de correio, por outras palavras, que
não seja sábado, domingo ou feriado.
II - Repare-se que a referência aos três dias, devendo, no entanto, o último ser útil, não expressa uma certeza de
distribuição, assumindo, no próprio dizer da lei, a natureza de uma presunção ilidível.
III - Realidade diferente é aquela que resulta do n.º 5 do art.º 145.º do CPC, mandado aplicar ao processo penal pelo n.º 5
do art.º 107.º do CPP. Aqui os três dias são úteis, tanto assim que a taxa de justiça varia, consoante o acto for praticado no
primeiro, no segundo ou no terceiro dia.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
21-05-2003,
proc.
n.º
02P4403,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fc39f29b77eb839580257395005943e2?OpenDocument)
O vocábulo «sentença» é utilizado no art.º 113.º, n. 9, do CPP, para designar o acto decisório a que se reportam os
artigos 365.º e segs., do mesmo código, ou seja, o que conhece, a final, do objecto do processo (no verdadeiro sentido
desta expressão) e não do que apenas conhece do objecto do recurso (ainda que, neste, esteja implicada parte ou a
totalidade daquele).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00042615,
de
06-02-2002,
proc.
n.º
01P3534,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cd762bc16096640080256d2f0060b764?OpenDocument
)
5- Acórdãos dos TR
I – Nos casos em que o arguido tenha prestado TIR e tenha sido devidamente advertido, a notificação por via postal
simples considera-se efectuada ainda que a carta, devidamente depositada nos termos do art.º 113.º/3 do CPP, venha
devolvida e, também, no caso de ser devolvida sem a nota de depósito, por inexistência de caixa de correio.
II – Se o arguido for detido ou preso, à ordem de outro processo, entre a data em que prestou TIR e a data em que se
realiza o julgamento, mantém-se a sua obrigação de comunicação ao processo da alteração da morada, uma vez que se o
arguido não enviar esse requerimento nem solicitar que seja enviada essa informação, e ela não chegar por outro meios ao
processo, antes do julgamento, se considera validamente notificado e este pode ser feito na sua ausência.
III – Nos casos em que o arguido tenha prestado TIR e tenha sido devidamente advertido, não se devem fazer diligências
para obter outras moradas, nem se devem tentar fazer notificações noutras moradas,
IV - No entanto, se tiverem sido feitas, as tentativas de notificar o arguido noutras moradas e por outros meios, ainda
que infrutíferas por não ser encontrado, não põem em causa a validade da notificação para a morada constante do TIR.
V - Não constitui nulidade a realização do julgamento na ausência do arguido, que se encontre devidamente notificado e
cuja presença se não mostre indispensável, sem que se tenham realizado diligências para a sua comparência sob detenção.
[…] seguimos a jurisprudência constante do acórdão do STJ de 18/12/2008, de cujo sumário citamos: “1 – A imposição de
termo de identidade e residência, de acordo com o art. 196° do CPP, significa que, para o efeito de ser notificado mediante
via postal simples, nos termos da al. c) do n.º 1 do art. 113.º, o arguido indicou um domicílio à sua escolha (n.º 2) e lhe foi
dado conhecimento (n.º 3) da obrigação de comparecer perante a autoridade competente ou de se manter à disposição dela
sempre que a lei o obrigar ou para tal for devidamente notificado [a)], da obrigação de não mudar de residência nem dela
se ausentar por mais de cinco dias sem comunicar a nova residência ou o lugar onde possa ser encontrado [b)]; de que as
posteriores notificações seriam feitas por via postal simples para a morada por si indicada, excepto se comunicasse uma
outra, através de requerimento entregue ou remetido por via postal registada à secretaria do Tribunal Judicial onde correm
os autos [c)]; e de que o incumprimento do disposto nas alíneas anteriores legitima a sua representação por defensor em
todos os actos processuais nos quais tenha o direito ou o dever de estar presente; e bem assim a realização da audiência na
sua ausência, nos termos do art. 333.º [d)].
2 – Se o arguido mudou da morada que indicara, nos termos do n.º 2 do art. 196.º e não comunicou essa mudança aos
autos, como estava obrigado, bem sabendo que as posteriores notificações seriam feitas por via postal simples para a
morada que indicara fica legitimada a sua representação por defensor em todos os actos processuais nos quais tenha o
direito ou o dever de estar presente e a realização da audiência na sua ausência, nos termos do art. 333.º.
3 – A circunstância da mãe do arguido ter informado que o arguido estaria numa outra morada, o que foi consignado
pela GNR não dispensou o recorrente de vir comunicar, na forma prevista na lei, a mudança de residência aos autos que visa
garantir a disponibilidade e contactibilidade dos arguidos, responsabilizando-os por isso, em termos de notificações futuras.
4 – Daí que tendo o arguido sido notificado termos da al. c) do n.º 1 do art. 113.º, na residência indicada, não enferme de
qualquer nulidade o seu julgamento na ausência.
…”.
No mesmo sentido se pronunciou o acórdão do STJ de 31/01/2008, relatado por Rodrigues da Costa.
Aderimos, inteiramente aos argumentos destes dois acórdãos acabados de citar.
Acresce que o entendimento contrário a este frustraria completamente um dos objectivos da alteração do CPP efectuada
pelo DL 320-C/2000, de 15/12, assumidamente o de evitar adiamentos de julgamentos, conforme resulta do seu preâmbulo
[…]
Por outro lado, esse entendimento levaria o Estado a despender com cidadãos incumpridores meios (nomeadamente os
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meios policiais para o procurar, deter e transportar ao tribunal, etc.) que são escassos e que, por isso, iriam prejudicar os
cidadãos cumpridores, porque esses meios lhes faltariam (se as entidades policiais andam ocupadas a procurar, deter e
transportar Arg. faltosos para os julgamentos, não poderão andar em operações de policiamento, socorro, etc.). Cremos que
se não justifica um tal prémio àqueles nem um tal prejuízo a estes.
Acresce que já foi considerada constitucional a tese que sufragamos [nesse sentido, veja-se o já referido acórdão n.º
206/2006 do Tribunal Constitucional, de 22/03/2006] e que foi fixada jurisprudência no mesmo sentido, pelo acórdão
9/2012 do STJ [Acórdão de 08/03/2012, relatado por Maia Costa, in www.gde.mj.pt, processo 245/07.2GGLSB.L1-A.S1, que
fixou a seguinte jurisprudência: “Notificado o arguido da audiência de julgamento por forma regular, e faltando
injustificadamente à mesma, se o tribunal considerar que a sua presença não é necessária para a descoberta da verdade,
nos termos do nº 1 do art. 333º do CPP, deverá dar início ao julgamento, sem tomar quaisquer medidas para assegurar a
presença do arguido, e poderá encerrar a audiência na primeira data designada, na ausência do arguido, a não ser que o
seu defensor requeira que ele seja ouvido na segunda data marcada, nos termos do nº 3 do mesmo artigo”].
(Acórdão
do
TRL,
de
04-06-2015,
proc.
n.º
3/03.3IELSB.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9b5299b03ac082d880257e5e0051f82f?OpenDocument)
Nota: ver os Acs. STJ de 31-01-2008 e STJ de 18-12-2008 acima citados.
Ac. TRC de 29-04-2015 : I. O prazo para a prática do acto processual conta-se a partir da notificação e quando esta for
efectuada por via postal registada, presume-se feita no 3.º dia útil posterior ao do envio, por força do art. 113.º, n.º 2, do
CPP.
II. O «terceiro dia útil», posterior ao do envio, significa que todos os três dias posteriores ao envio têm de ser úteis e não
apenas o último dia.
Extracto da fundamentação:
[…] dizemos que que se tem notificado no “terceiro dia útil”, posterior ao envio, considerando-se que tal expressão legal,
ao contrário de alguma jurisprudência, significa que todos os três dias posteriores ao envio têm de ser úteis e não apenas o
último dia.
Parece-nos que a razão de ser desta nossa interpretação é aquela que melhor traduz a intenção do legislador, pois o
direito não pode ser uma mera construção teórica e abstracta, mas corresponder ao normal funcionamento da realidade
concreta que pretende regulamentar.
E a interpretação que fazemos é aquela que melhor se coaduna com as regras da experiência e da vida, considerando o
tempo normal para presumirmos que a notificação foi feita dentro do prazo limite considerado normal que uma carta
demora a chegar ao destinatário após ser enviada.
Ora, não contando para contagem do prazo, o dia do envio e coincidindo este com uma sexta-feira, não será razoável,
com cumprimento normal das regras de distribuição postal, considerar suficiente um dia útil para fazer chegar a carta ao
seu destinatário em qualquer ponto do país.
Ora, considerando que dos três dias só o último tem de ser útil, é uma interpretação que não nos parece ser o espírito da
lei, nem está em conformidade com a realidade concreta, pois não tem em conta por exemplo as dificuldades de distribuição
postal no interior do país (neste sentido, que não acompanhamos, decidiram, entre outros, o Ac. do TRL de 27/06/2012 –
Proc. 1077/07.3SFLSB.L1-3.ª secção e Ac. do STJ, de 21/05/2003, disponíveis in http://www.dgsi.pt).
Por outro, tal posição não responde à situação em se sigam três dias não úteis seguidos ao envio da carta.
Por isso, seguimos o entendimento que melhor nos parece corresponder à vontade do legislador, que não pode ser vista
despida da realidade que pretende trazer para o art. 113.º, n.º 2, do CPP e que é interpretar como o “3.º dia útil posterior ao
envio” deve ser entendido como o 3.º dia útil de uma série de três dias úteis a seguir ao envio da carta (Neste sentido Ac. do
TRG – Proc. 532/05.2, de 4/04/2005; Ac. do TRP de 14/11/2012 e de 7/12/2011, Ac. TRL de 18/03/2013; TRE de 1/04/2004;
Decisão do Vice-presidente do TRL, de 14/05/2010 – Proc. 9/09GCTVD.A.L1-3. Secção; e Decisão do Presidente do TRE, nos
autos de reclamação n.º 401/04.1, em que foi relator o então Desembargador Manuel Cipriano Nabais disponíveis in
http://www.dgsi.pt).
Ac. TRC de 14-05-2014 : Se um arguido que ao prestar TIR indica uma morada para onde serão enviadas as notificações e,
caso se ausente ou mude de residência sem informar o tribunal, se considera notificado, também se há de ter como
notificado o arguido que logo na prestação do TIR indica como morada uma rua e número de polícia inexistente ou sem
recetáculo onde o distribuidor possa colocar a correspondência.
Extracto da fundamentação:
Se um arguido que ao prestar TIR indica uma morada para onde serão enviadas as notificações e, caso se ausente ou
mude de residência sem informar o tribunal, se considera notificado, também se há de ter como notificado o arguido que
logo na prestação do TIR indica como morada uma rua e número de polícia inexistente ou sem recetáculo onde o
distribuidor possa colocar a correspondência.
Se inexistia esse número de polícia na rua, à arguida competia dar a informação e não o fez, sendo nítida a fuga ao
cumprimento de qualquer obrigação processual […]
O regime legal introduzido com as notificações por via postal simples seria em absoluto postergado caso se entendesse
que a simples alteração da morada do arguido não comunicada ao Tribunal impediria sem mais a realização de audiência
de discussão e julgamento, assim como fica postergado no caso de ab initio se indicar morada incorreta ou sem recetáculo,
ou como refere a lei, se for impossível proceder ao depósito da carta.
O Sr. Ministro da Justiça acentuava na exposição de motivos da Proposta de Lei nº 41/VIII que, o arguido tem o direito à
defesa, mas não tem o direito de se furtar à acusação nem o de impedir o julgamento.
Como refere o Acórdão n.º 17/2010, do Tribunal Constitucional, Processo n.º 498/09, in Diário da República, 2.ª série —
N.º 36 — 22 de Fevereiro de 2010:
[Ver o Ac. em nota supra]
Este foi o entendimento que sustentamos no recurso nº 2760/03 de 5-11-2003, citado no despacho recorrido e em que se
analisava caso em que não havia recetáculo postal na morada indicada no TIR, vindo a autoridade policial constatar que o
arguido que se havia ausentado para local incerto.
“O arguido que prestou Termo de Identidade e Residência, nos termos do disposto no art.196 do C. P. Penal, na redação
dada pelo D.L. 320-C/2000 de 15/12 e verificando-se, posteriormente, mudança de residência sem comunicação ao
processo, legitima a sua representação por defensor em todos os atos processuais em que tenha o direito ou dever de estar
presente, ou seja, legitima, em relação ao arguido não cumpridor das obrigações assumidas, a prática de todos os atos
processuais posteriores à prestação de TIR”.
Se um arguido que ao prestar TIR indica uma morada para onde serão enviadas as notificações e, caso se ausente ou
mude de residência sem informar o tribunal, se considera notificado, também se há de ter como notificado o arguido que
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logo na prestação do TIR indica como morada uma rua e número de polícia inexistente ou sem recetáculo onde o
distribuidor possa colocar a correspondência.
O que quer dizer que legitima, em relação ao arguido não cumpridor das obrigações assumidas, a prática de todos os atos
processuais posteriores à prestação do referido TIR.
Ac. TRG de 5-05-2014 : I. A notificação por carta registada presume-se consumada no terceiro dia útil posterior ao envio
da carta.
II. O mandatário que pretender ilidir tal presunção de notificação, tem de alegar e provar não só que a notificação não foi
efetuada, ou que foi feita em data posterior à presumida, mas também que tal ocorreu por razões que não lhe são
imputáveis.
Não estabelecendo o Código de Processo Penal nenhum regime específico que indique ao intérprete em que circunstância
pode ser ilidida essa presunção, deve ser entendido que rege para o efeito o regime de subsidiariedade estabelecido no
artigo 4º do Código de Processo Penal e, portanto, a presunção o n.º 2 do artigo 113.º só poderá ilidida pelo notificado
provando que a notificação não foi efectuada ou ocorreu em data posterior à presumida, por razões que lhe não sejam
imputáveis», como estabelece artigo 254.º, n.º 6 do Código de Processo Civil, na redacção vigente ao tempo (neste sentido,
entre outros, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 09-04-2008, Jorge Gonçalves, proc. 206/06.9TACDN-A.C1 e o
Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 07-12-2012, Sénio Alves, proc. 26/04.5PEFAR-A.E1).
[…]
Em circunstâncias normais de cumprimento dos despachos dos magistrados do MP, a data que o funcionário judicial apõe
no próprio ofício quando o está a elaborar, onde também consta o correspondente n.º de registo postal […], corresponde à
data da efectiva expedição ou envio postal.
[…]
Como já expresso, a lei permite que a presunção de notificação acima mencionada seja ilidida. Porém, o mandatário que
pretender ilidir a presunção de notificação, tem de alegar a notificação tardia e oferecer a respectiva prova no momento da
prática do acto, caso este tenha sido praticado fora do prazo fixado em função da data da notificação presumida (Acórdão
do Supremo Tribunal de Justiça de 21-02-2006, Bettencourt de Faria, proc. 0584290), exigindo-se não só a demonstração de
que a notificação não foi efetuada ou que ocorreu em data posterior à presumida, mas também a demonstração de que tal
ocorreu por razões não imputáveis ao notificado (Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra 13-11-2013, Fernando
Chaves, proc. 113/11.3TACSD.C1, todos acessíveis in www.dgsi.pt.)
Ac. TRE de 8-04-2014 : I. A acusação deve ser notificada ao arguido, não só pelo que se prevê no art. 113.º, n.º 10, do
Código de Processo Penal, também porque é uma exigência de um due process, de um processo justo, enquanto direito
pessoal do arguido que se não basta com a mera notificação do seu defensor - art. 6.º, n.º 3, alínea a), da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem.
II. Para o actual ordenamento jurídico português a expressão «a notificação de uma acusação é um direito pessoal do
arguido não pretende afirmar que a notificação seja feita «pessoalmente» ou por «contacto pessoal» nos termos do art.
113.º, n.º 1, alínea a), do mesmo Código.
III. Se a acusação não se pode considerar notificada, estamos face a uma irregularidade de conhecimento oficioso, que o
juiz de julgamento deve conhecer no momento do cumprimento do art. 311.º do Código, na vertente de saneamento do
processo.
Ac. TRG de 3-03-2014 : I. Não é viável a notificação do arguido por via postal simples em morada situada no
estrangeiro, ainda que constante do TIR, porque tal forma de notificação implica que se observem os procedimentos
previstos no nº 3 do art. 133 do CPP, nomeadamente que o distribuidor do serviço postal lavre uma declaração indicando a
data e confirmando o local exato do depósito, enviando-a de imediato ao serviço ou ao tribunal remetente.
II. Igualmente não é bastante o envio de uma vulgar carta registada com aviso de receção, pois o aviso tem de indicar os
procedimentos que os serviços postais deverão observar no caso do destinatário se recusar a assinar, se recusar a receber a
carta, ou não ser encontrado.
Ac. TRC de 13-11-2013 : 1. O mandatário que pretender ilidir a presunção de notificação, nos termos do artigo 254.º, n.º
6 do Código de Processo Civil, tem de alegar a notificação tardia e oferecer a respetiva prova no momento da prática do
ato, caso este tenha sido praticado fora do prazo fixado em função da data da notificação presumida;
2. Para que possa ilidir a presunção em causa, a lei exige não só a demonstração de que a notificação não foi efetuada ou
que ocorreu em data posterior à presumida, mas também a demonstração de que tal ocorreu por razões que não lhe sejam
imputáveis;
3. Quem se constitui mandatário no âmbito de processos judiciais e sabe que, por isso, vai receber notificações para a
prática de determinados atos, deve providenciar no sentido de haver alguém disponível para receber essas notificações ou,
pelo menos, para consultar regularmente a caixa de correio para se inteirar dos avisos de registos que os correios ali
depositem;
4. Não é com base no prazo concedido no aviso dos CTT para o levantamento da carta que o advogado do arguido consegue
demonstrar que foi por razões alheias à sua vontade que a notificação ocorreu em data posterior à presumida.
Ac. TRE de 11-07-2013 : Na falta de disposição expressa sobre tal matéria na disciplina privativa do processo sumário, a
exigência de notificação pessoal da sentença ao arguido vigora tanto no processo sumário como no comum, pelo que o
formalismo da notificação do despacho que determine o cumprimento da pena de prisão subsidiária deve ser o mesmo
numa e noutra forma de processo.
Ac. TRC de 11-09-2013 : Por via do disposto no artigo 113.º, n.º 9, do CPP, e ainda por que a decisão não envolve uma
alteração da pena imposta, fixada na sentença, a notificação do despacho que indefere a substituição da pena de multa
pela prestação de trabalho a favor da comunidade, requerida pelo arguido ao abrigo do artigo 48.º do CP, basta-se com a
respectiva comunicação ao advogado/defensor.
Ac. TRG de 9-09-2013 : A notificação da acusação penal a uma sociedade declarada insolvente deve ser feita a quem a
representa, nos termos do pacto societário, e não ao administrador da insolvência.
I-O despacho que converte uma pena não privativa da liberdade numa pena de prisão subsidiária, introduz uma
modificação do conteúdo decisório da sentença condenatória que tem repercussões, uma vez que da mesma resulta –
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directamente - a privação da liberdade do condenado.
II-Nos termos da actual redacção do artº 196º, al. e) e 214º, al. e), do CPP, conferida pela Lei nº 20/2013, de 21.02, este
despacho deve ser notificada directamente ao arguido, por via postal.
III-Não tendo o arguido prestado o TIR com a comunicação prevista na al. c) do nº 3 do artº 196º (obrigação de dar
conhecimento ao arguido que em caso de condenação, aquela medida só deixará de vigorar com a extinção da pena), não
pode o mesmo ser notificado por via postal.
IV-Se atendermos ao sentido da recente alteração, permitindo expressamente a possibilidade de notificação do arguido
por via postal, temos forçosamente de considerar que a solução legal, na vigência da lei anterior, não permitia tal tipo de
notificação, nem a aplicação do disposto na 1ª parte do artº 113º, nº 9 do CPP.
V-E se até à presente alterações era potencialmente discutível a manutenção do TIR até à extinção da pena, apelando-se
para tanto ao acórdão de fixação de jurisprudência nº 6/2010, que defende esta tese em relação à revogação da suspensão
da pena, já com a recente alteração não se mostra possível manter tal entendimento face ao vertido no nº 3 do art.º445º
do CP, pelo que sempre se teria de concluir que existem razões -ponderosas e novas - para alterar a doutrina fixada nessa
decisão.
VI-Assim, o referido despacho, à luz da redacção em vigor antes da recente alteração legislativa de 2013, ao qual é
aplicável a 2ª parte do nº 9 do artº 113º, do CPP, tem de ser notificado, obrigatoriamente, quer ao defensor, quer ao
condenado, sendo a notificação a realizar ao condenado por contacto pessoal.
(Acórdão
do
TRL,
de
08-05-2013,
proc.
n.º
12/11.9PTBRR.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bf88f6584997c75d80257b7a002edcce?OpenDocument)
Ac. TRC de 22-05-2013 : I. No confronto do regime decorrente da lei processual civil [artigo 254.º, n.º 2, do CPC] com o
estabelecido na lei processual penal [artigo 113.º, n.º 2, do CPP], o terceiro dia referido na última das duas referidas
normas corresponde ao terceiro dia dos três dias úteis posteriores ao registo.
Ac. TRE de 7-12-2012 : A presunção de notificação contida no artº 113º, nº 2 do Código de Processo Penal só pode ser
ilidida pelo notificado, nos termos do artº 254º, nº 6 do Código de Processo Civil, não podendo o juiz dela conhecer
oficiosamente.
Ac. TRP de 14-11-2012 : I. Nos termos no n.º 2 do art.º 113º do CPP, quando efectuadas por via postal registada, as
notificações presumem-se feitas no 3.º dia útil posterior ao do envio.
II. A norma deve ser interpretada no sentido de que todos os referidos 3 dias têm de ser dias úteis.
Ac. TRC de 23-05-2012 : A presunção imperativa de a notificação se considerar realizada decorridos 5 (cinco) dias do
depósito da carta na caixa de correio do arguido consagra um prazo que corre autónomamente e que, porque se não
relaciona com a prática de actos processuais pelos interessados (embora, evidentemente, tal estipulação marque o inicio de
um prazo judicial), não pode o seu decurso considerar-se interrompido nas férias judiciais.
A significar que, acontecendo o seu termo no período das férias judiciais, o prazo para a prática do acto judicial, inicia-se no
primeiro dia útil, após férias judiciais.
De modo que aquele prazo presuntivo dos 5 (cinco) dias do art.º 113º, n.º 3, do C. Proc. Penal, não pode ser cumulado com
os demais prazos estipulados na lei, estes sim, mas não aquele, sujeitos a suspensão durante as férias judiciais, pois que as
razões que justificam esta suspensão não têm razão de ser para aquele referido prazo de 5 (cinco) dias.
Iº De acordo com o art. 113, nº 12, do CPP, “… havendo vários arguidos ou assistentes, quando o prazo para a prática de
actos subsequentes à notificação termine em dias diferentes, o acto pode ser praticado por todos ou por cada um deles até
ao termo do prazo que começou a correr em último lugar”;
IIº Este normativo pressupõe a efectivação da notificação e não a sua ausência;
IIIº Numa hipótese de pluralidade de arguidos e em que, pelo menos em relação a um deles, não é possível a notificação
da acusação, o prazo para requerer a abertura de instrução, conta-se da efectivação da última notificação, não sendo
legítima a expectativa de aproveitamento de prazo a contar do momento em que é dado conhecimento aos arguidos
notificados de que o processo prosseguirá, ou da junção de requerimento a solicitar a separação processual por
impossibilidade de notificação da acusação a co-arguido.
(Acórdão
do
TRL,
de
25-01-2011,
proc.
n.º
138/09.9JELSB-B.L2-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7ce1fea8fe1538e6802578390040f43c?OpenDocument)
Nota: ver o Ac. do STJ 3/2011.
I - Os três dias de dilação a que se reporta o n.º 2, do art.º 113.º do Código de Processo Penal, terão de ser, todos eles,
dias úteis.
II- Com efeito, não será aqui de aplicar o mesmo regime previsto para o processo civil pois que se o legislador penal
quisesse consagrar o regime estabelecido no art.º 254.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, tê-lo-ia dito ou bastar-lhe-ia
remeter-se ao silêncio, pois que, sendo o Código de Processo Penal omisso, aplicar-se-iam as normas do processo civil que
se harmonizem com o processo penal (art.º 4.º do CPP). Assim, na ausência de regulamentação sobre a matéria, haveria
que recorrer à norma do n.º 2 do cit. art.º 254.º.
III – Por outro lado, existe também uma razão de ordem gramatical que leva a que se deva interpretar o art.º 113.º, n.º 2,
como se reportando a três dias úteis, pois que o substantivo dia é precedido do número ordinal terceiro, que significa o
último de uma série de três e, assim sendo, o útil que é essencial do dia e sendo este dia útil o último de uma série de três,
necessária é a existência de dois dias úteis que lhe antecedem.
(Acórdão
do
TRL,
de
14-05-2010,
proc.
n.º
9/09.GCTVD-A.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/662cdfba821ad4608025779f004ef8e7?OpenDocument)
Ac. TRG de 22-03-2010, CJ, 2010, T2, pág. 283: Tendo o arguido prestado TIR, as notificações da acusação e da
designação do julgamento podem ser feitas por ofício postal simples, com prova de depósito para a morada indicada no
TIR, não impondo a lei que as mesmas devam ser feitas por «contacto pessoal».
Ac. TRG de 8-02-2010, CJ, 2010, T1, pág. 284: I. Depois do trânsito em julgado de decisão condenatória, as notificações
ao arguido não podem ser realizadas através de postal simples, mas devem ser feitas através de contacto formal ou através
de carta registada.
II. Nesta situação, a notificação ao arguido por via postal simples integra irregularidade que afecta o valor da notificação e
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cuja reparação pode ser oficiosamente ordenada.
I – O início do prazo para requerer instrução, na hipótese de, havendo vários arguidos, uns já notificados da acusação e
outros não, o MP determinar o prosseguimento do processo, nos termos do art.º 283/5 do CPP, por considerar que os
procedimentos de notificação dos não notificados se revelaram ineficazes, não está (mas devia estar) regulado nas normas
que decorrem dos n.º s. 1 e 6 do art.º 287.º e 12 do art.º 113, também do CPP.
II – Esta lacuna legal, deve ser integrada, por ser possível, com recurso à aplicação analógica de disposições do CPP, ou
seja, no caso, com a aplicação da regra, que resulta daqueles normativos legais, de que o prazo se inicia com a ocorrência
de um facto (notificação do último arguido) e não com a notificação desse facto.
III – Assim sendo, o prazo - para os arguidos, que já estavam notificados da acusação, requererem a abertura da instrução
– inicia-se do despacho do MP a determinar o prosseguimento do processo sem esperar pela notificação dos outros
arguidos, e não da notificação desse despacho, até porque esta notificação não deve ser feita (por falta de base legal para o
efeito).
IV – Também é de afastar a tese que conta o início do prazo a partir da última notificação efectiva, pois que, quando o
MP determinar o prosseguimento dos autos, já podem ter decorrido mais de 20 dias desde a última notificação, e por isso
tal tese conduz à extinção do direito de requerer a abertura da instrução contra as legítimas expectativas dos arguidos que
estavam à espera da notificação dos outros.
(Acórdão
do
TRL,
de
12-01-2010,
proc.
n.º
40/06.JBLSB-F.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1e92935ab41666ac802576b60054f07e?OpenDocument
)
Nota: ver o Ac. do STJ 3/2011.
Ac. TRL de 17-12-2009, Proc. 7447/08.2TDLSB-H.L1: I - O arresto preventivo previsto no artº 228º, atenta a sua inserção
sistemática (no Título III do Livro IV do Código de Processo Penal) é uma medida de garantia patrimonial.
II. Por isso, o despacho que o decreta, para além da notificação ao defensor, deve igualmente ser notificado ao arguido,
conforme preceituam os artºs 194º, n.s 1 e 7 e 113º, n. 9 do CPP.
III- Mas tal omissão não configura nulidade, mas somente irregularidade, sujeita ao regime de arguição (artº 123º CPP), sob
pena de se considerar sanada.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
I – A notificação por via postal simples efectuada com as formalidades enunciadas no n.º 3 do art.º 113.º CPP visou
tornar possível e válido um acto de notificação menos formal e com menos garantias do que o contacto pessoal para
ultrapassar um dos principais obstáculos ao normal desenvolvimento da lide.
II – Com o depósito da carta na caixa do correio da residência indicada pelo arguido o legislador transferiu para este o
ónus de manter actualizada a residência bem como o de controlar a correspondência ali entrada presumindo que recebeu a
carta que ali foi depositada pelo serviço postal e que tomou conhecimento do respectivo conteúdo no prazo de 5 dias após
o depósito.
III – Se, em vez de introduzir a carta na caixa do correio, o distribuidor do serviço postal a entrega em mão ao
destinatário ou a quem tal como ele, tem acesso à mesma caixa de correio, há muito maiores garantias de que a carta
chegou ao destinatário e que este tomou conhecimento do seu conteúdo.
IV – Constando da notificação que «os prazos acima indicados … iniciam-se a partir do quinto dia posterior à data do
depósito na caixa do correio do destinatário, constante do sobrescrito» mas tendo a carta sido entregue em mão a
notificação é válida porque a entrega em mão tem a mesma ou maior eficácia do que o depósito na caixa do correio.
V - Mas essa entrega não tem a virtualidade de anular a afirmação de que o prazo se inicia apenas ao 5.º dia pois o
destinatário não pode ser surpreendido com um prazo mais curto para a prática do acto processual do que aquele que foi
indicado na carta só pelo facto de esta não ter dado entrada na caixa do correio. Tem necessariamente de valer o prazo
mais longo que lhe foi indicado sob pena de restrição inadmissível das suas garantias de defesa.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-07-2009,
proc.
n.º
215/07.0PBRGR.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3cb8980a3f5f0890802575fd0059cf6f?OpenDocument)
Ac. TRL de 9-06-2009, Proc. 332/07.7SILSB.L1: I. Tendo a data para a leitura da sentença sido designada na segunda
sessão da audiência de discussão e julgamento a que o arguido, apesar de notificado, não compareceu, e não tendo este
sido notificado, pessoalmente ou por qualquer outro meio, para comparecer na data designada para a leitura da sentença
que o veio a condenar, sendo certo que essa notificação teria de ser feita não só à advogada constituída mas também ao
próprio arguido (artº 113º, nº 9, do CPP), mais não resta do que concluir que se está perante a nulidade insanável prevista
na al.c) do artº 119º do CPP.
II. Nessa medida, importa, por força do estatuído no artº 122º do CPP, declarar nulo todo o processado a partir da segunda
sessão de discussão e julgamento, com a consequente designação de nova data para a leitura da sentença e respectiva
notificação do arguido para esse efeito.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
1 - As decisões proferidas pelas Relações são notificadas aos recorrentes na pessoa dos mandatários ou defensores.
2 - O n.º 9, do art.º 113.º, do CPP., delimita o âmbito da sua aplicação, ao elencar cronológicamente os actos processuais
em que se desenrola a tramitação do processo em 1.º instância, começando pela acusação e terminando na sentença. Fora
destes casos a notificação é feita na pessoa do defensor ou advogado, os quais, exercem os direitos que a lei reconhece ao
arguido (cfr. n.º 1, do art.º 63.º, do CPP.).
3 - Se a lei não reservou pessoalmente ao arguido a sua intervenção no julgamento do recurso onde não é obrigado a
estar presente (cfr. Arts.º 421.º e 423.º, do CPP.), não reservou igualmente, a notificação da decisão que em sede do
mesmo é proferida. Os direitos de defesa do arguido ficam perfeitamente assegurados desde que a notificação da decisão
lhe seja regularmente efectuada.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-03-2009,
proc.
n.º
1215/2008-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2e0579fc94ed9d9e802575ac004b595d?OpenDocument)
I - O arguido recorrente não tem de ser pessoalmente notificado do acórdão proferido, em recurso, pelo tribunal da
relação, sendo suficiente a notificação ao seu defensor ou mandatário.
II – A ressalva feita no art.º 113.º, n.º 9, do CPP, quanto às “sentenças”, não abrange as decisões dos recursos.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-03-2007,
proc.
n.º
1832/2007-3,
em
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b76f275944f96968802572db004ff14a?OpenDocument)
Ac. TRL de 10-03-2009, Proc. 8895/08, : I. A denunciante com a faculdade de se constituir assistente foi notificada do
despacho de arquivamento do inquérito por carta registada - empregando-se consequentemente meio mais solene do que o
legalmente consagrado (cfr. art.277º., nº.4 als.a) e c) do CPP).
II. Presumindo-se efectuada tal notificação no 3º. dia útil posterior ao do envio, nos termos do art. 113º., nº.2 in fine do
CPP, de acordo com o art.254º., nº.6 do CPC (na redacção do DL nº.324/03 de 27.12), tal presunção só pode ser ilidida pelo
notificado provando que a notificação não foi efectuada ou ocorreu em data posterior à presumida, por razões que não lhe
sejam imputáveis.
III. Tal equivale a dizer que a presunção só pode ser ilidida a pedido e no interesse do notificado, excluindo desde logo que o
possa ser por iniciativa do Tribunal (cfr., neste sentido, Ac. TRC de 12.07.06 e Ac. TRE de 08.05.07 ).
IV. Designadamente, não é possível concluir que a notificação ocorreu em momento anterior, quando se demonstre que a
carta registada foi recebida pelo destinatário antes do citado 3º. dia útil.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRG de 12-01-2009, C9, 2009, T1, pág. 315: I. A regra geral em matéria de notificação ao arguido é a de que pode ser
feita ao respectivo defensor ou advogado.
II. Entre as ressalvas legais, de que a notificação deve ser feita cumulativamente ao arguido e ao defensor, não se encontra
a notificação para o contraditório de promoção do Ministério Público para converter pena de multa em prisão subsidiária
Ac. TRC de 8-10-2008 : I. De acordo com o disposto no artº 113º, nº3, do CPP, a notificação por via postal simples
considera-se efectuada no 5º dia posterior à data indicada na declaração lavrada pelo distribuidor do serviço postal, o que
envolve presunção de que a correspondência expedida chegou efectivamente à caixa postal do destino.
II. A indicação da Rua não constitui o único elemento identificativo da morada, enquanto endereço postal. Este é composto
por todos os elementos correspondentes à localização de uma caixa postal de depósito de correspondência, o que
usualmente envolve indicação da localidade, rua, andar e número de polícia e também o código postal.
I – O art.º 113.º, do CPP, estabelece as regras que fixam a data do início de contagem do prazo para exercer os actos
processuais e não regras do cômputo do respectivo prazo.
II – Na notificação por via postal registada, o legislador estabeleceu uma presunção ilidível da data de notificação:
presumem-se efectuadas no 3.º dia útil posterior ao do envio, ou seja, no terceiro de três dias úteis posteriores ao registo;
na notificação por via postal simples, fixou um data concreta – a da declaração de depósito da carta na caixa do correio do
notificando – à qual aditou um prazo contínuo de 5 dias, considerando-se a notificação efectuada no 5.º dia posterior à data
do depósito.
III – Tendo os arguidos sido notificados por via postal simples e tendo as respectivas cartas sido depositadas nas suas
caixas de correio no dia 19/09/05, devem considerar-se notificados em 24/09/05.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-02-2007,
proc.
n.º
1371/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88f62d081fcd9fa4802572c1004f564b?OpenDocument)
I - O prazo de 5 dias, previsto no art.º 113.º n.º 3, do CPP, na redacção que lhe foi dada pelo Dec-Lei n.º 320-C/2000, de
15/12, conta-se sem descontos dos sábados, domingos ou feriados.
II - Se o último dia desse prazo de notificação das decisões judiciais em processo penal, por via simples, cair em qualquer
dos dias antes referidos, não se transfere para o primeiro dia útil seguinte, ao invés do que sucede com as notificações
previstas no n.º 2 do preceituado naquele art.º 113.º.
(Acórdão
do
TRL,
de
13-03-2003,
proc.
n.º
00104729,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a6d734b3a341e53980256d2b004f7e3b?OpenDocument
)
I - A menos que se verifique o condicionalismo excepcional previsto no n.º 6 do art.º 113.º do C.P.P. a convocação para
comparecer a qualquer diligência, nomeadamente, interrogatório, declarações, debate instrutório, audiência ou aplicação
de medida de coação ou de garantia patrimonial, há-de sempre respeitar as regras da notificação pessoal constantes do n.º
1 do mesmo preceito ou afigurando-se não ser regular a simples notificação para comparecer em debate instrutório feita
na pessoa do defensor, uma vez que se trata da convocação para acto processual.
II - Os actos processuais com especial relevância para a posição processual do arguido devem ser notificados tanto a este
como ao seu defensor começando o respectivo prazo a contar-se da notificação efectuada em último lugar.
(Acórdão
do
TRL,
de
20-11-2002,
proc.
n.º
0069293,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/57268b3ee88601a280256c8d0039ee5e?OpenDocument
)
I - O art.º 113.º, n.º 2 do C.P.P. dispõe que a notificação efectuada por via postal registado presume-se feita no 3.º dia
útil posterior ao do envio.
II - O art.º 254.º, n.º 4 do C.P.C., aqui aplicável por força dos arts. 4.º e 104.º do C.P.P. esclarece que essa presunção só
pode ser ilidida pelo notificado provando que a notificação não foi efectuada ou ocorreu em data posterior à presumida,
por razões que não lhe sejam imputáveis.
III - Trata-se de uma presunção "juris tantum" estabelecida unicamente a favor do notificado e que, portanto, não pode
ser ilidida por outrém que não ele.
(Acórdão
do
TRL,
de
25-10-2002,
proc.
n.º
0057603,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aff02624297016ee80256c6000425a50?OpenDocument)
I - A notificação postal do assistente para deduzir, querendo, instrução, deve efectuar-se com as formalidades
actualmente previstas no n.º 3 do art.º 113.º do CPP, na redacção conferida pelo DL n.º 320-C/2000, de 15/12, sob pena de
irregularidade.
II - Perante uma notificação postal irregular, deve conceder-se ao interessado possibilidade de esclarecer a razão da sua
divergência relativamente ao entendimento da secretaria sobre a data da sua efectivação.
(Acórdão
do
TRL,
de
09-07-2002,
proc.
n.º
0059965,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/562a2ad788826fdb80256ccc003b67d8?OpenDocument)
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I - A convocação do arguido, salvo ocorrendo o condicionalismo previsto no art.º 113.º n.º 6 do CPP, para comparecer a
qualquer diligência em instrução, particularmente ao interrogatório, declarações, debate instrutório, audiência ou aplicação
de medidas de coacção ou de garantia patrimonial, há-de registar as regras da notificação pessoal, segundo o art.º 113.º
n.º 1, do CPP.
II - A preterição de tal formalidade acarreta a nulidade insanável prevista no art.º 119.º c), do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-06-2002,
proc.
n.º
0036615,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e1785e4fbb879ee480256be900351e77?OpenDocument
)
I - O prazo para requerer a abertura da instrução é de 20 dias sendo que, havendo mais do que um arguido no processo,
deve contra-se para todos, nos termos do disposto no art.º 113.º, n.º 10, do CPP, a partir daquele que, efectivamente, tiver
sido notificado em último lugar;
II - Por isso, revelando-se porventura ineficazes os procedimentos de notificação relativamente a um desses arguidos e
prosseguindo o processo, nos termos da parte final do n.º 5 do art.º 283.º do C.P.Penal, não poderão aqueles que tiverem
sido notificados da acusação, uma vez esgotado o prazo do último que efectivamente o tiver sido e com o processo a correr
já os tramites subsequentes, requerer ainda a abertura de instrução ou beneficiar para o efeito da situação excepcional a
que alude o art.º 336.º, n.º 3, do C.P.Penal.
III - De resto, a situação excepcional prevista neste último normativo apenas é aplicável ao arguido que, por não ter tido
antes qualquer intervenção no processo e não ter por isso, prestado termo de identidade e residência (TIR), venha a ser
declarado contumaz.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-05-2001,
proc.
n.º
0083149,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e7f772bb1e31cc0780256ad4003ce3f3?OpenDocument)
I - Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 113.º, n.º 1 e 283.º, n.º s. 5 e 6 do CPP vigente, a notificação da
acusação ao arguido só pode ser feita, actualmente, mediante contacto pessoal ou via postal registado;
II - Tem por isso de ter-se por tempestivo um requerimento de abertura de instrução formulado pelo arguido, ao abrigo e
para os efeitos do disposto no art.º 287.º, n.º 1, do C.P.P., se a acusação lhe tiver sido apenas comunicada por éditos, por
um lado porque esta forma de notificação não é legalmente admissível, e por outro lado porque nem sequer está
demonstrado nos autos que, quando tal forma de notificação foi ordenada, se tivessem já revelado ineficazes os
procedimentos de notificação efectivamente previstos e acima enunciados.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-01-2001,
proc.
n.º
00103393,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8d7e4dc06e4ee1a880256a24004040e3?OpenDocument
)
I - O despacho que ordenou a perda, a favor do Estado, de objecto pertencente ao arguido, deve ser notificado não só a
este como, também, ao seu mandatário constituido.
II - Não o sendo ao último cometeu-se a nulidade, sanável, prevista no artigo 113.º n. 5, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-10-1997,
proc.
n.º
0048635,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3a03a2948b24cf02802568030004dfad?OpenDocument)
6- Decisões dos TR
Decisão TRL de 18-03-2013 : I. Conforme o n.º 2, do artº 113º do CPP, a notificação efectuada por carta registada
presume-se feita no 3.º dia útil posterior ao do envio.
II. A norma deve ser interpretada no sentido de que todos os referidos 3 dias seguintes têm de ser dias úteis.
Nota: Ac. TRP 14-11-2012 ; Ac.TRP de 7-12-2011 ; Ac. TRL de 01-10-2008 (Proc. 5605/08); Despacho, decisão de 14-05-2010,
do Vice-presidente Rel. Lisboa (Reclamação no Proc. 9/09.gctvd-A.L1); Decisão do TRE de 1-04-2004 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Decisão do Vice-Presidente do TRL, de 14-05-2010, proferida no âmbito do artº 405º do CPP, Proc. nº 9/09gctvd-A.L1: Os
três dias a que se reporta o nº 2 do artº 113º do CPP terão de ser, todos eles, e não apenas o último, dias úteis.
Com efeito, a expressão '3º dia útil' pressupõe que tenha sido precedido de outros dois dias úteis - trata-se do último de uma
série
de
três,
que
implica
a
existência
de
dois
anteriores.
Nota: em sentido concordante são citadas: a decisão proferida em 1/4/2004, no âmbito da Reclamação nº401/04-1, do
Tribunal da Relação de Évora, proferida por Manuel Cipriano Nabais e o Acórdão da Relação de Guimarães acessível aqui .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Decisão sumária do TRE de 16-12-2008, CJ, 2008, T5, pág. 273: I. Só nos casos taxativamente enunciados no artº 113º,
nº 9 do CPP é obrigatória a notificação pessoal dos sujeitos processuais (in casu, o assistente).
II. Deste modo, havendo notificação quer ao mandatário do assistente quer ao próprio assistente, é a primeira a relevante
para efeitos de impugnação do decidido.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
7- Orientação do MP
Na reunião de trabalho realizada, no dia 7-04-2011, na PGD Lisboa, analisada a questão de saber se o processo de contraordenação rodoviária possui um regime específico de notificação que afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo
Penal, considerou-se - tal como resulta do Parecer do Conselho Consultivo da PGR nº 19/2001 - ser de afastar, no âmbito das
contra-ordenações rodoviárias, a aplicação subsidiária do artº 113º do CPP.
Constatou-se, aliás, que em idêntico sentido vem apontando a jurisprudência deste Tribunal da Relação, de que é exemplo
o Ac. TRL de 30-12-2010, Proc. nº319/10.2taFun-A.l, 3ª Secção, relatado por Conceição Gonçalves, com a seguinte
pronúncia:
I. O processo de contra-ordenação rodoviário tem um regime próprio de notificações, adequado à natureza desse
processo caracterizada pela celeridade e simplicidade de procedimentos. Este regime específico afasta a aplicação
subsidiária das correspondentes normas da lei processual penal, e naturalmente, o regime processual civil.
II. Por essa razão, no âmbito do processo de contra-ordenação rodoviária, a notificação da sentença proferida pela
entidade administrativa efectuada através de carta registada com aviso de recepção, considera-se presumidamente feita,
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conforme decorre do artº 176º do Código da Estrada, no dia em que for assinado o aviso de recepção ou no terceiro dia útil
após essa data, quando o aviso for assinado por pessoa diversa do arguido, independentemente de o aviso de recepção ser
pessoalmente assinado pelo próprio destinatário, ou da identificação, por parte do distribuidor postal, da pessoa que o
recebeu.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Artigo 114.º
Casos especiais
1 - A notificação de pessoa que se encontrar presa é requisitada ao director do estabelecimento
prisional respectivo e efectuada na pessoa do notificando por funcionário para o efeito designado.
2 - A notificação de funcionário ou agente administrativo pode fazer-se mediante requisição ao
respectivo serviço, mas a comparência do notificado não carece de autorização do superior hierárquico;
quando, porém, a notificação seja feita por outro modo, o notificado deve informar imediatamente da
notificação o seu superior e apresentar-lhe documento comprovativo da comparência.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 114.º
(Casos especiais)
1 - A notificação de pessoa que se encontrar presa é requisitada ao director do estabelecimento prisional respectivo e
efectuada na pessoa do notificando por funcionário para o efeito designado.
2 - A pessoa que, dependendo de superior hierárquico, tiver sido notificada para comparecer em acto processual não
carece de autorização, mas deve informar imediatamente da notificação o seu superior e apresentar-lhe documento
comprovativo da comparência.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 114.º
[...]
2 - A notificação de funcionário ou agente administrativo pode fazer-se mediante requisição ao respectivo serviço, mas a
comparência do notificado não carece de autorização do superior hierárquico; quando, porém, a notificação seja feita por
outro modo, o notificado deve informar imediatamente da notificação o seu superior e apresentar-lhe documento
comprovativo da comparência.
2- Acórdão dos TR
Ac. TRP de 2-05-2007, CJ, 2007, T3, pág. 204: I. A notificação de arguido preso é requisitada ao director do respectivo
estabelecimento prisional e feita na pessoa do notificando por funcionário designado para o efeito.
II. Por isso, cometeu-se nulidade insanável se, achando-se o arguido preso, em vez de se requisitar a sua notificação para
comparecer na audiência de julgamento, se remeteu aviso postal simples para a residência que, a par do estabelecimento
prisional, constava do TIR, o que teve como consequência que ele não comparecesse na primeira sessão de julgamento, na
qual foram inquiridas as testemunhas de acusação.

Artigo 115.º
Dificuldades em efectuar notificação ou cumprir mandado
1 - O funcionário de justiça encarregado de efectuar uma notificação ou de cumprir um mandado
pode, quando tal se revelar necessário, recorrer à colaboração da força pública, a qual é requisitada à
autoridade mais próxima do local onde dever intervir.
2 - Todos os agentes de manutenção da ordem pública devem prestar auxílio e colaboração ao
funcionário mencionado no número anterior e para os fins nele referidos, quando for pedida a sua
intervenção e exibida a notificação ou o mandado respectivos.
3 - Se, apesar do auxílio e da colaboração prestados nos termos dos números anteriores, o funcionário
de justiça não tiver conseguido efectuar a notificação ou cumprir o mandado, redige auto da ocorrência,
no qual indica especificadamente as diligências a que procedeu, e transmite-o sem demora à entidade
notificante ou mandante.
Artigo 116.º
Falta injustificada de comparecimento
1 - Em caso de falta injustificada de comparecimento de pessoa regularmente convocada ou
notificada, no dia, hora e local designados, o juiz condena o faltoso ao pagamento de uma soma entre 2
UC e 10 UC.
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2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o juiz pode ordenar, oficiosamente ou a
requerimento, a detenção de quem tiver faltado injustificadamente pelo tempo indispensável à
realização da diligência e, bem assim, condenar o faltoso ao pagamento das despesas ocasionadas pela
sua não comparência, nomeadamente das relacionadas com notificações, expediente e deslocação de
pessoas. Tratando-se do arguido, pode ainda ser-lhe aplicada medida de prisão preventiva, se esta for
legalmente admissível.
3 - Se a falta for cometida pelo Ministério Público ou por advogado constituído ou nomeado no
processo, dela é dado conhecimento, respectivamente, ao superior hierárquico ou à Ordem dos
Advogados.
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 5 do artigo 68.º
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 116.º
(Falta injustificada de comparecimento)
1 - Em caso de falta injustificada de comparecimento de pessoa regularmente convocada ou notificada, no dia, hora e
local designados, o juiz condena o faltoso ao pagamento de uma soma entre duas e dez UCs.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o juiz pode ordenar, oficiosamente ou a requerimento, a detenção de
quem tiver faltado injustificadamente pelo tempo indispensável à realização da diligência e, bem assim, condenar o
faltoso ao pagamento das despesas ocasionadas pela sua não comparência, nomeadamente das relacionadas com
notificações, expediente e deslocação de pessoas. Tratando-se do arguido, pode ainda ser-lhe aplicada medida de prisão
preventiva, se esta for legalmente admissível.
3 - Se a falta for cometida pelo Ministério Público ou por advogado constituído ou nomeado no processo, dela é dado
conhecimento, respectivamente, ao superior hierárquico ou à Ordem dos Advogados.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 116.º
[...]
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 68.º, n.º 5.
2- Acórdãos do TC
237/2008, 458/2007
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 do artigo 116.º do CPP, quando interpretada no sentido de que a
testemunha que não justifique a falta tem de ser condenada ao pagamento de uma soma entre duas e dez UCs, ainda
que o sujeito processual que a arrolou prescinda do respectivo depoimento e o juiz não determine oficiosamente a
inquirição, viole o princípio da proibição do excesso, enquanto subprincípio caracterizador do princípio do Estado de direito
consagrado no artigo 2.º da Constituição.
Extracto da fundamentação:
A “soma “ referida no n.º 1 do artigo 116.º do CPP, embora as finalidades próprias do direito processual penal possam
influir no respectivo regime, designadamente quanto aos termos da justificação da falta para que é cominada e ao seu
montante, é uma sanção pecuniária com a mesma natureza das demais multas processuais.
A propósito deste tipo de sanções pecuniárias disse o Tribunal no acórdão n.º 315/92, in Acórdãos do Tribunal
Constitucional, 23.º vol., pág. 323 (cfr. tb. o acórdão n.º 680/2004, in www.tribunalconstitucional. pt):
“Se a doutrina processual civil se refere a elas (às multas processuais), por vezes, como «penas», é porque utiliza esta
expressão amplamente, em sinonímia com «sanções punitivas» (assim, Manuel de Andrade, Noções Elementares de
Processo Civil, com a colaboração de Antunes Varela, edição revista e actualizada por Herculano Esteves, 1976, p.354, e
Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. II, 3ª ed., reimpressão, 1981, p.261)
As sanções processuais são cominadas para ilícitos praticados no processo, cujo adequado desenvolvimento visam
promover. Com a sua estatuição, pretende-se, conforme os casos, obter a cooperação dos particulares com os serviços
judiciais, impor aos litigantes uma conduta que não prejudique a acção da justiça ou ainda assegurar o respeito pelos
Tribunais.
(...)
Mas as multas processuais (...) constituem sanções indiscutivelmente estranhas ao direito disciplinar e ao direito de mera
ordenação social.
O direito disciplinar caracteriza-se pela existência de um poder hierárquico que o tribunal não possui, evidentemente,
quando aplica multas processuais às partes ou a outros intervenientes no processo. Tão pouco o direito de mera ordenação
social, que se distingue do direito penal, tendencialmente, «... pela natureza dos respectivos bens jurídicos...(e)... pela
desigual ressonância ética» e, decisivamente, através da qualificação feita pelo próprio legislador (cfr. o preâmbulo do DL
n.º 433/82, de 27 de Outubro), pode abranger as multas processuais - sanções historicamente anteriores e não filiadas no
direito penal.”
Todavia, sob esta designação comum, abrigam-se sanções pecuniárias com finalidades e pressupostos muito diversos.
Assim, as multas destinadas a garantir o cumprimento do dever geral de colaboração para a descoberta da verdade,
designadamente por parte daqueles que devam prestar elementos de prova ou sujeitar-se aos meios da sua obtenção,
distinguem-se claramente daquelas que são aplicadas às partes para garantir a boa ordenação do processo, de que são
exemplo a multa pela prática de actos fora do prazo normal (n.º 5 do artigo 145.º do CPC) e a multa pela apresentação
tardia de documentos (n.º 2 do artigo 523.º do CPC). A cominação de multas para factos do primeiro tipo previne e reprime
o não acatamento injustificado do dever de colaboração com os tribunais, encontrando uma justificação que não se
confina à frustração imediata dos fins para que, naquele processo concreto, é solicitada a colaboração. As multas
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cominadas para situações do segundo tipo são um modo de suavizar o efeito do incumprimento dos prazos para a prática
de actos que se traduzem em verdadeiros ónus processuais, nisso se esgotando a sua finalidade.
A soma cujo pagamento é imposto ao abrigo do n.º 1 do artigo 116.º do CPP para a falta injustificada de comparecimento
de pessoa regularmente notificada ou convocada para acto do processo penal sanciona um comportamento que, em
extremo rigor, poderia integrar crime de desobediência, mas ao qual a lei tradicionalmente confere tratamento privilegiado,
sancionando-o expeditamente com uma multa processual, aplicável mediante um incidente simplificado (Cfr., a propósito
de mecanismo sancionatório semelhante que já constava do artigo 91.º do Código de Processo Penal de 1929, o Parecer n.º
98/78, da Procuradoria-Geral da República, publicado no Boletim do Ministério da Justiça, n.º 284, págs. 30 e segs.).
O fim imediato desta sanção é reprimir o incumprimento do dever de colaboração para que o agente é solicitado no
âmbito de um concreto processo. Dever esse a cujo cumprimento o faltoso pode, aliás, ser judicialmente coagido (n.º 2 do
artigo 116.º do CPP e alínea f) do n.º 3 do artigo 27.º da CRP; cfr., quanto ao processo civil, n.º 2 do artigo 519.º do CPC).
Mas a sanção cumpre também um fim de prevenção geral, intimidando os potenciais infractores e contribuindo para
instilar na comunidade a consciência da efectividade desse dever, minorando a perniciosa repercussão da generalização de
uma atitude de desrespeito pelas convocatórias dos tribunais na tarefa fundamental do Estado de administrar justiça. Esta
preocupação em atacar o que era identificado como um dos pontos críticos da morosidade da justiça penal tornou-se
evidente com as novas regras de justificação das faltas em processo penal, introduzidas no artigo 117.º do CPP pela Lei n.º
55/98, de 25 de Agosto. Avulta neste regime a imposição de que a falta seja comunicada com cinco dias de antecedência, se
for previsível, ou no dia e hora designados para a prática do acto, se imprevisível, e não em momento posterior à falta,
como era tradicional (Outro aspecto em que se verificou inovação, para o presente recurso irrelevante, consiste em ter
deixado de se fazer referência aos critérios de justificação da falta por remissão para o regime substantivo de exclusão da
ilicitude e da culpa, o que pode ser interpretado como alargando a margem de apreciação judicial das razões justificativas
da não comparência).
[…]
A colaboração dos cidadãos na administração justiça, que se desdobra nos deveres de testemunhar, de intervir como
perito, de participar no tribunal do júri e intervenções ocasionais semelhantes (com ressalva dos casos de recusa legítima),
corresponde a um dever fundamental dos cidadãos para com o Estado, de conteúdo cívico-político. Afigura-se lícito extrair
essa fundamentalidade da expressa autorização constitucional para impor o cumprimento coercivo de tal dever (rectius, da
imposição coactiva de um dever prodrómico desse dever de colaboração, que é o dever de comparência perante as
autoridades judiciárias quando a pessoa é regularmente convocada – alínea f) do n.º 3 do artigo 27.º da CRP), o que
pressupõe o seu implícito reconhecimento constitucional. De todo modo, mesmo quem assim não entenda não negará
carácter de dever legal fundamental ao dever de colaborar na administração da justiça (Parece ser esta a opinião de Gomes
Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., pág. 534 e de José Casalta Nabais, O Dever Fundamental
de Pagar Impostos, pág. 94).
[…] não se concebe que possa prescindir-se da imposição de comparência perante as autoridades judiciárias por parte de
quem deva prestar depoimento, porque esse é um meio de prova sem o qual a instrução e o julgamento das causas é,
geralmente, impossível. E não pode deixar de estabelecer-se o adequado e expedito sancionamento dos faltosos, pois de
outro modo a imposição do dever não teria eficácia.
[…] a norma que manda impor ao faltoso o pagamento de uma “soma” não se destina, ou não se destina apenas, a
reprimir a falta em função do resultado concreto, mas a sancionar a desobediência à ordem de comparência, enquanto
conduta potencialmente lesiva da boa administração da justiça, que transcende esse resultado ou o perigo concreto.
Pretende-se, por um lado, mediante a imposição do dever de comunicação antecipada da causa impeditiva de
comparência previsível, habilitar o tribunal (ou a autoridade judiciária) com informação atempada que lhe permita
reorganizar o serviço e reduzir, até onde for possível, as consequências negativas da falta, seja para o serviço em geral, seja
para os restantes intervenientes processuais. E visa-se, concomitantemente, criar na comunidade em geral a convicção na
efectividade da norma que estabelece o dever de testemunhar e, para tanto, de comparecer no local e na data
determinados pela autoridade que dirige o processo.
Perante esta plurifuncionalidade do dever de justificação das faltas e da correspondente imposição do pagamento da
“soma” prevista no n.º 1 do artigo 116.º do CPP, quando a testemunha não comparece nem justifica a falta ao acto para
que foi regularmente convocada, não pode afirmar-se que a norma em causa viole o princípio da proporcionalidade. A
exigência de justificação para a não comparência e a correspondente sanção pecuniária quando a testemunha falta sem
justificação, mesmo que, em concreto, a falta não tenha tido reflexos na prática do acto, reafirma comunitariamente a
norma que estabelece o dever de comparecer perante a autoridade judiciária para prestar depoimento.
184/2006
Decide confirmar o juízo de inconstitucionalidade constante da decisão recorrida, concluindo pela inconstitucionalidade
do art.º 116.º, 1, do CPP, por violação do princípio da proporcionalidade resultante dos artigos 2.º e 18.º da Constituição,
interpretado no sentido de determinar a aplicação obrigatória de uma sanção processual à testemunha faltosa da qual o
sujeito processual que a apresentou veio a prescindir.
Extracto da fundamentação:
Quando o sujeito processual prescinde da testemunha que arrolou, a comparência desta perde utilidade. Com efeito, se o
sujeito não pretende, renunciando, o depoimento dessa testemunha, e se não existem razões para ordenar a sua inquirição
oficiosamente, nenhuma razão existe para exigir a respectiva comparência.
Nessa medida, a falta da testemunha da qual o sujeito processual prescinde não pode obrigar à imposição de uma
consequência sancionatória, quando tudo indica que a sua comparência seria inútil.
[…]
Dificilmente seria aceitável uma solução que implicasse a aplicação necessária de uma sanção processual a uma
testemunha faltosa mas da qual o sujeito processual que a indicou prescindiu e cujo depoimento o Tribunal não considerou
necessário à descoberta da verdade. Traduzir-se-ia, tal interpretação, numa violação do princípio da proporcionalidade, e
colidiria ainda com os princípios de celeridade, de economia processual e de proibição da prática de actos inúteis, já que
levaria a comparecer em audiência um interveniente cuja participação no processo nenhuma razão justifica.
363/2000
Julga inconstitucional, por violação do artigo 18.º, n.º 2 e 27.º da Constituição, a interpretação normativa do disposto no
artigo 116.º, n.º 2 do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 59/98 de 25 de Agosto, que permitia que fosse ordenada a
detenção, para comparência em julgamento, do arguido que tivesse faltado, pela primeira vez, à audiência de
julgamento, antes de ter decorrido o prazo de que legalmente dispunha para a justificação da falta.
Extracto da fundamentação:
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Do preceito supra referido [artigo 27.º da Constituição] resulta que a lei ordinária só pode restringir o direito à liberdade
(enunciado no nº 1) nas hipóteses previstas nos seus números 2 e 3. Consagrou-se, assim, no artigo 27º da Constituição, o
princípio da tipicidade constitucional das medidas privativas ou restritivas da liberdade (nesse sentido, Gomes Canotilho e
Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 2ª ed. revista e ampliada, 1º vol., Coimbra: Coimbra Editora,
1984, p. 199).
[…]
Pois bem, da análise das diferentes hipóteses ali previstas verifica-se que a única em relação à qual se pode discutir se
não autorizará a existência de norma infra-constitucional como aquela que, na interpretação da decisão recorrida, se extrai
do artigo 116º, nº 2 do CPP, é a prevista na alínea f) do nº 3, nos termos da qual é permitida a restrição da liberdade em
casos de "detenção por decisão judicial em virtude de desobediência a decisão tomada por um tribunal ou para assegurar a
comparência perante autoridade judiciária competente".
Cremos, contudo, pelas razões que enunciaremos já de seguida, que a interpretação normativa do artigo 116º, nº 2 do
Código de Processo Penal por que optou a decisão recorrida não encontra suporte constitucional no preceito supra referido.
Em primeiro lugar porque o próprio nº 3 acentua (no proémio) que a privação da liberdade nos casos previstos nas suas
alíneas apenas pode acontecer nas condições que a lei determinar. Ora, o artigo 116º, nº 2 identifica claramente como
condição prévia da possibilidade do juiz ordenar a detenção para comparência em julgamento que a pessoa cuja detenção é
ordenada (no caso o arguido) tenha faltado injustificadamente. Pois bem, concedendo a lei, à data em que a detenção foi
decretada, um prazo para a justificação da falta (5 dias, segundo o artigo 117º, nº 2 do CPP, na redacção em vigor na data
da prática dos factos) é evidente que não poderia o tribunal antecipar um juízo quanto ao carácter injustificado da mesma
antes de ter decorrido o prazo de que o faltoso dispunha para a sua justificação.
Acresce, no mesmo sentido, que o próprio teor literal da alínea f) daquele nº 3 reforça a ideia de que só será legítima a
restrição da liberdade, em que a detenção para comparência em julgamento se traduz, quando existissem fundados
receios - nesse sentido deve ser interpretada a expressão "assegurar a comparência" constante da parte final daquela
alínea f) - de que os meios normais de garantir essa comparência não seriam suficientes. O que, aliás, se compreende,
porquanto, como acentuam Gomes Canotilho e Vital Moreira (ob. cit., loc. cit.) "o direito à liberdade, enquanto «direito,
liberdade e garantia», está sujeito às competentes regras do art. 18º, nºs 2 e 3, o que quer dizer, entre outras coisas, que só
podem ser estabelecidas restrições para proteger outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, devendo
limitar-se ao necessário para os proteger. Tais princípios vinculam o legislador na definição dessas medidas e o aplicador
(designadamente o juiz) delas".
De facto, não podendo legitimamente concluir-se - designadamente em face do comportamento anterior do arguido,
traduzido, por exemplo, em anteriores faltas injustificadas - pela existência de risco de não comparência perante a
autoridade judiciária, revelar-se-ia efectivamente desproporcionada - e, nesse medida, contrária ao disposto no art. 18º, nº
2 da Constituição - a restrição do direito fundamental à liberdade em hipóteses como a dos autos. Tudo isto no pressuposto
do regime legal à data em vigor. É claro que se o prazo legal para a justificação da falta fosse antecipado, nos termos da
redacção dada ao artigo 117º pela Lei nº 59/98, por exemplo, outra seria a solução.
3- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
10/2009
Nos termos do artigo 80.º, n.º 1, do Código Penal, não é de descontar o período de detenção a que o arguido foi
submetido, ao abrigo dos artigos 116.º, n.º 2, e 332.º, n.º 8, do CPP, por ter faltado à audiência de julgamento, para a qual
havia sido regularmente notificado, e a que, injustificadamente, faltou.
DR 120, SERIE I, de 24-06-2009: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
21-05-2009,
proc.
n.º
08P3770,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bd0de47f42310bbb802576af0044bc6e?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRE de 17-03-2015 : Não é admissível a detenção para interrogatório, perante órgão de polícia criminal (com
competência delegada pelo Ministério Público), de pessoa que, para tanto regularmente notificada, faltou
injustificadamente ao ato.
Ac. TRL de 23-01-2013, CJ, 2013, T1, pág. 123: A cominação para quem falte injustificadamente a acto processual para
que tenha sido regularmente convocado só pode ter lugar após o seu reconhecimento em auto, não bastando, pois, para tal
a simples informação dada no processo pelo funcionário de justiça.
Nota: no mesmo sentido: Ac. TRL de 3-07-2002, CJ XXVII, T4; Ac. TRL de 4-06-1996, CJ XIX, T3, pág. 145 e Ac. TRC de 3-071996, CJ, T4, pág. 61.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Nota:
ver,
também,
o
Ac.
TRL,
de
11-01-2000,
proc.
n.º
0070665,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8794c559a391dc58802568b900468490?OpenDocument
Ac. TRL de 16/3/2010, CJ, 2010, T2, pág. 142: Resulta do estatuído nos artºs 254º, nº 1, al. b) do CPP e 27º, nº 3, al. f) da
CRP, que a detenção para comparência a acto processual apenas pode ter lugar para assegurar a presença perante
autoridade judiciária - juiz ou Ministério Público - e não perante órgão de polícia criminal, mesmo que este intervenha no
inquérito com competência delegada pelo Ministério Público.
Nota: no mesmo sentido: Ac. TRL de 10/2/2000, CJ 2000, Tomo I, pág. 156; Ac. TRL de 3/10/2000, CJ 2000, Tomo IV, pág.
143 e Ac. TRL de 13/1/2000, CJ 2000, Tomo I, pág. 136.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Nota: ver, também, o Ac. TRE de 17-03-2015 .
Ac. TRL de 29-01-2009, CJ, 2009, T1, pág. 158: Aplicar uma multa processual a alguém por uma falta de comparência
cometida quatro anos antes, no âmbito de um inquérito contra si instaurado, mas entretanto arquivado há dois anos,
constitui procedimento desproporcionado aos fins das sanções previstas para as faltas em juízo ou de colaboração com a
Justiça.
Ac. TRP de 29-10-2008, CJ, 2008, T4, pág. 225: I. Embora a detenção do arguido para comparecer sob custódia perante o
MP, a fim de ser interrogado no inquérito, seja uma medida excepcional, justifica-se a sua emissão, sem necessidade de
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nova notificação por OPC, no caso em que o arguido, tendo sido notificado, por carta registada com aviso de recepção, para
comparecer, não comparece, nem justifica a sua falta, apesar de a notificação ter sido feita com a cominação de que seria
detido se não comparecesse, nem justificasse a falta.
II. É que, além de que a notificação por meio de OPC não ter maior solenidade, nem oferecer mais garantias de ser
obedecida do que a que é feita por carta registada com aviso de recepção, existem fundadas razões para considerar que o
arguido voltaria a não se apresentar perante o MP.
Não havendo no processo "auto" que faça "fé" de que determinado arguido (ou testemunhal) haja faltado a diligência
para que tivesse sido regularmente convocado, deve o juiz de instrução recusar ao MP a aplicação ao visado de qualquer
das "sancões" (sanção pecuniária ou detenção para comparência) previstas no artigo 116.º n.º 1 e n.º 2 do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-01-2000,
proc.
n.º
0070665,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8794c559a391dc58802568b900468490?OpenDocument
)
1 - A "soma" com carácter sancionatório prevista no artigo 116.º do CPP tem carácter administrativo o que, para efeitos
de execução, determina a aplicabilidade do disposto nos artigos 510.º e 511 do mesmo diploma legal.
2 - Assim, na execução da sanção prevista no artigo 116.º do CPP é de seguir o regime estatuído no artigo 213.º do CCJ.
3 - A certidão da legislação da referida "soma" servirá de título executivo e, como tal, sujeita à distribuição na espécie
que lhe competir, não correndo por apenso, mas sim como processo autónomo.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-01-1997,
proc.
n.º
0005533,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79eeea584a24d88d802568030004a292?OpenDocument
)
No mandado que se destina a assegurar a presença de qualquer pessoa em acto de inquérito e que a essa pessoas deve
ser notificado, tem de constar, além do mais, a menção das sanções em que incorre no caso de falta injustificada.
Não constando tal menção e ainda que falte injustificadamente, não pode ser condenada em conformidade com o art.º
116.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-02-1996,
proc.
n.º
0009663,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7c70bb352ddaf8668025680300049061?OpenDocument
)
I - Não tendo sido lavrado auto de onde conste a falta de uma testemunha a diligência para o qual fora notificada tudo se
passa como se não tivesse ocorrido tal diligência.
II - A informação donde conste que a testemunha faltou e não justificou a falta é insuficiente para aplicação da sanção do
art.º 116.º do CPP por falta de comparência.
(Acórdão
do
TRL,
de
10-01-1996,
proc.
n.º
0007813,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5b2a46d7ca944167802568030003d5be?OpenDocument
)
5- Orientação do MP
1. Na reunião de trabalho realizada, no dia 2-11-2010, na PGD Lisboa, considerou-se que embora a leitura conjugada dos
artºs 273º e 116º do CPP permitam a interpretação favorável ? tese que defende que a detenção para a comparência a acto
processual também pudesse ter lugar para assegurar a comparência perante OPC, a verdade é que tal interpretação esbarra
com as normas dos artºs 254º nº1, al.b) do CPP e 27º, nº3, al.f) da CRP.
De resto, Paulo Pinto de Albuquerque, que fez parte do Grupo da Unidade de Missão para a Reforma Penal de 2007,
refere que a Proposta de Lei respectiva, nº109/Y, propunha a alteração do artº 254º, nº1, al.b) de modo a prever que a
detenção pudesse ser efectuada para assegurar a presença perante OPC em acto processual, mas ? esclarece o Autor - a
proposta foi abandonada porque ia além da Constituição, o mesmo é dizer que, a ser consagrada, seria inconstitucional.
Nessa medida, assentou-se ser de aderir ao entendimento segundo o qual:
A detenção para comparência a acto processual apenas pode ter lugar para assegurar a presença perante autoridade
judiciária - juiz ou Ministério Público - e não perante órgão de polícia criminal, mesmo que este intervenha no inquérito com
competência delegada pelo Ministério Público. - cfr. Ac. TRL de 16/3/2010, CJ, 2010, Tomo II, pág. 142.
Em idêntico sentido: Ac. TRL de 16/3/2010, proc. nº5414/08.5TDLSB.A.L1, 5ª secção, relatado por Pedro Martins; Ac. TRL
de 10/2/2000, CJ 2000, Tomo I, pág. 156; Ac. TRL de 3/10/2000, CJ 2000, Tomo IV, pág. 143 e Ac. TRL de 13/1/2000, CJ
2000, Tomo I, pág. 136.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Artigo 117.º
Justificação da falta de comparecimento
1 - Considera-se justificada a falta motivada por facto não imputável ao faltoso que o impeça de
comparecer no acto processual para que foi convocado ou notificado.
2 - A impossibilidade de comparecimento deve ser comunicada com cinco dias de antecedência, se for
previsível, e no dia e hora designados para a prática do acto, se for imprevisível. Da comunicação consta,
sob pena de não justificação da falta, a indicação do respectivo motivo, do local onde o faltoso pode ser
encontrado e da duração previsível do impedimento.
3 - Os elementos de prova da impossibilidade de comparecimento devem ser apresentados com a
comunicação referida no número anterior, salvo tratando-se de impedimento imprevisível comunicado
no próprio dia e hora, caso em que, por motivo justificado, podem ser apresentados até ao 3.º dia útil
seguinte. Não podem ser indicadas mais de três testemunhas.
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4 - Se for alegada doença, o faltoso apresenta atestado médico especificando a impossibilidade ou
grave inconveniência no comparecimento e o tempo provável de duração do impedimento. A
autoridade judiciária pode ordenar o comparecimento do médico que subscreveu o atestado e fazer
verificar por outro médico a veracidade da alegação da doença.
5 - Se for impossível obter atestado médico, é admissível qualquer outro meio de prova.
6 - Havendo impossibilidade de comparecimento, mas não de prestação de declarações ou de
depoimento, esta realizar-se-á no dia, hora e local que a autoridade judiciária designar, ouvido o médico
assistente, se necessário.
7 - A falsidade da justificação é punida, consoante os casos, nos termos dos artigos 260.º e 360.º do
Código Penal.
8 - O disposto nos números anteriores no que se refere aos elementos exigíveis de prova não se aplica
aos advogados, podendo a autoridade judiciária comunicar as faltas injustificadas ao organismo
disciplinar da respectiva Ordem.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 117.º
(Justificação da falta de comparecimento)
1 - Considera-se justificada a falta quando se tiver verificado, no caso, situação análoga à de qualquer causa que, nos
termos da lei penal, excluiria a ilicitude do facto ou a culpa do agente.
2 - A justificação é requerida até cinco dias após a falta e o requerimento deve, sempre que possível, ser logo
acompanhado dos elementos de prova respectivos. Não podem ser indicadas mais de três testemunhas.
3 - Se for alegada doença, o faltoso apresenta atestado médico especificando a impossibilidade ou grave inconveniência
no comparecimento e o tempo provável da duração do impedimento. O valor probatório do atestado pode, porém, ser
abalado ou contrariado por qualquer outro meio de prova admissível.
4 - Se for impossível obter atestado médico, é admissível qualquer outro meio de prova.
5 - Provada a impossibilidade ou grave inconveniência no comparecimento, pode o faltoso ser ouvido no local onde se
encontrar, sem prejuízo da realização do contraditório legalmente admissível no caso.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 117.º
[...]
1 - Considera-se justificada a falta motivada por facto não imputável ao faltoso que o impeça de comparecer no acto
processual para que foi convocado ou notificado.
2 - A impossibilidade de comparecimento deve ser comunicada com cinco dias de antecedência, se for previsível, e no dia e
hora designados para a prática do acto, se for imprevisível. Da comunicação consta, sob pena de não justificação da falta,
a indicação do respectivo motivo, do local onde o faltoso pode ser encontrado e da duração previsível do impedimento.
3 - Os elementos de prova da impossibilidade de comparecimento devem ser apresentados com a comunicação referida no
número anterior, salvo tratando-se de impedimento imprevisível comunicado no próprio dia e hora, caso em que, por
motivo justificado, podem ser apresentados até ao 3.º dia útil seguinte. Não podem ser indicadas mais de três
testemunhas.
4 - Se for alegada doença, o faltoso apresenta atestado médico especificando a impossibilidade ou grave inconveniência
no comparecimento e o tempo provável de duração do impedimento. A autoridade judiciária pode ordenar o
comparecimento do médico que subscreveu o atestado e fazer verificar por outro médico a veracidade da alegação da
doença.
5 - (Anterior n.º 4.)
6 - Havendo impossibilidade de comparecimento, mas não de prestação de declarações ou de depoimento, esta realizarse-á no dia, hora e local que a autoridade judiciária designar, ouvido o médico assistente, se necessário.
7 - A falsidade da justificação é punida, consoante os casos, nos termos dos artigos 260.º e 360.º do Código Penal.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 117.º
[...]
8 - O disposto nos números anteriores no que se refere aos elementos exigíveis de prova não se aplica aos advogados,
podendo a autoridade judiciária comunicar as faltas injustificadas ao organismo disciplinar da respectiva Ordem.
2- Acórdão do TC
521/2000
Não julga inconstitucional a norma do n.º 2 do artigo 117.º do CPP/98, nos termos da qual não foi dada oportunidade ao
recorrente de esclarecer o tribunal dos motivos pelos quais lhe era impossível comunicar a respectiva falta.
As modificações introduzidas pela revisão de 1998 no Código de Processo Penal em matéria de justificação de faltas de
comparência a actos processuais foram as seguintes: a noção de falta justificada foi consideravelmente simplificada; o
procedimento para a justificação foi substancialmente modificado: antes da revisão, a justificação devia ser requerida até
cinco dias após a falta; depois da revisão, o prazo de comunicação da impossibilidade de comparência depende da
previsibilidade do motivo – se este for previsível, a justificação da falta deve ser comunicada com cinco dias de antecedência
da realização do acto; se o motivo da falta for imprevisível, então, a justificação da falta tem de ser requerida no dia e hora
designados para o acto. Em qualquer dos casos, deve constar da comunicação a indicação do motivo, do local onde o faltoso
pode ser encontrado e da duração previsível do impedimento.
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Tal como no regime anterior à revisão, os elementos de prova da impossibilidade devem ser apresentados com a
comunicação; porém, se o impedimento tiver sido comunicado no próprio dia e hora, o faltoso pode apresentar tais
elementos até ao terceiro dia útil seguinte, se para tanto tiver motivo justificado. No caso de ser alegada doença como
motivo da falta, o atestado médico deve especificar a impossibilidade ou grave inconveniência no comparecimento e o
tempo provável de duração do impedimento.
Nos autos, vem questionado o nº 2 do artigo 117º, enquanto determina a obrigatoriedade da comunicação e prova da
impossibilidade de comparência ser fornecida no dia e hora designados para o acto, quando tal impossibilidade for
imprevisível, ao contrário do estabelecido na anterior redacção do preceito.
[…] a norma não viola o princípio da proporcionalidade: a medida imposta que dela decorre não é excessiva nem
demasiado gravosa. De facto, se a razão do impedimento é, de há muito previsível, compreende-se a imposição legal da sua
comunicação com cinco dias de antecedência em relação à data do acto a praticar. Trata-se, não só de permitir ao tribunal
a melhor ordenação dos demais actos a praticar no processo, como também uma maior eficiência do procedimento
processual. Já a imposição legal de comunicar a impossibilidade de comparência no dia e hora designados para o acto
poderia considerar-se excessiva caso a norma não previsse a concessão de um prazo razoável para que essa comunicação
pudesse ser efectuada e a respectiva prova pudesse ser carreada para os autos, no caso de se justificar a sua não
apresentação no próprio dia.
Como a norma prevê um prazo de 3 dias para a apresentação dos elementos de prova, em caso de efectivo impedimento,
não só a rigidez do princípio normativo constante da norma fica atenuada como os direitos do faltoso ficam tutelados de
forma adequada com a concessão de um prazo razoável.
[…] Também não é violado o princípio do acesso ao direito consagrado no artigo 20º da Constituição. De facto, a inovação
normativa constante do nº 2 do artigo 117º destina-se claramente a melhorar a eficiência do Tribunal, evitando o
protelamento das decisões através do adiamentos sucessivos das audiências, assim se retardando o andamento da Justiça.
E, em nenhum aspecto, o direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efectiva é beliscado pela norma que se
questiona, uma vez que as soluções previstas se destinam a acelerar a realização da justiça sem afectar os direitos das
partes que tenham necessidade de faltar a actos para que foram convocados.
De igual modo, não se vê como pode a norma em causa violar o princípio da proibição de indefesa, uma vez que o faltoso
que está realmente impedido de comparecer por motivo imprevisível dispõe de um prazo adicional para apresentar os
elementos comprovativos de tal impossibilidade.
3- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
1/1991
O atestado médico, para justificar a falta de comparecimento perante os serviços de justiça de pessoa regularmente
convocada ou notificada, referido no artigo 117º, nº 3, do CPP, não tem que indicar o motivo concreto que impossibilita
essa comparência ou a torna gravemente inconveniente, mas apenas atestar que o faltoso se encontra doente e
impossibilitado ou em situação de grave inconveniência, por doença, de comparecer.
DR/I, 25-05-1991: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
Notas:
1- Proferido ao abrigo da redacção originária do art.º 117.º
2Pode
ler-se
no
Acórdão
do
TRL,
de
17-04-2008,
proc.
n.º
2771/08-9
(em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4c098ae25dadf50280257439006588f4?OpenDocument)
:
O Assento do STJ de 3 de Abril de 1991, publicado no DR n.º 120 IªS-A de 25.Maio.1991, fixou a seguinte jurisprudência
que mantém a validade para o caso sub júdice: […]
Ou seja, “ I - Os atestados médicos justificativos de falta, por doença, a actos processuais têm que obedecer a dois
requisitos: a) especificação da impossibilidade ou grave inconveniência no comparecimento. b) o tempo provável de duração
do impedimento.
II - Não tem a virtualidade de justificar a falta do arguido a audiência de julgamento marcada para determinada data o
atestado que apenas refere que o faltoso se encontrava doente nesse dia, sem especificar se tal doença impossibilitou ou
tornou gravemente inconveniente a comparência”. (vd. Acórdão R.Porto de 29-01-92, proc.º9150825, in www.dgsi.pt).
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRP de 12-02-2014 : I. Nos termos do art. 117º, n.º 2 do CPP, a impossibilidade de comparecimento de pessoa
regularmente notificada a acto processual de natureza penal deve ser comunicada com cinco dias de antecedência, se for
previsível, e no dia e hora designados para a prática do ato se for imprevisível, devendo constar da comunicação a indicação
do respectivo motivo, do local onde o faltoso poderá ser encontrado e da duração previsível do impedimento.
II. Em processo penal não tem aplicação a regra prevista no art.º 629º, n.º 5 do CPC de 1961, correspondente à do art.º
508º, n.º 5 do CPC de 2013 porquanto, por um lado, existe norma específica que regula a situação e, por outro, não se
tratando de um processo de partes, a sanção do não comparecimento radica no interesse público de colaboração com a
justiça que está subjacente.
Ac. TRP de 18-12-2013 : II. Face ao prescrito no n.º 8 do artº 117º CPP, aditado pela Lei 48/2007, o advogado, quando
apresentar justificação da sua falta no processo não tem de apresentar os elementos de prova comprovativos da situação
impeditiva que alega, quer seja doença / atestado médico, ou outra.
Ac. TRG de 5-11-2012 : I. De acordo com o regime estabelecido no artigo 117.º do Código de Processo Penal, a
comunicação ao tribunal da impossibilidade de comparecimento, o mais tardar no próprio dia e hora do acto processual,
constitui requisito essencial para a justificação da falta;
II.No caso de ter havido um justo impedimento para o arguido cumprir no momento processual adequado a obrigação de
comunicação, cabia ao mesmo arguido invocá-lo expressamente e apresentar os respectivos elementos de prova mediante
requerimento apresentado no prazo de três dias após o termo do prazo ou cessação do impedimento (art.º 107.º n.ºs 2 e 3
do Código de Processo Penal e art.º 146.º do Código de Processo Civil);
III. A circunstância de o arguido se encontrar doente e acamado naquele dia não constitui obstáculo razoável e objectivo
para a realização da comunicação ao tribunal.
Ac. TRP de 04-07-2012 : No requerimento em que se formula o pedido de justificação da falta à audiência de julgamento,
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com fundamento em doença, tem de indicar-se o local onde o faltoso pode ser encontrado, sob pena de a falta não pode
ser justificada a falta.
1. Nos termos do art.º 117.º CPP, as faltas a diligências para as quais as pessoas se encontrem regularmente notificadas
têm que ser justificadas, tratando-se de motivo imprevisível, no dia e hora designados para a prática do acto e caso a falta
se deva a motivo de saúde, para além da supra referida comunicação, deverá o respectivo comprovativo ser junto aos
autos até ao 3.º dia útil seguinte.
2. Não tem a virtualidade de justificar a falta do arguido a audiência de julgamento, marcada para determinada data, o
atestado que apenas refere que o faltoso se encontrava doente nesse dia, sem especificar se tal doença impossibilitou ou
tornou gravemente inconveniente a comparência.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-04-2008,
proc.
n.º
2771/08-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4c098ae25dadf50280257439006588f4?OpenDocument)
Para que possa justificar-se a falta de comparência a acto processual penal, é condição indispensável a comunicação da
impossibilidade de comparência ao tribunal, como o impõe o n.º 2 do art.º 117.º, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
03-05-2001,
proc.
n.º
0016699,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/376d85331292a73180256a77002ecd39?OpenDocument
)
O regime emergente da redacção do art.º 117.º do CPP conferida pela Lei n.º 59/98, de 25/08, obriga o faltoso a
comunicar ao tribunal a falta.
A) - Com antecedência, se previsível;
B) - No acto, se imprevisível;
Ademais, o faltoso deve indicar o motivo da falta, com apresentação de atestado médico, se originada por doença e o
local onde se encontra.
A justificação da falta, quando for caso disso, pode ancorar-se na figura do justo impedimento.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-02-2001,
proc.
n.º
0081209,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/86f9eb4cec61832b80256b1a00563b7d?OpenDocument
)
I. Sob pena de se considerar injustificada, a comunicação da falta a que se reporta do n.º 2 do art.º 117.º do CPP tem de
conter expressamente (além dos demais requisitos legalmente exigidos) a indicação do local onde o faltoso se encontra.
II. Esta exigência tem por finalidade, além do mais, dar à autoridade judiciária a possibilidade de testar, logo, a
veracidade da alegação.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-12-1999,
proc.
n.º
0043643,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/041a7e25167de95d8025688c00404162?OpenDocument
)
Para efeitos do disposto no art.º 117.º n.º 2 do CPP, será de considerar imprevisível - bastando por isso a sua
comunicação no dia e hora designados para a prática do acto - a doença sobrevinda ao convocado em qualquer dos cinco
dias anteriores ao da data da diligência.
(Acórdão
do
TRL,
de
02-12-1999,
proc.
n.º
0050463,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ffe468f31e8e29c0802568ba0035fa76?OpenDocument)
Ainda que o atestado médico apresentado para justificar falta não preencha todos os requisitos exigidos por Lei artigo
117.º CPP - não deve o Juiz, desde logo, considerar injustificada a falta, mas antes convidar o faltoso a apresentar novo
atestado devidamente corrigido, à imagem do que sucede no Processo Civil com as petições irregulares ou deficientes.
(Acórdão
do
TRL,
de
04-06-1996,
proc.
n.º
0003175,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e20bfc3f4aae6c53802568030004ebb0?OpenDocument)
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PARTE I
LIVRO II
Dos actos processuais
TÍTULO V
Das nulidades
Artigo 118.º
Princípio da legalidade
1 - A violação ou a inobservância das disposições da lei do processo penal só determina a nulidade do
acto quando esta for expressamente cominada na lei.
2 - Nos casos em que a lei não cominar a nulidade, o acto ilegal é irregular.
3 - As disposições do presente título não prejudicam as normas deste Código relativas a proibições de
prova.
Notas:
1- Acórdão do TC
350/2006
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 61.º, n.º 1, alínea b), 118.º, n.ºs 1 e 2, 119.º, 120.º, 123.º, n.º 1, e 194.º,
n.º 2, do Código de Processo Penal, no sentido de que constitui irregularidade, a arguir no próprio acto, a prolação de
despacho judicial a determinar a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva do arguido, na sequência de
promoção do Ministério Público formulada após o termo do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sem que
este, assistido por mandatário por ele constituído, presente ao acto, tenha sido ouvido sobre essa promoção, sem
invocação fundamentada de impossibilidade ou inconveniência dessa audição.
Extracto da fundamentação:
No presente caso […] está assente que o arguido, assistido pelo mandatário constituído, esteve presente no acto em que
foi proferido o decretamento da prisão preventiva, sem que previamente, sobre a promoção do Ministério Público nesse
sentido, tivesse sido ouvida a defesa nem invocada qualquer razão para considerar impossível ou inconveniente essa
audição.
Saliente-se que defensor do arguido era um advogado por ele constituído, o que indicia uma relação de confiança pessoal
e de reconhecimento de competência técnica por parte do arguido, e não um defensor oficioso, designadamente defensor
nomeado ad hoc para o acto.
Tratando-se de um vício de fácil detecção, directa e imediata, e encontrando-se o arguido pessoalmente assistido no acto
por profissional forense por ele constituído, não se afigura que constitua um ónus excessivo, intolerável ou
desproporcionado a imposição da arguição, no próprio acto, da irregularidade efectivamente cometida, em termos de
fulminar a interpretação normativa seguida no acórdão recorrido com um juízo de inconstitucionalidade, por violação das
garantias de defesa e dos princípios do contraditório e da proporcionalidade.
2- Acórdãos do STA
I - O requerente do pedido de habeas corpus foi detido por uma autoridade de polícia criminal a partir da informação da
Interpol de que era procurado por autoridade judiciária estrangeira para efeito de procedimento criminal.
II - Como esta situação está prevista nos arts. 39.º e 64.º da Lei 144/99, de 31-08, a detenção pode durar até 40 dias, se a
autoridade estrangeira informar que irá formular o pedido de extradição, nos termos dos n.ºs 2 e 3 deste último preceito.
III -Nestes casos, o Estado que pretende a extradição não conhece a localização da pessoa procurada, só vindo a tomar
conhecimento desse facto quando lhe é comunicada a detenção, nos termos do n.º 2 do art. 64.º da Lei 144/99, de 31-08.
Por isso, porque ainda não estabeleceu comunicação com o Estado da detenção, a aplicação do prazo de 40 dias depende
apenas da informação de que vai formular o pedido de extradição.
IV -O despacho que decidiu o prolongamento da detenção não sofre de falta de fundamentação quando remete
expressamente para os fundamentos constantes da promoção do MP.
V - Aliás, a eventual falta de fundamentação desse despacho não integra qualquer dos fundamentos de habeas corpus,
já que o vício, a existir, constituiria uma irregularidade, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art. 118.º do CPP, que teria de ser
arguida perante a Relação, nos termos e no prazo previsto pelo n.º 1 do art. 123.º do mesmo código, sob pena de sanação.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
19-03-2015,
proc.
n.º
231/15.9YRLSB-A.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0856b324d8db1a6780257e0e0033e43e?OpenDocumen
t)
I - A lei adjectiva penal consagrou em matéria de invalidades o princípio da legalidade, segundo o qual a violação ou a
inobservância das disposições da lei do processo penal só determina a nulidade do acto quando esta for expressamente
cominada na lei, sendo que nos casos em que a lei não cominar a nulidade o acto ilegal é irregular – n.º s 1 e 2 do art.º
118.º.° do CPP.
II - A falta de fundamentação das decisões, com excepção da sentença (al. a) do n.º 1 do art.º 379.º do CPP), não se
mostra cominada com a sanção da nulidade, razão pela qual constitui mera irregularidade. As irregularidades processuais
só determinam a invalidade do acto a que se referem quando tiverem sido arguidas pelos interessados no próprio acto ou,
se a este não tiverem assistido, nos 3 dias seguintes a contar daquele em tiverem sido notificados para qualquer termo no
processo ou intervindo em algum acto nele praticado – n.º 1 do art.º 123.º.° do CPP.
III - A nulidade resultante de omissão de pronúncia verifica-se quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões
que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento (al. c) do n.º 1 do art.º 379.º.°), sendo
certo que não se tem por verificada quando o tribunal deixa de apreciar algum ou alguns dos argumentos invocados pela
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parte tendo em vista a decisão da questão ou questões que a mesma submete ao seu conhecimento, só ocorrendo quando
o tribunal deixa de se pronunciar sobre a própria questão ou questões que lhe são colocadas ou que tem o dever de
oficiosamente apreciar, entendendo-se por questão o dissídio ou problema concreto a decidir e não os simples
argumentos, razões, opiniões ou doutrinas expendidos pela parte na defesa da sua pretensão.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
09-02-2012,
proc.
n.º
131.º/11.1YFLSB,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ae782be490cf9160802579e50051ca66?OpenDocument)
I - Numa situação em que à data em que o requerente foi constituído arguido já o processo tinha sido declarado de
excepcional complexidade é óbvio que não podia ser ouvido sobre o objecto de tal despacho.
II - Mesmo a não audição prévia de arguidos sobre a declaração de excepcional complexidade do processo é susceptível
de consubstanciar uma irregularidade (art.º 118.º, n.º s 1 e 2, do CPP), já que tal omissão não consta das nulidades
insanáveis, nem das dependentes de arguição (arts. 119.º e 120.º do CPP), nem se encontra configurada como tal, quer no
âmbito do art.º 61.º do CPP, quer nos termos do art.º 215.º do CPP; aliás, nem sequer estes normativos identificam e
estabelecem qualquer cominação para o caso de violação da injunção contida nos preceitos.
III - A situação omissiva de audição prévia de arguido, perante um despacho subsequente declarando o processo de
especial complexidade, é constitutiva de objecto de recurso ordinário, não se afigurando enquadrável no objecto do habeas
corpus, que, como providência excepcional, se destina a reagir contra situações clamorosas e abusivas de prisão
grosseiramente ilegal.
IV - O facto de o arguido não poder ter sido ouvido sobre tal despacho não invalida a sua eficácia sobre a elevação do
prazo de duração máxima da prisão preventiva em que o arguido se encontra, uma vez que esse despacho se destinou a
ampliar aquele limite temporal para qualquer arguido em prisão preventiva naquele processo, quer os nessa situação à
data da decisão, quer os posteriormente constituídos no mesmo processo.
V - Nem consta da lei a obrigatoriedade de notificação desse despacho a arguido constituído como tal posteriormente
ao mesmo, o que bem se compreende face à natureza e funcionalidade desse despacho, que, tendo sido produzido de
forma legalmente válida, e não sendo infirmado, transita.
VI - Transitando o despacho de declaração de excepcional complexidade, a audição de arguido constituído
posteriormente a essa decisão, sobre o objecto da mesma, revela-se processualmente como um acto inútil.
(Acórdão
do
STJ
de
04-02-2009,
proc.
n.º
09P0325,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a71975f7f40bb8080257574005afce4?OpenDocument)
I - O art.º 155.º do CPC, nos seus n.º s 1 e 2, prevê duas fases no modo de marcação da audiência, sendo que, a ter
havido qualquer omissão no que concerne à observância do estatuído no n.º 1, estar-se-ia perante uma mera
irregularidade, nos termos do 118.º, n.º 2, do CPP.
II - Não tendo sido suscitada no prazo de 3 dias referido no art.º 123.º, n.º 1, do CPP, só tendo sido arguida na motivação
do recurso, tal irregularidade estaria sanada, por falta de oportuna arguição.
(Acórdão
do
STJ
de
13-09-2006,
proc.
n.º
06P2257,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/69b46e3c74a4acbe8025724a00427641?OpenDocument
)
I - Dos arts. 26.º, n.º 1, 18.º, n.º 2, 32.º, n.º 8, e 34.º da CRP, bem como 126.º, n.º 3, e 179.º, n.º s 1 e 3, do CPP, resulta
que a protecção do direito à reserva da vida privada é especialmente salvaguardada quando está em jogo correspondência,
sendo que se precisa de que por tal se consideram não só as cartas, como ainda encomendas, valores, telegramas ou
qualquer outra forma similar de comunicação entre pessoas.
II - A violação da correspondência só pode ser feita por ordem do juiz e este é a primeira pessoa que toma conhecimento
do conteúdo da mesma.
III - Pode admitir-se que numa situação em que haja urgência ou perigo na demora, os órgãos de polícia criminal possam
efectuar apreensões de correspondência, mas tal acto fica sujeito a validação no prazo máximo de 72h pela «autoridade
judiciária» (art.º 178.º.°, n.°s 4 e 5), isto é, pelo juiz e não o MP, já que há reserva de competência daquele (art.º 179.º.°).
IV - Fora dessas situações, estamos perante a nulidade de um meio de prova.
V - Não deve confundir-se a nulidade dos actos processuais, prevista nos arts 118.º.° a 123.º.° do CPP, com a nulidade
dos meios de prova, pois o próprio art.º 118.º.°, n.° 3, estabelece que as disposições do presente título (nulidades) não
prejudicam as normas desse Código relativas a proibições de prova.
VI - E, assim, enquanto que a nulidade de um acto pode ser sanável ou insanável, a nulidade do meio de prova dá lugar
à proibição de ser usado para esse fim (de prova).
(Acórdão
do
STJ
de
18-05-2006,
proc.
n.º
06P1394,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6d395c278891dba48025721a003ac606?OpenDocument
)
IV - Dado o princípio da legalidade consagrado no artigo 118.º do CPP, segundo o qual a violação ou a inobservância das
disposições da lei do processo penal só determina a nulidade do acto quando esta for expressamente cominada na lei, a
falta do relatório social, mesmo nos casos em que é obrigatória a sua requisição não é, por si só, fulminada com nulidade
insanável que possa/deva ser declarada oficiosamente.
V - A falta de relatório social - independentemente de ser ou não de solicitação obrigatória - pode fundamentar o vício
indicado no artigo 419.º, n. 2, alínea a), do CPP: insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, esta a conhecer
oficiosamente.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033453,
de
12-11-1997,
proc.
n.º
97P935,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/23a5e8ec84297e3b802568fc003ba133?OpenDocument)
3- Acórdãos dos TR
1.O Juiz de instrução pratica os actos necessários à realização das finalidades da instrução, sem que o indeferimento de
diligências de prova possa constituir nulidade sanável por insuficiência de instrução, sempre que os actos processuais
indeferidos não sejam obrigatórios.
2.Na despacho de não pronúncia por insuficiência de indícios exige-se a fundamentação do n.º 5 do artigo 97.º do CPP,
devendo ainda fixar expressamente quais os factos considerados não suficientemente indiciados, na medida em que sobre
tais factos forma-se caso julgado em termos de ser inadmissível a reabertura do processo face à eventual ocorrência de
novos factos ou meios de prova.
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3. Quanto às consequências desta omissão entende-se tratar-se de nulidade sanável e dependente de arguição, em face
do disposto nas disposições conjugados dos artigos 308.º, n.º 2, 283.º, n.º 3, al. b), 118.º e 119.º a contrario, todos do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-03-2015,
proc.
n.º
884/10.4JDLSB-A.1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5a1c76e662c9180e80257f71004fa2dd?OpenDocument)
I- A omissão da notificação do despacho de arquivamento/acusação ao mandatário do denunciante configura uma
irregularidade (art.º 118.º, n.º 2, do CPP), com reflexos no exercício de direitos do denunciante, afectando dessa forma a
validade de todos os actos processuais posteriores.
II- Tal irregularidade é de conhecimento oficioso, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 123.º do CPP, dado que não se
mostra sanada.
III- Deverá, porém, a Sr.ª Juíza do tribunal a quo ordenar a reparação da irregularidade em causa, da qual conheceu
oficiosamente, pelos seus próprios serviços e não ordenar a remessa dos autos aos serviços do MP, como o fez, com essa
finalidade, dando sem efeito a distribuição, decisão essa que afronta os princípios do acusatório e da independência e
autonomia do Ministério Público relativamente ao Juiz.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-11-2013,
proc.
n.º
304/11.7PTPDL.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d01a974770c832b980257c2f00403430?OpenDocument)
1. Invocada a escusa por entidade bancária, por motivo de sigilo bancário, deve o tribunal de 1ª instância decidir se essa
escusa é ilegítima ou legítima.
2. Nesta última hipótese, considerando que se justifica a quebra do dever de sigilo, deve suscitar o respectivo incidente
perante a Relação, pois falece-lhe competência para dispensar a instituição bancária desse dever.
3. Sendo a ponderação dos valores em conflito, matéria da competência do Tribunal da Relação hierarquicamente
superior ao Tribunal recorrido, independentemente do mérito da apreciação a que este procedeu, ocorreu violação das
regras de competência funcional consagradas na lei de processo penal, atento o disposto nos art.º 135.º, n.º 1 e 3, 10.º e
12.º, n.º 2 al. g) do Código de Processo Penal e art.º 56.º, n.º 1 al. j) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro.
4. Tal violação, por força da aplicação do princípio da legalidade no domínio dos actos processuais, a que alude o art.º
118.º, n.º 1 do CPP, em conjugação como disposto no art.º 119.º, al. e) do mesmo diploma, importa a nulidade insanável do
acto praticado, que é de conhecimento oficioso e, por isso, deve ser declarada – art.º 119.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
05-07-2007,
proc.
n.º
5051/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ac354212f77eabf58025734b0052d11e?OpenDocument)
I - A falta de numeração de folhas entretanto juntas ao processo configura mera irregularidade processual, a qual se
sana com a oportuna e correcta paginação dessas folhas, sendo infundada e absurda a pretensão de desentranhamento e
destruição das mesmas.
II - As escutas telefónicas realizadas, com respeito pelo formalismo imposto na lei, em determinado processo que corria
termos contra vários arguidos, continuam a ter plena validade no processo autónomo que resultou de certidão extraída
daquele primeiro processo, em consequência da separação de culpas (por razões de celeridade e para não prolongar
demasiado a prisão preventiva de outros co-arguidos) quanto a alguns dos arguidos que aí já se encontravam referenciados
como tomando parte na actividade ilícita de tráfico de estupefacientes, em investigação nesse processo.
III - Não obstante tratar-se de um novo processo autonomizado do inquérito original, o certo é que não pode deixar de
entender-se, para o efeito, que as provas em causa – decorrentes das escutas telefónicas – foram obtidas no mesmo
processo em que agora estão a ser valoradas.
IV - Tal situação nada tem a ver com a utilização dos chamados “conhecimentos fortuitos”, em que no âmbito de um
determinado processo se obtêm elementos probatórios com base nos quais se abre novo processo, este destinado a apurar
diferentes factos e a responsabilidade de outras pessoas.
V - Importa distinguir entre as consequências da violação dos pressupostos substanciais da admissão das escutas (art.º
187.º) e que acarreta nulidade insanável, ao invés da violação dos condicionalismos processuais do art.º 188.º, que integra
nulidades relativas, nos termos dos art.º s 118.º e 120.º, n.º s 1 e 3, al. c), todos do CPP.
VI – Dependendo o conhecimento destas últimas da arguição pelo interessado, carece de legitimidade para tal o
recorrente, ao suscitar tais nulidades com referência a eventuais violações de formalidades respeitantes a escutas
telefónicas que não lhe dizem respeito.
(Acórdão
do
TRL,
de
20-06-2007,
proc.
n.º
2749/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c44bca1ed94d5f058025731b00347559?OpenDocument)
1.Os actos decisórios, com excepção da sentença, não fundamentados padecem, processualmente, de mera
irregularidade – arts. 118, n.º 2 e 123.º, do CPP.
2. Tal patologia, como é o caso, determina a invalidade do acto e dos termos processuais subsequentes pelo mesmo
inquinados, pois é manifesto que afecta o valor do acto praticado, uma vez que não se pronunciando sobre a mencionada
questão, que ignorou em absoluto, não permite ao requerente reagir pelo meio próprio e adequado, afectando-o no seu
direito ao recurso, que lhe reconhecido pela Lei Fundamental.
3. Este vício de que padece o despacho impugnado deve ser reparado, constituindo tal procedimento um dever de
conhecimento oficioso (art.º 123.º, n.º 2 do CPP).
4. A lei não prevê qualquer formalismo para a comunicação ao processo da alteração do domicílio dos mandatários
judiciais, se bem que a forma mais correcta que a prática judiciária aconselha seja a do escrito autónomo donde conste
especificamente essa declaração de ciência. Contudo não se pode ignorar que essa declaração é também válida e eficaz se
inserida numa qualquer peça processual, desde que seja nítida e facilmente perceptível para os serviços judiciais.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-02-2007,
proc.
n.º
96/2007-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c6881911c9e99b1c802572950039f375?OpenDocument)
1. Se foi recebido o recurso de impugnação judicial de decisão administrativa, considerando-se então que o recurso
deveria ser julgado em audiência, apenas não a designando inicialmente por razões de agenda mas fazendo-o em momento
posterior, estes despachos transitaram em julgado. Logo, não poderia ser proferida decisão final mediante despacho. Mas,
além disso, também o não poderia ser por directa violação do princípio constitucional consagrado no art.º 32.º, n.º 10 CRP
segundo o qual nos processos de contra-ordenação são assegurados ao arguido os direitos de audiência e de defesa.
2. Como determina o art.º 118.º, n.º 2 CPP nos casos em que a lei não cominar expressamente a nulidade, o acto ilegal é
irregular. Essa irregularidade, crê-se, é enquadrável no n.º 2 do art.º 123.º podendo ser reparada oficiosamente visto que
afecta a validade da decisão tomada e dos termos do processo.
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(Acórdão
do
TRL,
de
23-01-2007,
proc.
n.º
10022/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/45dda58fcdc3c3fc802572a4003deab8?OpenDocument)
I - São provas nulas as imagens de vídeo obtidas sem o consentimento ou conhecimento do arguido, através de câmara
oculta colocada pelo assistente no seu estabelecimento de gelataria, e que é o local de trabalho do arguido, e sem que
estivesse afixada informação sobre a existência de meios de videovigilância e qual a sua finalidade – art.º s 118.º n.º 3,
126.º, 167.º n.º 1 do C.P.P., D.L. n.º 267/93 de 10/8, Lei n.º 67/98 de 26/10, D.L. n.º 231/98 de 22/7, D.L. 263/01 de 28/9 e
art.º s 18.º, 26.º n.º 1 e 32.º n.º 8 da C.R.P.
II – Arrolados tais meios de prova na acusação pública por crime de furto e valorados em audiência, onde foram
visionadas as imagens de vídeo, é nulo todo o processado desde a acusação, inclusivé, e ulteriores termos do processo –
art.º 122.º n.º 1 do C.P.P..
III - Há declaração de voto do Exm.º Desembargador Mário Morgado neste sentido:
A prova obtida é válida nos termos do art.º 167.º n.º 1 do C.P.P., já que a captação de imagens realizada não ofende a
integridade física ou moral do arguido nem a sua dignidade e intimidade, como não é ilícita e nem integra o crime p. e p.
pelo art.º 199.º n.º 2 a) do C.P..
(Acórdão
do
TRL,
de
03-05-2006,
proc.
n.º
83/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c35d3b6d630e466f80257199003ab4f2?OpenDocument)
I - A falta de fundamentação do despacho que ordena a prisão preventiva ou qualquer outra medida de coação constitui
uma mera irregularidade (arts. 118, n.º 2 e 123.º do C.P.P.).
II - Irregularidade esta que tem que ser arguida no prazo previsto no art.º 123.º do C.P.P., sob pena de se considerar
sanada.
(Acórdão
do
TRL,
de
27-05-2003,
proc.
n.º
0038665,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f01c044b8e26c0ea80256d3c0033fb3b?OpenDocument)
I - Os actos decisórios não fundamentados padecem, processualmente, de mera irregularidade (arts. 118.º, n.º 2 e
123.º do C.P.P.) - ressalvado o caso da sentença, em que regem os arts. 374.º,.º 2 e 379.º do C.P.P., inaplicáveis no caso.
II - E tal irregularidade só determina a invalidade do acto a que se refere (e dos termos subsequentes pelo mesmo
inquinados) quando tiver sido arguida pelos interessados no próprio acto, o que, não acontecendo, sempre acarreta a
sanação do vício.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-03-2003,
proc.
n.º
0020543,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2a6ce42ea87414d080256cfe002c583f?OpenDocument)
I - Nos termos do art.º 118.º, n.º 2 do C.P.Penal a violação ou a inobservância das disposições da Lei do Processo Penal só
determina a nulidade do acto quando esta for expressamente cominada na Lei.
II - O regime jurídico das nulidades, no âmbito do processo penal, está sujeito ao principio da legalidade. Assim, salvo nos
casos em que a Lei expressamente cominar a nulidade, a violação ou inobservância das disposições processuais penais
apenas fere o acto ilegal que haja sido praticado de irregularidade.
III - Irregularidade esta que deve ser arguida no próprio acto ou, se a este os interessados não tiverem assistido, nos três
dias seguintes a contar daquele em que tiverem sido notificados para qualquer termo do processo ou intervindo em algum
acto nele praticado, sob pena de a mesma se considerar sanada.
(Acórdão
do
TRL,
de
25-02-2003,
proc.
n.º
0090065,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d843f2f74ac5538680256cf300523dc4?OpenDocument)

Artigo 119.º
Nulidades insanáveis
Constituem nulidades insanáveis, que devem ser oficiosamente declaradas em qualquer fase do
procedimento, além das que como tal forem cominadas em outras disposições legais:
a) A falta do número de juízes ou de jurados que devam constituir o tribunal, ou a violação das regras
legais relativas ao modo de determinar a respectiva composição;
b) A falta de promoção do processo pelo Ministério Público, nos termos do artigo 48.º, bem como a
sua ausência a actos relativamente aos quais a lei exigir a respectiva comparência;
c) A ausência do arguido ou do seu defensor, nos casos em que a lei exigir a respectiva comparência;
d) A falta de inquérito ou de instrução, nos casos em que a lei determinar a sua obrigatoriedade;
e) A violação das regras de competência do tribunal, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 32.º;
f) O emprego de forma de processo especial fora dos casos previstos na lei.
Notas:
1- Acórdãos do TC
476/2015
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 119.º, 120.º, 126.º, 188.º e 190.º, todos do Código de
Processo Penal, quando interpretadas no sentido de que a preterição dos prazos referidos no artigo 188.º, n.ºs 3 e 4 do
aludido Código se traduz numa nulidade sanável e por isso sujeita a arguição no prazo de 5 dias subsequentes à notificação
do despacho que procedeu ao encerramento do inquérito.
Extracto da fundamentação:
Os artigos 119.º e 120.º, por seu turno, enquadram-se no regime geral das nulidades da lei processual penal, previsto
nos artigos 118.º e ss. do Código de Processo Penal.
O artigo 118.º, n.º 1, do Código de Processo Penal estabelece que «a violação ou a inobservância das disposições da lei de
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processo só determinam a nulidade do ato quando esta for expressamente cominada na lei», acrescentando o n.º 2 deste
artigo que “nos casos em que a lei não cominar a nulidade, o ato ilegal é irregular”. Esta norma consagra o princípio da
tipicidade ou da legalidade em matéria de nulidades, do qual resulta que só algumas das violações das normas processuais
é que têm como consequência a nulidade do respetivo ato.
No que respeita às nulidades processuais, o Código de Processo Penal distingue as nulidades insanáveis (ou absolutas), a
que se refere o artigo 119.º, e as nulidades dependentes de arguição (ou nulidades relativas), a que se referem os artigos
120.º e 121.º
O referido artigo 119.º do Código de Processo Penal qualifica como nulidades insanáveis, que devem ser oficiosamente
declaradas em qualquer fase do procedimento, as situações tipificadas nas suas alíneas a) a f), «além das que como tal
forem cominadas em outras disposições legais».
Por sua vez, e de acordo com o n.º 1 do artigo 120.º do Código de Processo Penal, «qualquer nulidade diversa das
referidas no artigo anterior deve ser arguida pelos interessados e fica sujeita à disciplina prevista neste artigo e no artigo
seguinte”.
Assim, ao contrário das nulidades ditas insanáveis, as restantes nulidades ficam sanadas se os interessados renunciarem
expressamente à sua arguição, tiverem aceite expressamente os efeitos do ato ou se tiverem prevalecido de faculdade a
cujo exercício o ato anulável se dirigia (cfr. artigo 121.º, n.º 1, do Código de Processo Penal).
Acresce que também não é possível conhecer oficiosamente das nulidades ditas relativas, mas apenas mediante
suscitação de quem tem interesse na observância da disposição processual violada ou omitida, pelo que, se o interessado
não proceder à sua arguição dentro do prazo legalmente fixado, o vício tem-se por sanado.
De acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 120.º, do Código de Processo Penal, as nulidades relativas têm de ser
arguidas nos seguintes prazos: tratando-se de nulidade de ato a que o interessado assista, antes que o ato esteja terminado
[al. a)]; tratando-se da nulidade referida na alínea b) do número anterior, até cinco dias após a notificação do despacho que
designar dia para a audiência [al. b)]; tratando-se de nulidade respeitante ao inquérito ou à instrução, até ao encerramento
do debate instrutório ou, não havendo lugar a instrução, até cinco dias após a notificação do despacho que tiver encerrado
o inquérito [al. c)]; logo no início da audiência nas formas de processo especiais [al. d)].
No que respeita aos efeitos da declaração de nulidade, o artigo 122.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, estabelece que
«[a]s nulidades tornam inválido o ato em que se verificarem, bem como os que dele dependerem e aquelas puderem
afetar», sendo que, nos termos do n.º 2 deste artigo «[a] declaração de nulidade determina quais os atos que passam a
considerar-se inválidos e ordena, sempre que necessário e possível, a sua repetição», dispondo-se no n.º 3 que «[a]o
declarar uma nulidade o juiz aproveita todos os atos que ainda puderem ser salvos do efeito daquela».
Finalmente, o artigo 126.º do Código de Processo Penal, sob a epígrafe «Métodos proibidos de prova», estabelece, no n.º
1, que «[s]ão nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante tortura, coação ou, em geral, ofensa da
integridade física ou moral das pessoas», acrescentando o n.º 3 que «[r]essalvados os casos previstos na lei, são igualmente
nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na
correspondência ou nas telecomunicações sem o consentimento do respetivo titular.»
53/2011
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 272.º, n.º 1, 119.º, alínea c), e 120.º, n.º 2, alínea d), do
CPP, quando interpretadas no sentido de que a falta de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada
contra quem o mesmo corre, sendo possível a notificação, constitui a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do
CPP.
Nota: ver notas ao art.º 120.º
198/2009, 163/2009, 162/2009
Não julga inconstitucional o critério normativo, extraído dos artigos 119.º, alínea f), e 391.º D do CPP, na redacção da Lei
n.º 48/2007, de 29 de Agosto, segundo a qual a inviabilidade da realização do julgamento em processo abreviado no
prazo de 90 dias a contar da dedução da acusação constitui uma nulidade insanável, conducente à alteração da forma de
processo abreviado para a forma de processo comum, com a consequente remessa dos autos, para julgamento, do Tribunal
de Pequena Instância Criminal para o Tribunal Criminal.
Extracto da fundamentação:
i) O critério normativo que a decisão recorrida reputou inconstitucional não viola o princípio do juiz natural; a
determinação da competência do Tribunal Criminal, em vez da competência que em princípio caberia ao Tribunal de
Pequena Instância Criminal, não implicou a criação de um tribunal ad hoc, nem a manipulação arbitrária das regras
processuais ou de repartição de competência entre tribunais; ela derivou − e derivará sempre que se verifique a mesma
situação objectiva − do entendimento de que, decorridos 90 dias sobre a dedução da acusação, não é mais possível a
realização de julgamento em processo abreviado, devendo os autos ser remetidos para o processo comum, resultando a
determinação do tribunal competente para o julgamento da imposição desta alteração da forma de processo.
ii) Este critério, em si mesmo objectivo, não viola nenhum dos valores, designadamente de independência dos tribunais e
de garantias de defesa do arguido, que a consagração do princípio do juiz natural visou assegurar; a alteração do foro
competente para o julgamento foi consequência da aplicação das regras gerais e abstractas definidoras da competência
funcional dos diversos tribunais criminais que integram a organização judiciária portuguesa, e não de uma qualquer
determinação discricionária de um tribunal para julgar este processo, pelo que não se mostra violada a proibição contida no
artigo 32.º, n.º 9, da Constituição.
Pelo exposto − aderindo aos fundamentos desenvolvidos nos Acórdãos n.ºs 162/2009 e 163/2009, que apreciaram casos
em tudo idênticos ao presente − não se julga inconstitucional o critério normativo recusado pela decisão recorrida.
350/2006
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 61.º, n.º 1, alínea b), 118.º, n.ºs 1 e 2, 119.º, 120.º, 123.º, n.º 1, e 194.º,
n.º 2, do Código de Processo Penal, no sentido de que constitui irregularidade, a arguir no próprio acto, a prolação de
despacho judicial a determinar a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva do arguido, na sequência de
promoção do Ministério Público formulada após o termo do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sem que
este, assistido por mandatário por ele constituído, presente ao acto, tenha sido ouvido sobre essa promoção, sem
invocação fundamentada de impossibilidade ou inconveniência dessa audição.
Nota: ver notas ao art.º 118.º
146/2001
Não julga inconstitucional a norma do artigo 119.º, alínea c) do CPP, segundo a qual deve considerar-se precludida com
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o trânsito em julgado da decisão final a «nulidade insanável», aí prevista.
Extracto da fundamentação:
[…] é indesmentível que o caso julgado, ainda que não definido na Lei Fundamental, é um valor constitucional, iluminado
pelo nº 2 do artigo 32º, pelos nºs 2 e 3 do artigo 205º e pelo nº 3 do artigo 282º, da Constituição (isto mesmo se conclui nos
acórdãos do Tribunal Constitucional nºs 664/98 e 677/98, nos Acórdãos, vol. 41º, sem deixar de aí se considerar situações
em que o caso julgado se perfila como algo de ultrapassável na óptica do princípio da aplicação retroactiva da lei mais
favorável, como seja o caso da aplicação de leis de amnistia própria ou de despenalização, o que, todavia, nada tem a ver
com a presente hipótese, de pura natureza adjectiva).
Depois, e como ficou já relatado, o recorrente foi detido e notificado do acórdão condenatório em 25 de Março de 1999,
passando a partir dessa data a dispor de oportunidade processual de invocar e fazer valer a dita nulidade insanável, na
sequência da notificação pessoal, daquele acórdão, que não curou sequer de impugnar. Veio só requerer novo julgamento
em 19 de Abril de 1999, não alegando, aliás, nesse requerimento a omissão de qualquer formalidade, o que foi indeferido
por manifesta extemporaneidade por despacho também transitado em julgado.
Em suma: o recorrente, após o conhecimento da decisão que o condenou em pena de prisão e até se consumar o trânsito
em julgado, dispôs da possibilidade de exercer os direitos em que se concretiza o princípio constitucional das garantias de
defesa do arguido, incluindo a arguição da "nulidade da realização da audiência de julgamento", - que "ninguém possa ser
julgado na ausência, sem cumprimento do formalismo em que tal é permitido", talqualmente ele se expressa -, mas deixou
correr o tempo e entretanto tornou-se definitiva aquela decisão (posteriormente, muito posteriormente, em 30 de Agosto de
2000, é que veio apresentar essa arguição).
66/2001
Julga inconstitucional a interpretação conjugada das normas dos artigos 119.º, alínea e), 417.º, 3, alínea a), e 4, 419.º, 3,
427.º, 428.º, 1, e 432.º, todos do CPP, e 671.º, 1, do CPC, no sentido de que o erro do recorrente, consistente em
endereçar à Relação um recurso que, por versar apenas matéria de direito, devia ter sido dirigido ao STJ, acarreta, de
forma irremediável, a preclusão do direito ao recurso por violação do disposto nos artigos 20.º, 1, e 32.º, 1, e do princípio
da proporcionalidade, acolhido no art.º 18.º, todos da Constituição da República.
2- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência
13/2014
A nulidade prevista no artigo 363.º do CPP deve ser arguida perante o tribunal da 1.ª instância, em requerimento
autónomo, no prazo geral de 10 dias, a contar da data da sessão da audiência em que tiver ocorrido a omissão da
documentação ou a deficiente documentação das declarações orais, acrescido do período de tempo que mediar entre o
requerimento da cópia da gravação, acompanhado do necessário suporte técnico, e a efectiva satisfação desse pedido pelo
funcionário, nos termos do n.º 3 do artigo 101.º do mesmo diploma, sob pena de dever considerar-se sanada.
Nota: ver notas aos art.ºs 101.º e 363.º
1/2000
Integra a nulidade insanável da al. b) do art.º 119.º do CPP a adesão posterior do Ministério Público à acusação
deduzida pelo assistente relativa a crimes de natureza particular ou semipública e fora do caso previsto no artº 284º, nº1,
do mesmo diploma legal.
Extracto da fundamentação:
[…] o Ministério Público, ao não deduzir acusação por crime público ou semipúblico devendo fazê-lo, viola o dever de
promover a acção penal imposto pelos normativos citados, o que constitui nulidade como expressamente prevê o artigo
119.º, n.º 1, alínea b), e não a simples irregularidade do artigo 123.º
E porque de nulidade insanável se trata, não pode a mesma vir a ser sanada por posterior acusação do assistente a que o
Ministério Público adira.
Aliás, sendo, como é, imperativa a ordem da sucessão das acusações do Ministério Público e do assistente relativamente
aos crimes públicos e semipúblicos - surgindo a do assistente necessariamente na sequência da do Ministério Público e
encontrando-se condicionada por esta (artigo 284.º, n.os 1 e 2) -, nunca a subsequente adesão do Ministério Público à
acusação do assistente supriria a nulidade decorrente da omissão inicial da acusação pública, tal como também a acusação
do Ministério Público em crime particular não sana a inexistência da acusação que devia ter sido formulada pelo assistente.
DR 4 SÉRIE I-A, de 06-01-2000: Diário da República
(Acórdão
do
STJ
de
16-12-1999,
proc.
n.º
99P1291,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/06af43cea3ff7d9080256bc20037bf27?OpenDocument)
9/1992
Não é insanável a nulidade da al. a) do art.º 379.º do CPP de 1987, consistente na falta de indicação na sentença penal
das provas que serviram para formar a convicção do tribunal, ordenada pelo art.º 374.º, n.º 2, parte final do mesmo Código,
por isso não lhe sendo aplicável a disciplina do corpo do art.º 119.º daquele diploma legal.
Extracto da fundamentação:
O título V («Das nulidades»), inserido no livro II («Dos actos processuais») da parte I do Código de Processo Penal, a que
pertencem os dispositivos legais que se transcreveram, dedica-se, pois, às nulidades dos actos processuais em geral,
incluindo, portanto, também as da sentença.
Nele estatui, por conseguinte, sobre os vários tipos de invalidade e seus efeitos, sem estar a destrinçar os vários actos
processuais afectados, mas antes remetendo para os diversos preceitos que, pelo Código adiante, se lhes vão referindo e
que as integram.
É o que, por acaso, defende, na sua tese de doutoramento - Do Processo Penal Preliminar -, Germano Marques da Silva,
quando, a pp. 472 e 473, escreve:
Com excepção da inexistência jurídica, que é uma construção doutrinária, o Código trata das nulidades em geral no título
V do livro II da parte I. Além dos casos aí expressamente considerados, que respeitam essencialmente às nulidades do
processo, o Código contempla dispersamente muitos outros casos de nulidades a propósito da disciplina de cada acto [...].
O desrespeito ou não acatamento do formalismo processual determinado na lei produz, como se sabe, a imperfeição do
acto processual, que pode ir, consoante o grau desta, passando por vícios que constituem nulidade sanável ou insanável,
desde a simples irregularidade, de diminuta importância, até à própria inexistência jurídica do acto.
E como flui do n.º 2 do citado artigo 118.º, nos casos em que a lei não cominar a nulidade, o acto ilegal é irregular,
estatuindo o artigo 123.º que «qualquer irregularidade do processo só determina a invalidade do acto a que se refere e dos
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termos subsequentes que possa afectar quando tiver sido arguida pelos interessados no próprio acto [...]».
Daqui já resulta, com nitidez, referir a própria lei expressamente os vícios que conduzem à nulidade do acto, dando
lugar a simples irregularidade os restantes, quando não se esteja ante hipótese da sua inexistência jurídica.
O artigo 119.º, por sua vez, inventaria nas suas seis alíneas os casos que constituem nulidades insanáveis, afora as que
como tal se cominarem noutras disposições legais.
Desta norma já se infere o que a seguir estabelece o artigo 120.º, n.º 1, que qualquer nulidade que não constitua alguma
daquelas é sanável, portanto, e deve ser arguida pelos interessados.
DR I, de 06-08-1992: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
3- Acórdãos do STJ e dos TR
I - A omissão de pronúncia significa, na essência, ausência de posição ou de decisão do tribunal em caso ou sobre
matérias em que a lei imponha que o juiz tome posição expressa sobre questões que lhe sejam submetidas, ou que o juiz
oficiosamente deve apreciar. Por sua vez o excesso de pronúncia significa que o Tribunal conheceu de questão de que não
lhe era lícito conhecer porque não compreendida no objecto do recurso.
II - Essas nulidades não são insanáveis, porque não englobadas nas nulidades previstas no art.º 119.º do CPP. Englobamse as mesmas no disposto na al. c) do n.º 1 do art.º 379.º do CPP, que dispõe que é nula a sentença quando o tribunal deixe
de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.
III - Porém, mesmo não alegadas essas nulidades, sempre seriam oficiosamente cognoscíveis em recurso, visto que as
nulidades de sentença enumeradas no art.º 379.º, n.º 1, do CPP, têm regime próprio e diferenciado do regime geral das
nulidades dos restantes actos processuais, estabelecendo-se no n.º 2 do mesmo artigo que as nulidades da sentença
devem ser arguidas ou conhecidas em recurso sendo lícito ao tribunal supri-las, aplicando-se com as necessárias
adaptações o disposto no art.º 414.º, n.º 4.
IV - Não pode haver decisão sem fundamentação como resulta do disposto nos arts. 205.º, n.º 1, da CRP, e 97.º, n.º 5, do
CPP, sendo aliás nula uma decisão que não seja fundamentada, quer de facto quer de direito, como decorre do art.º 379.º,
n.º 1, do CPP. A questão prefigurada pelo recorrente no sentido de ser apenas a questão «Sanável/insanável ou proibição
de prova – que foi objecto da impugnação» não exclui, mas necessariamente pressupõe a necessária fundamentação.
V - Para efeitos da nulidade prevista na al. c) do n.º 1 do art.º 379.º do CPP, o conhecimento proibido é o que resulte de
decisão não compreendida pelo objecto do recurso, e o conhecimento omitido é o que não resulta de decisão
relativamente ao objecto do recurso.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
27-10-2010,
proc.
n.º
70/07.0JBLSB.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c75af6ffb48c9f4f80257887004e6b44?OpenDocument)
Mesmo as nulidades insanáveis, que a todo o tempo invalidam o acto em que foram praticadas e os actos subsequentes,
ficam cobertas pelo trânsito em julgado da decisão, o que significa que, transitada em julgado a decisão, jamais podem ser
invocadas ou oficiosamente conhecidas quaisquer nulidades, mesmo aquelas que a lei qualifica de insanáveis.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
11-02-2010,
proc.
n.º
21/07.2SULSB-E.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f534f7bcad1167b80257712003107a6?OpenDocument)
I - Havendo deficiências na gravação destinada à documentação da prova em audiência de discussão e julgamento, ainda
que comprometendo a sua audição ou perceptibilidade, aquelas não configuram a existência de nulidade – que não se
encontra elencada nem nos arts. 119.º e 120.º do CPP nem em outra disposição legal sobre a matéria (art.º 118.º, n.º 1, do
mesmo diploma legal) – mas sim a de irregularidade, nos termos do n.º 2 do art.º 118.º, sujeita ao regime do previsto no
art.º 123.º, ambos do CPP.
II - Tal situação irregular deve ser reclamada durante a audiência, uma vez que, atento o princípio do contraditório, a
legitimidade e o interesse em agir do recorrente, sujeito processual, sempre este poderia averiguar da fiabilidade e
perceptibilidade da gravação aquando do registo da prova oralmente produzida.
III - Na verdade, determina o art.º 123.º, n.º 1, do CPP que qualquer irregularidade do processo só determina a invalidade
do acto a que se refere e dos termos subsequentes que possa afectar quando tiver sido arguida pelos interessados no
próprio acto, ou, se a este não tiverem assistido, nos três dias seguintes a contar daquele em que tiverem sido notificados
para qualquer termo do processo ou intervindo em algum acto nele praticado.
IV - Não incumbe ao STJ averiguar da deficiência ou não das gravações, da sua perceptibilidade, uma vez que se trata de
questão de facto, relativa ao objecto de recurso em matéria de facto.
V - A apreciação efectuada quanto às invocadas deficiências das gravações é aplicável mutatis mutandis à invocação de
deficientes traduções de língua estrangeira por intérprete. Na verdade, somente a falta de nomeação de intérprete, nos
casos em que a lei a considera obrigatória, constitui nulidade dependente de arguição, nos termos do art.º 120.º, n.º 2, al.
c), do CPP. Não ocorrendo falta de nomeação de intérprete, a inobservância legal do acto de tradução fica sujeita ao regime
jurídico das irregularidades.
VI - A falta de assinatura – concretamente nos documentos onde se encontram as transcrições das escutas telefónicas –
não gera ineficácia da prova, pois que «no caso de qualquer das pessoas cuja assinatura for obrigatória não puder ou se
recusar a prestá-la, a autoridade ou o funcionário presentes declaram no auto essa impossibilidade ou recusa e os motivos
que para elas tenham sido dados» – art.º 95.º, n.º 3, do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
27-05-2009,
proc.
n.º
1511/05.7PBFAR.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/54ed11594ab3ffee802575ec0033937d?OpenDocument)
Nota: ver o Ac, do STJ 13/2014.
Não constitui nulidade insanável, a circunstância de um julgamento ter decorrido perante tribunal colectivo quando o
deveria ser perante tribunal singular: com efeito, ainda que o julgamento devesse obedecer à forma de processo comum
singular, daí não decorreria qualquer nulidade de julgamento, face ao princípio geral constante do artigo 199.º, do Código
de Processo Civil (aplicável, em processo penal, por força do art.º 4. do Codigo de Processo Penal) segundo o qual, havendo
erro na forma de processo, só se anulam os actos que não possam ser aproveitados e que só não podem ser aproveitados
quando do facto em que consiste o erro, resultar diminuição das garantias do arguido, o que aconteceria na situação
inversa (julgamento pelo tribunal singular quando o deveria ser pelo tribunal colectivo, mas não ocorre na consignada na
qual, pelo contrário, sempre se verificaria um acréscimo daquelas garantias.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00038391,
de
26-05-1999,
proc.
n.º
99P455,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e3eab6ad7a18fc9a80256a4e0030c2a6?OpenDocument)
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I - A não junção do relatório social ao processo, nos casos em que tal junção é obrigatória, não constitui nulidade
insanável, tendo, antes, cabimento no disposto do artigo 120 n. 1, alínea d), do Código Penal, mas o seu conhecimento está
vedado ao Supremo Tribunal de Justiça, por se dever considerar sanada, se não tiver sido arguida.
E, também por isso, essa omissão não pode ser tratada como mera irregularidade, determinativa da invalidade prevista
no artigo 123.º do citado diploma.
II - A falta de tal relatório quando a referida junção é obrigatória, constitui certamente, o vício previsto no artigo 410.º n.
2, alínea a) do CPP.
Isto é, constitui uma insuficiência para a decisão da matéria de facto.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033620,
de
28-05-1998,
proc.
n.º
98P368,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bbfe8e3e31aeec85802568fc003b7894?OpenDocument)
I - Dado que a acusação funciona como condição e limite do julgamento, como emanação do princípio do contraditório, é
aos factos nela descritos que deve atender-se para definir a competência do tribunal, incluindo a territorial e a competência
por conexão.
II - Não se verificando identidade de ocasião e lugar entre os factos imputados aos vários arguidos, justificativos da
conexão de processos regulada no artigo 24.º do CPP de 1987, o tribunal, oficiosamente, ou por requerimento do
Ministério Público, do assistente ou do arguido, deve declarar-se incompetente para conhecer da infracção que não tenha
sido cometida nas circunstâncias caracterizadoras da situação prevista para a referida conexão, declarando nula a parte
respectiva da acusação, e ordenar o prosseguimento do processo, se for caso disso, para se conhecer da responsabilidade
criminal da parte não afectada pela nulidade.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00029501,
de
30-04-1996,
proc.
n.º
96P009,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/24dfb0c064f98fb2802568fc003b6641?OpenDocument)
1.O Juiz de instrução pratica os actos necessários à realização das finalidades da instrução, sem que o indeferimento de
diligências de prova possa constituir nulidade sanável por insuficiência de instrução, sempre que os actos processuais
indeferidos não sejam obrigatórios.
2.Na despacho de não pronúncia por insuficiência de indícios exige-se a fundamentação do n.º 5 do artigo 97.º do CPP,
devendo ainda fixar expressamente quais os factos considerados não suficientemente indiciados, na medida em que sobre
tais factos forma-se caso julgado em termos de ser inadmissível a reabertura do processo face à eventual ocorrência de
novos factos ou meios de prova.
3.Quanto às consequências desta omissão entende-se tratar-se de nulidade sanável e dependente de arguição, em face
do disposto nas disposições conjugados dos artigos 308.º, n.º 2, 283.º, n.º 3, al. b), 118.º e 119.º a contrario, todos do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-03-2015,
proc.
n.º
884/10.4JDLSB-A.1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5a1c76e662c9180e80257f71004fa2dd?OpenDocument)
A dedução de acusação deve revestir-se do maior cuidado e obedecer, sob pena de nulidade (art.º 119.º, CPP), às
exigências de conteúdo estabelecidas no n.º 3 do art.º 283.º, do CPP, exigindo-se algum grau de concretização na narração
dos factos, de forma a que o arguido, previamente e com precisão, conheça os factos que lhe são imputados e a sua real
dimensão, e lhe permita exercer eficazmente o seu direito de defesa e organizar convenientemente a sua estratégia de
defesa.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-09-2013,
proc.
n.º
154/12.3GASSB.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/989dfd525a698af780257c6e003e227e?OpenDocument)
1. Sendo ao crime em questão inaplicável o disposto no art.º 206.º n.º 1 CP, inexiste norma que imponha ao tribunal
apreciar matéria factual vertida em documento junto aos autos relativa a ressarcimento do ofendido após o encerramento
da fase de discussão em julgamento.
2. Tal omissão de consideração desse documento pelo tribunal não constitui nulidade, porque fora da previsão dos
artigos 119.º ou 120.º CPP, nem irregularidade uma vez que não se verifica qualquer violação ou inobservância de
disposição da lei processual penal não cominada expressamente como nulidade.
(Acórdão
do
TRL,
de
25-06-2008,
proc.
n.º
5350/2008-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/97d1ac864818f733802574fd005ae335?OpenDocument)
Ac. TRP de 2-05-2007, CJ, 2007, T3, pág.204: I. A notificação de arguido preso é requisitada ao director do respectivo
estabelecimento prisional e feita na pessoa do notificando por funcionário designado para o efeito.
II. Por isso, cometeu-se nulidade insanável se, achando-se o arguido preso, em vez de se requisitar a sua notificação para
comparecer na audiência de julgamento, se remeteu aviso postal simples para a residência que, a par do estabelecimento
prisional, constava do TIR, o que teve como consequência que ele não comparecesse na primeira sessão de julgamento, na
qual foram inquiridas as testemunhas de acusação.
I - Sendo a contra-ordenação sancionada, também, com a pena acessória de inibição de conduzir, em caso de falta do
arguido ao julgamento, em recurso de impugnação de coima, deve aquele ser adiado e designada nova data com a menção
de que, em próxima, o arguido poderá representar-se por advogado que se lhe nomeará se o não tiver constituído, nos
termos do art.º 11, do DL n. 17/91, de 10/1.
II - O julgamento com preterição daquelas formalidades é nulo em força do art.º 119.º do CPP, aplicável por força do
art.º 41.º n. 1, do DL n. 433/82, de 27/10.
(Acórdão
do
TRL,
de
08-07-1997,
proc.
n.º
0024505,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f4c8a4aa393c6619802568030004cb84?OpenDocument)
a) Falta do número de juízes ou de jurados que devam constituir o tribunal, ou a violação das regras legais relativas ao
modo de determinar a respectiva composição
Sob pena de violação do disposto no artigo 32.º, n. 5, da Constituição da República Portuguesa e da nulidade insanável
prevista no artigo 119.º, alínea a), do CPP, está impedido de integrar o Tribunal Colectivo, o Juiz que, durante o inquérito,
como juiz de instrução, praticou, não um, meramente pontual, mas vários actos jurisdicionais que lhe permitiram chegar ao
julgamento com uma fundada convicção sobre o valor das provas e a qualificação dos actos do acusado.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033806,
de
02-04-1998,
proc.
n.º
98P026,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/29ef34672c735ac5802568fc003b9523?OpenDocument)
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- Se a tomada de declarações se processa com observância das formalidades estabelecidas para a audiência e se realiza
em simultâneo com a mesma, com recurso a meios de telecomunicação em tempo real, o juiz está impedido de presidir à
diligência e ao mesmo tempo prestar declarações na qualidade de assistente.
- Este vício tem natureza de nulidade insanável, por força de disposto no art.º 119.º, al. a) do C.P.P., devendo ser a
mesma ser oficiosamente declarada, abrangendo esta declaração de nulidade todos os actos subsequentemente praticados
nos termos do art.º 122.º do mesmo diploma.
(Acórdão
do
TRL,
de
12-02-2008,
proc.
n.º
10072/07-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/10fe293f584c3781802573f6004b6f32?OpenDocument)
b) Falta de promoção do processo pelo Ministério Público, bem como a sua ausência a actos relativamente aos quais a lei
exigir a respectiva comparência
Não há violação do princípio do acusatório ou da autonomia do MP quando o juiz determina que o MP complete o
despacho de encerramento do inquérito, relativamente a factos nele vertidos, que não foram objecto de decisão, sem
indicar qual o sentido daquela, a tomar exclusivamente pelo titular da acção penal, sendo que aquela omissão, a persistir,
constitui nulidade insanável do art. 119.º, b, CPP – falta de promoção do processo pelo MP.
(Acórdão
do
TRL,
de
16-06-2015,
proc.
n.º
4508/10.1T3AMD.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/32c26c8c835f433d80257eb5002c43fa?OpenDocument)
I - Com a não notificação do despacho do M.ºP.º, e respectivo conteúdo, que para lá de rejeitar, “por extemporâneos, a
acusação particular e o pedido de indemnização civil deduzidos”, também ordena “o arquivamento dos autos” relativo a
“factos que configuram crime com natureza semi-pública”/crime de ofensa à integridade física verifica-se impossibilidade
de o assistente poder requerer, querendo, a instrução, com o âmbito e finalidade previstos nos artigos 286.º, e seguintes,
do CPP, visando comprovar judicialmente a decisão de arquivamento do inquérito em ordem a submeter ou não a causa a
julgamento, relativamente aos factos pelos quais, naquela medida, o mesmo M.ºP.º não deduz acusação.
II - Trata-se, pois, manifestamente, de caso omisso, atentos à natureza e estrutura do direito/garantia “in judice”, para o
qual, a não poder, eventualmente, aplicar-se, por analogia, as disposições da lei adjectiva penal, sempre se deveriam
observar as normas do processo civil que se harmonizam com esta questão e, na falta delas, como não sucede (veja-se,
desde logo, o regime da nulidade por falta de citação - cfr. “v.g.” CPC, artigos 198.º, e 202.º), os princípios gerais do
processo penal - cfr.CPP, artigo 4.º, em sede de integração de lacunas.
III - Tratando-se, “ab initio”, de lacuna oculta, por eventual redução teleológica, não se atendendo expressamente à
especificidade do caso, a integração desta lacuna reconduz-se se não ao n.º 1, alínea b), do artigo 119.º, do CPP, em que
procedem para o caso (nulidade insanável, por impossibilidade de o assistente poder requerer, querendo, a instrução, com
o âmbito e finalidade previstos nos artigos 286.º, e seguintes, do CPP, visando comprovar judicialmente a decisão de
arquivamento do inquérito em ordem a submeter ou não a causa a julgamento, relativamente aos factos pelos quais,
naquela medida, o Ministério Público não deduziu acusação e dado que o mesmo (Ministério Público) não comunicou
àquele assistente o despacho de arquivamento, nos termos do artigo 277.º, n.ºs 3 e 4, do CPP) as razões justificativas da
regulamentação do caso ali previsto (nulidade insanável, que deve ser oficiosamente declarada em qualquer fase do
procedimento, traduzida na “falta de promoção do processo”, peloM.ºP.º), ao menos ao n.º 2, da alínea b, do artigo 120.º,
do CPP (nulidade, dependente de arguição, “por falta de notificação do assistente”, aqui para caso de, aparente, menor
relevância substantivo/processual).
(Acórdão
do
TRL,
de
28-05-2015,
proc.
n.º
506/13.1
PAVFX.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ac93a55760c2323380257e5a00349f7d?OpenDocument)
Ac. TRG de 27-04-2015 : I) A legitimidade para promover a ação penal e deduzir acusação é um pressuposto processual;
a acusação do particular só pode ser feita por quem previamente se tenha constituído assistente, como resulta do disposto
no artigo 50º, n.º 1, do CPP.
II) No caso dos autos, o procedimento criminal depende de acusação particular, uma vez que a arguida é irmã do ofendido artºs 207º, alínea a), do C. Penal, aplicável por remissão expressa do artº 212º, nº 4, do mesmo Código.
III) Tendo a acusação sido deduzida por quem não era assistente, não tendo o Mº Pº legitimidade para tal, não havia
justificação para a abertura da instrução e mais tarde o despacho de pronúncia.
IV) Daí que se imponha a declaração de nulidade da acusação de acordo com o disposto no artº 119º, nº 1, al. b) do CPP, e
dos actos posteriores que foram realizados, devendo o ofendido ser notificado, no prazo de 10 dias para se constituir
assistente.
Ac. TRC de 22-04-2015 : I. Nos crimes públicos e semi-públicos, o MP deve acusar em primeiro lugar, podendo o
assistente deduzir a sua acusação nos termos do artigo 284.º do CPP; nos crimes particulares, o assistente é que deve
acusar primeiro, devendo o MP usar da faculdade do disposto no artigo 285.º, n.º 4, do CPP.
II. Se nos crimes públicos e nos crimes semi-públicos a falta de acusação pelo MP corresponde a uma falta de promoção
processual, logo, constitui a nulidade do artigo 119.º, alínea b), do CPP, também a falta de promoção do MP com vista à
dedução de acusação particular pelo assistente, tem de conduzir ao mesmo vício e resultado.
Ac. TRC de 19-02-2014 : I. A ratificação da queixa-crime pressupõe que alguém, sem poderes de representação, actue
em nome de outrem; não é juridicamente aplicável quando alguém age em nome próprio no exercício de um direito
meramente aparente.
II. O segmento normativo da parte inicial da alínea b) do artigo 119.º do CPP - do seguinte teor: «A falta de promoção do
processo pelo Ministério Público, nos termos do artigo 48.º» - contempla não só situações omissivas do despacho
acusatório quando a lei confere àquele legitimidade para o efeito, mas também os casos em que o MP acusa sem
legitimidade, ou seja, fora da previsão do artigo 48.º do compêndio legislativo referido.
III. Consequentemente, tendo o MP deduzido acusação em momento anterior ao da apresentação de queixa juridicamente
válida, verifica-se a nulidade insanável prevista naquele normativo, que contamina tudo o que foi processado
posteriormente - com excepção da queixa -, em consonância com o disposto no artigo 122.º do CPP.
Ac. TRP de 20-06-2012 : Padece da nulidade insanável do art. 119º, al. b), do CPP, o despacho do MP de encerramento
do inquérito que procede ao arquivamento em relação a uns denunciados e à acusação relativamente a outros, mas que
não se pronuncia quanto a um dos denunciados, o que implica a extração de certidão para prosseguimento da
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investigação em separado quanto a este.
Ac. TRL de 7-04-2010 : I. Tendo os factos ocorrido na escola pública onde a ofendida é professora, sendo que as
expressões em causa foram proferidas no decurso de uma reunião com os encarregados de educação de uma turma que
aquela leccionava, os mesmos integram o crime de injúrias agravado, p. e p., pelas disposições combinadas dos artºs 181º,
nº1 e 184º, por referência à al.l) do nº2 do artº 132º, todos do Código Penal. Trata-se, pois, de um crime de natureza semipública (artº 188º, nº1, al.a) do CP).
II. No momento processual próprio o Ministério Público, ao invés de deduzir acusação, ordenou a notificação da assistente
nos termos e para os efeitos do artº 285º, nº1 do CPP e, posteriormente, acompanhou a acusação particular por aquela
deduzida que, incorrectamente, qualificou os factos como integrando o crime de injúrias simples p. e p. pelo artº 181º, nº1,
do CP.
III. Acontece que: «Integra a nulidade insanável da alínea b) do artº 119º do CPP a adesão posterior do Ministério Público à
acusação deduzida pelo assistente relativa a crimes de natureza pública ou semi-pública e fora do caso previsto no artº
284º, nº1, do mesmo diploma legal» - cfr. Assento nº 1/2000, in DR Série I-A, de 6/1/2000.
IV. Isto porque, a ordem da sucessão das acusações do MP e do assistente é imperativa, surgindo, no tocante aos crimes
públicos e semi-públicos, a deste necessariamente na sequência da acusação proferida por aquele e condicionada a esta
(artº 284º, nºs 1 e 2). A subsequente adesão do MP à acusação do assistente não supre a nulidade decorrente da omissão
inicial da acusação pública, tal como a acusação do Ministério Público em crime particular não sana a inexistência da
acusação que deve ser formulada pelo assistente. Acresce que a lei, ao contrário do que dispõe relativamente aos crimes
particulares (artº 284º, nº2, al.a), não prevê que a acusação pública possa limitar-se à adesão da acusação do assistente
(artº 285º, nº3).
V. Assim sendo, está verificada a nulidade insanável da falta de promoção do processo pelo Ministério Público (artº 119º,
al.b) do CPP) e, por via dela, a invalidade do despacho de arquivamento do inquérito e, bem assim, de todo o processado
subsequente, voltando o processo à primeira instância para sanação do vício cometido.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRL de 17-12-2008 : I. O Ministério Público não deve abrir inquérito quando o comportamento denunciado não
integra a prática de qualquer infracção criminal.
II. Tendo o Ministério Público aberto inquérito, a não realização nele de qualquer diligência não constitui nulidade,
sanável ou insanável.
III. Na fase de inquérito, o único acto legalmente obrigatório é o interrogatório do arguido, se se verificarem as
circunstâncias previstas no n.º 1 do artigo 272.º do Código de Processo Penal, ou seja, se o inquérito correr contra pessoa
determinada em relação à qual haja fundada suspeita da prática de crime e desde que seja possível notificá-la.
IV. Num inquérito que não correu contra nenhuma pessoa determinada, não era obrigatório realizar qualquer
interrogatório, razão pela qual não pode existir nulidade do inquérito, por insuficiência do mesmo, nos termos do disposto
nos artigos 118.º, n.º 1, e 120.º, n.ºs 1, 2, al. d), e 3, al. c), do Código de Processo Penal
A falta de diligências de inquirição de pessoas mencionadas como podendo esclarecer os factos em investigação, ainda
que em crime particular, determina que seja nulo por falta de promoção, nos termos do art.º 119.º, al. b) do C.P.P. o
inquérito, nulidade essa insanável, nos termos do art.º 122.º, n.º 2 do mesmo diploma, e a invalidade da notificação da
assistente para deduzir acusação particular nos termos do art.º 285.º, n.º 1 do C.P.Penal.
(Acórdão
do
TRL,
de
06-10-2005,
proc.
n.º
7098/2005-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33dbc3d939980111802571ab00368119?OpenDocument
)
I - Tendo o Ministério Público proferido despacho de arquivamento sem realizar inquérito, por entender que os factos
denunciados não consubstanciam ilícito criminal, ficou impossibilitado o Juiz de Instrução Criminal de comprovar
judicialmente uma decisão inexistente, em ordem a submeter ou não a causa a julgamento.
II - Verifica-se, portanto, uma falta de promoção por parte do Ministério Público que integra a nulidade absoluta
prevista na alínea b) do artigo 119.º do Código de Processo Penal.
(Acórdão
do
TRL,
de
04-12-2001,
proc.
n.º
00114185,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8289d05203b9495b80256b48003d797f?OpenDocument
)
Comete-se nulidade insanável (art.º 119.º b) c) CPP) sempre que o juiz ao reexaminar os pressupostos da prisão
preventiva com vista à sua manutenção, substituição ou revogação, não ouça o MP e o arguido (e/ou defensor), se o
reexame for oficioso; não ouça o arguido, se o acto for requerido pelo MP; e, não ouça o MP, se o acto tiver sido requerido
pelo arguido, a não ser que fundamente, ou seja manifesta, a desnecessidade de tal audição.
(Acórdão
do
TRL,
de
04-09-1998,
proc.
n.º
0056445,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ed6b610982208d968025680300054c25?OpenDocument
)
Não obstante a limitação de um recurso à parte da decisão que se refere a matéria civil, o Ministério Público não pode
deixar de ser considerado "sujeito processual afectado pelo recurso" para efeitos do disposto nos arts. 411, n. 4 e 413, n. 1
do CPP.
Se o requerimento de interposição de tal recurso não foi notificado ao Ministério Público, impedindo-se, assim, a sua
intervenção nos trâmites desse recurso, verifica-se a nulidade insanável prevista na al. b) do art.º 119.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
06-05-1998,
proc.
n.º
0021673,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/71330cc41e00b5b88025680300051532?OpenDocument
)
c) Ausência do arguido ou do seu defensor, nos casos em que a lei exigir a respectiva comparência
I - Na presente providência de habeas corpus o requerente defende que, tendo constituído como seu mandatário quem,
embora apresentando-se como advogado, se encontrava suspenso do exercício da profissão, por decisão disciplinar da
Ordem dos Advogados, deixou de estar assistido por advogado na fase de recurso, o que constitui a nulidade da al. c) do
art.º 119.º do CPP, a qual é insanável.
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II - De facto o art.º 64.º do CPP estabelece no n.º 1 que é obrigatória a assistência do defensor nos recursos ordinários ou
extraordinários [n.º 1]; mas a inobservância do aí preceituado não constitui a nulidade insanável que o requerente
pretende, pois só é tratada como tal a falta ou ausência do arguido ou do seu defensor nos casos em que a lei exigir a
respectiva comparência.
III - Ora, nos recursos, a lei não exige a comparência em tribunal do arguido, nem a do seu defensor se o recurso for
julgado em conferência. Tanto assim que, como tem entendido a jurisprudência, se o arguido subscrever a motivação do
recurso, este ficará sem efeito no caso de não ser constituído advogado e se este não ratificar o requerimento de
interposição de recurso e a motivação.
IV - De todo o modo, mesmo as nulidades insanáveis, que a todo o tempo invalidam o acto em que foram praticadas e
os actos subsequentes, ficam cobertas pelo trânsito em julgado da decisão, o que significa que, transitada em julgado a
decisão, jamais podem ser invocadas ou oficiosamente conhecidas quaisquer nulidades, mesmo aquelas que a lei qualifica
de insanáveis.
V - A providência de habeas corpus destina-se a pôr fim a situações ilegais e não, como vem requerido, a declarar nula e
sem efeito a procuração passada ao advogado constituído defensor, nem a declarar nulidades no processo, nem ainda a dar
oportunidade ao requerente de constituir novo mandatário e a interpor recurso para este Supremo Tribunal.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
11-02-2010,
proc.
n.º
21/07.2SULSB-E.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f534f7bcad1167b80257712003107a6?OpenDocument)
I - Com a entrada em vigor da Lei 49/2004, de 24-08, firmou-se o entendimento que o advogado arguido carece de
constituir outro advogado que o defenda, atendendo que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer cargo,
função ou actividade que afectem a isenção, independência e dignidade da função, idêntica disciplina se impondo quando
seja arguido um magistrado.
II - Na fase de recurso é obrigatória a assistência de arguido por advogado, sob pena de nulidade insanável –arts. 119.º,
al. c), 62.º, e 64.º, al. d), do CPP – vício que ocorre com o oferecimento de requerimento com motivação de recurso pela
pena de arguido que seja também advogado.
III - Porém, tendo sido proferido acórdão em 1.ª instância, com declaração de depósito nele aposta e sendo a motivação
de recurso subscrita pelos arguidos, mas da mesma figurando a assinatura de outro causídico, a quem os arguidos
conferiram procuração com poderes para interpor recurso, ratificando o processado, a apontada nulidade não se comunica
ao seu advogado constituído, em obediência à regra utile non vitiatur e ao princípio do maior aproveitamento dos actos
processuais.
IV- A notificação para os fins do art.º 417.º, n.º 2, do CPP deve ser endereçada ao defensor do arguido, por a ele
validamente competir a prática do acto processual ─ resposta ─ atendendo ao seu conteúdo e estatuto profissional.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
01-07-2009,
proc.
n.º
279.º/96.0TAALM.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a14fda0521e33fea802576350056d322?OpenDocument)
No caso de a arguida - que esteve acompanhada por defensor oficioso até à sua substituição por mandatário forense,
tendo aquele comparecido a todos os actos processuais em que era obrigatória a sua assistência e sido notificado de todas
as decisões que interessavam à arguida - ter requerido a substituição do defensor nomeado oficiosamente ao abrigo do
apoio judiciário, e de tal pedido ter sido indeferido, sem que o despacho em causa tivesse sido objecto de impugnação, não
se verifica qualquer vício de ausência de defensor, assimilável à nulidade prevista pela al. c) do art.º 119.º do CPP, nem foi
violado qualquer direito de assistência do defensor ao arguido, constitucionalmente tutelado.
(Acórdão
do
STJ
de
04-10-2006,
proc.
n.º
05P2906,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cf51b1812bc5bbad8025729c00361be5?OpenDocument)
I - O MDE constitui a primeira concretização do princípio do reconhecimento mútuo, cujo núcleo essencial reside em que,
«desde que uma decisão é tomada por uma autoridade judiciária competente, em virtude do direito do Estado-Membro de
onde procede, em conformidade com o direito desse Estado, essa decisão deve ter um efeito pleno e directo
sobre o conjunto do território da União», o que significa que as autoridades competentes do Estado membro no
território do qual a decisão pode ser executada devem prestar a sua colaboração à execução dessa decisão como se se
tratasse de uma decisão tomada por uma autoridade competente deste Estado.
II - Os Estados membros confiam que os sistemas jurídicos e respectivos processos garantem a qualidade suficiente às
decisões, tomadas por autoridades competentes, que dão lugar à execução nos seus territórios, mas esta ideia da confiança
mútua não significa que a execução do MDE seja automática, porquanto a lei prevê diversas causas ou obstáculos à sua
execução, como decorre dos arts. 11.º e ss. da Lei 65/03, de 23-08.
III - A tarefa das autoridades judiciárias do Estado da execução incidem sobre os requisitos do próprio mandado, sem
espaço para sindicar a bondade das decisões proferidas pela autoridade competente do Estado membro emissor, dada a
garantia de que estas poderão aí ser válida e eficazmente contestadas. Mas a autoridade judicial nacional competente para
supervisão do MDE é, além do mais, responsável por garantir o respeito dos direitos fundamentais da pessoa procurada.
IV - Ao processo de execução do MDE é aplicável, subsidiariamente, o CPP - art.º 34.° da Lei 65/2003, sendo que nos
termos do art.º 32.°, n.º 5, da CRP, o processo criminal tem estrutura acusatória, e que o n.º 1 do mesmo preceito
determina que o processo criminal assegure todas as garantias de defesa.
V - Um dos princípios estruturantes do processo penal é o princípio do contraditório - englobado nesta última directiva
constitucional e imposto, de resto, pelos arts. 11.º, n.º 1, da DUDH, 14.°, n.º 3, als. a) e b), do PIDCP e 6.°, n.º 3, als. a) e b),
da CEDH -, que, estando expressamente previsto para a audiência de julgamento e para alguns actos instrutórios n.º 5 do
mencionado artigo da CRP, significa que o processo penal há-de conferir ao arguido todos os direitos e instrumentos
necessários e adequados para defender a sua posição e contrariar a acusação (Gomes Canotilho e Vital Moreira,
Constituição da República Portuguesa, 2.ª ed., 1.º Vol., pág. 214.º).
VI - Diz Figueiredo Dias (Direito Processual Penal, I, págs. 152.º e ss.) que modernamente se vem acentuando a tendência
para conferir àquele princípio autonomia substancial perante o princípio da verdade material e perante o direito de defesa,
através da sua concepção como princípio ou direito de audiência, isto é, como «oportunidade conferida a todo o
participante processual de influir, através da sua audição pelo tribunal, no decurso do processo», sendo uma das
consequências desse direito de audiência a necessidade de o seu titular ter assegurada uma eficaz e efectiva possibilidade
de expor as suas próprias razões e de, por este modo, influir na declaração do direito do seu caso, o que, por sua vez,
implica, além do mais, o conhecimento do objecto do debate. Esta concepção foi consagrada no n.º 3 do art.º 3.º do CPC.
VII - Decorrendo dos autos que:
- o direito de audiência foi exercido sobre o objecto da informação constante do formulário do Sistema de Informação
Schengen (SIS), onde eram imputados ao arguido factos qualificados como constituindo «roubo com circunstâncias
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agravantes» praticados em 15 e 16 de Fevereiro de 2003;
- o tribunal, depois do interrogatório, entendendo que essa informação era insuficiente, pediu o original do Mandado,
que recebeu, e, sem ter dado conhecimento deste Mandado ao arguido, decidiu, determinando a execução do Mandado
acabado de receber;
- este segundo Mandado reporta-se a uma fase processual posterior, e constata-se que, afinal, o recorrente foi
condenado por duas infracções - furto e «organização criminosa» -, diferentes, ao menos na qualificação, das mencionadas
na informação inicial e praticadas em tempo também diferente: agora, «de 19 -01-03 a 21-02-03»; trata-se, sem dúvida, de
uma alteração substancial do objecto do procedimento em relação ao que foi dado a conhecer ao recorrente e sobre o qual
exerceu o seu direito de defesa.
VIII - Não tendo o arguido sido ouvido, quando o tinha de ser, atento o disposto nos arts. 17.º, n.º 1, e 18.º, n.º 2, da Lei
65/03, sobre o objecto processual que foi tido em consideração na decisão final, foi postergado o seu direito de audiência e
mesmo o direito de presença, o que integra a nulidade insanável da al. c) do art.º 119.º do CPP, com referência ao
mencionado art.º 18.º, e determina a anulação de todo o processado a partir da junção do original do MDE, acórdão
recorrido incluído, devendo proceder-se à audiência do arguido sobre o objecto desse mandado, seguindo-se os ulteriores
termos legais
(Acórdão
do
STJ
de
05-04-2006,
proc.
n.º
06P1197,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/51fbed80e317424380257220003c11da?OpenDocument
)
A petição de recurso de revisão apresentada pelo arguido deve ser subscrita pelo respectivo defensor, sob pena de
nulidade insanável - cfr. arts. 64.º n.º 1, al. d), e 119.º, al. c), do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
07-11-2002,
proc.
n.º
02P1683,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/621ee68eb9204863802574c200515b88?OpenDocument
)
Tendo apenas um dos arguidos requerido a abertura de um debate instrutório, o qual foi adiado para nova data, tendose, então, efectuado nele, estando presentes o requerente, o seu defensor além de outras pessoas designadas na acta da
diligência, não tendo sido para esta notificados os demais arguidos e respectivos defensores, que não haviam requerido a
diligência em causa e que, por isso, nem para ela tinham de ser notificados nem tinham que estar presentes, não se verifica
qualquer nulidade insanável por pretensa violação dos artigos 61.º, alíneas a), b) e c), 119.º, alínea c), 289.º e 297.º do CPP
e 18 e 32 n. 5 da Constituição da República.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036132,
de
22-10-1997,
proc.
n.º
97P718,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8237505acf770d29802568fc003baddc?OpenDocument)
Ac. TRG de 23-02-2015 : I. A declaração de nulidade insanável do 1º interrogatório do arguido detido, nos termos da
alínea c) do art.º 119º do CPP, não afecta de invalidade todos os actos processuais subsequentes.
II. É que nenhum destes actos, nem mesmo o relatório policial, ou a acusação deduzida, ou o julgamento efectuado
dependem funcionalmente daquele 1º interrogatório, que poderia até não ter existido.
Nos casos em que o arguido desconhece a língua portuguesa, é obrigatória a assistência de Defensor em todos os actos
processuais, com excepção da constituição como arguido (art.º 64.º/1-c) do CPP). Por isso, a prestação do Termo de
Identidade e Residência sem a presença de Defensor constitui nulidade insanável (art.º 119.º/c) do CPP), que afecta a
validade de todos os actos posteriores.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-02-2015,
proc.
n.º
795/09.6SILSB.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/092c9b236892587a80257df6004c9f1e?OpenDocument)
Ac. TRE de 30-09-2014 : I. As nulidades insanáveis, enquanto espécie do género invalidades processuais, não se
confundem com o vício de inexistência jurídica, produzindo efeitos jurídicos no processo se e enquanto não forem
declaradas, não podendo mais sê-lo após o trânsito em julgado da decisão que ponha termo ao procedimento.
II. A nulidade insanável por falta de audição do arguido nos termos do art. 495.º, n.º 2, do CPP, pode ser invocada perante o
tribunal competente para a execução e deve ser oficiosamente conhecida por aquele, antes de proferida decisão sobre a
revogação da suspensão da pena ou da PTFC e mesmo depois de proferida tal decisão, enquanto a mesma não transitar em
julgado.
III. Na verdade, a nulidade insanável prevista na al. c) do art. 119.º do CPP, por falta de audição prévia do arguido nos
termos do art. 495.º, n.º 2, do CPP, não constitui vício próprio da decisão de revogação, pelo que não se coloca a questão
de saber se o tribunal esgotara o poder jurisdicional respectivo ao proferir a decisão revogatória. É exterior e prévia àquele
despacho, constituindo a invalidade da decisão revogatória mero efeito da declaração de nulidade nos termos do art. 122.º
do CPP.
IV. Tanto do ponto de vista gramatical, como sistemático e teleológico, não há nenhuma razão para que a referência do art.
119.º do CPP a qualquer fase do procedimento deva ser entendida como reportando-se unicamente às fases preliminares
(inquérito e instrução) e à fase de julgamento do processo penal. Antes, abrange igualmente as nulidades insanáveis
verificadas na fase de execução do processo penal, nomeadamente as respeitantes às normas do CPP que disciplinam a
execução das penas não privativas da liberdade.
Ac. TRC de 10-07-2014 : O julgamento, em processo sumário de um arguido, na sua ausência, sem que previamente haja
sido advertido de que mesmo seria realizado ainda que não comparecesse, sendo representado por defensor, enferma da
nulidade insanável estabelecida na alínea c) do artº 119º CPP.
Ac. TRL de 9-07-2014 : I. qualquer decisão que diga respeito ao arguido deve ser precedida da sua audição prévia inclusivamente a da conversão da multa não paga em prisão subsidiária - quando tal se mostre viável e possível.
II. A não audição presencial do arguido, em violação do disposto no n° 2 do artigo 495.° do CPP, constitui a nulidade
insanável cominada na alínea c) do artigo 119.° do mesmo diploma legal.
Ac. TRC de 9-04-2014 : I. O n.º 4 do artigo 125.º do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade,
exigindo a possibilidade de exercício do contraditório, não impõe, contudo, a audição presencial do condenado.
II. Para o pleno exercício do contraditório, e sob pena de verificação da nulidade prevista na alínea c) do artigo 119.º do
CPP, o condenado deve ter a assistência de defensor.
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Ac. TRG de 20-01-2014 : I. Instaurado inquérito por crime de natureza semipública, ocorre a nulidade insanável do art.
119 al. c) do CPP se o Ministério Público encerrar o inquérito, determinando a notificação do assistente para deduzir
acusação particular e, posteriormente, limitar-se a acompanhar o impulso processual do assistente.
II. Constatada a existência de tal nulidade, não deve o juiz rejeitar a acusação particular e decidir o arquivamento dos autos,
mas declarar a nulidade do despacho de encerramento do inquérito e do processado subsequente e determinar que o
processo regresse aos serviços do Ministério Público para que seja suprido o vício.
Ac. TRC de 6-11-2013 : Tendo o arguido constituído mandatário e não tendo este sido notificado da data designada para
julgamento, o decurso da audiência sem a sua presença, ainda que feita com a presença da defensora indevidamente
nomeada, constitui a nulidade insanável, prevista na alínea c), do art. 119º, do C. Processo Penal.
I- Se o julgamento se iniciou sem a presença do arguido, e se o tribunal em nova sessão e para garantir a comparência do
arguida e subsequente audição, emite mandado de detenção e nessa data o arguido não comparece nem se mostram junto
aos autos os mandados de detenção, impunha-se que o tribunal não avançasse para o julgamento sem que o presidente
obrigatoriamente fizesse o que a lei impõe nos n.º s 1 e 2 do art.º 333°, do CPP.
II- Tendo avançado para o julgamento sem justificar no despacho respectivo porque considerava que a audiência podia
começar sem a presença do arguido, violando o disposto no art.º 97°, n.º 4, o tribunal não acautelou como devia o direito
de defesa, tornando nulo, de forma insanável, o acto em que essas garantias não foram respeitadas (art.º 119.º, al. c),
CPP), com as consequências previstas no art.º 122°, n.º 1, ou seja, a invalidade do acto praticado bem como dos que dele
dependerem.
(Acórdão
do
TRL,
de
25-09-2013,
proc.
n.º
624/08.6PDCSC.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/80f28d47d3ed656680257cdd002c074f?OpenDocument)
Ac. TRE de 8-01-2013 : 8. Também a falta de notificação para julgamento, «em língua que entenda e de forma
minuciosa» (art. 6º, nº3 da C.E.D.H.), equivale a impedimento de estar presente e ausência em acto em que a lei exige a
comparência, configurando, esta já, nulidade insanável do art. 119º, al. c) do Código de Processo Penal.
I — A questão a decidir no âmbito do art.º 125.º do C.E.P.M.P.L. face à sua particular importância e sequelas que dela
emergem, abarca a convocação de factos ou eventos da vida real, a escolha, interpretação e aplicação de normas jurídicas,
por forma ao preenchimento do conceito jurídico de falta injustificada para fundamento da determinação de cumprimento
contínuo da pena de prisão.
II — Ainda que a “audição” do condenado” se pudesse bastar com a mera notificação para pronúncia por requerimento
ou exposição escrita, ao Tribunal de Execução das Penas cabe indagar se o arguido tem defensor constituído no chamado
“processo da condenação” para dar conhecimento ao advogado, notificando-o, para assim permitir uma defesa eficaz no
âmbito da aplicação do direito aos factos.
III — Nessa medida, torna-se absolutamente necessário que ao condenado e defensor seja facultada a oportunidade de
exposição dos argumentos e de comprovação dos motivos de eventual justificação de faltas, em diligência levada a efeito
perante o juiz do Tribunal de Execução das Penas (cf. art.º 176.º, aplicável ex vi do art.º 234.º do C.E.P.M.P.L.)
IV — In casu, esse direito à audiência foi postergado uma vez que, antes da prolação da decisão, não se deu
oportunidade ao defensor de oferecer os meios de defesa, nem se possibilitou a realização de uma audição presencial do
condenado. A preterição do mencionado direito à audiência integra a nulidade insanável prevista no art.º 119.º, al. c) do
C.P.P..
(Acórdão
do
TRL,
de
13-07-2011,
proc.
n.º
2914/10.0TXLSB-A.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bbf971173f0370e180257927003ad71c?OpenDocument)
Ac. TRL de 30-06-2010, CJ, 2010, T3, pág.140: I. O conhecimento das nulidades, mesmo das insanáveis, não pode ter lugar
a todo o tempo, mas enquanto permanecer a relação processual, não podendo ser declaradas uma vez transitada em
julgado a decisão final.
II. Face ao que estabelece o nº2 do artº 495º do CPP, é necessária a audição presencial do condenado antes de se decretar
a revogação da suspensão da execução da pena, ou, ao menos, deve possibilitar-se essa audição presencial.
III. A omissão da referida audição prévia integra a nulidade insanável cominada na alínea c) do artº 119º do CPP.
Ac. TRL de 17-02-2010, CJ, 2010, T1, pág.143: I. A falta de fundamentação de um despacho só gera nulidade nos casos
como tal tipificados.
II. Tendo o recorrente sido notificado pela PSP para ser inquirido no inquérito, numa altura em que já estava junta aos
autos procuração a favor de advogada, esta devia ter sido notificada para estar presente, quanto mais não fosse a partir do
momento em que a PSP interrompeu a inquirição, constituiu o recorrente como arguido, fê-lo prestar TIR e passou a tomarlhe declarações nessa qualidade.
III. Como não se tratava, porém, de nenhum caso em que fosse obrigatória a nomeação de defensor, o acto praticado não
enferma de nulidade insanável prevista na alínea c) do artº 119º do CPP, padecendo de mera irregularidade.
I – O recluso tem o direito a ser assistido por defensor quando da sua audição pelo juiz do TEP sempre que esteja em
causa a apreciação de uma questão relativa a direitos fundamentais, como sejam as relativas à sua liberdade pessoal.
II – Embora não seja obrigatória a presença de defensor quando a audição do recluso pelo juiz em acto prévio à decisão
sobre a liberdade condicional, sempre tem de estar acautelada a comunicação deste acto ao defensor para que este possa
exercer o direito do recluso a ser assistido por defensor.
III – A não comunicação ao defensor da audição do recluso pelo juiz do TEP, tem como consequência a nulidade prevista
no art.º 119.º do CPP
(Acórdão
do
TRL,
de
21-10-2009,
proc.
n.º
3448/06.3TXLSB-A.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4fb000707faae07e8025766a004f57ea?OpenDocument)
Ac. TRP de 4-03-2009 : A falta da audição presencial do condenado prevista no nº 2 do artº 495º do Código de Processo
Penal preenche a nulidade insanável da alínea c) do art. 119º do mesmo código.
I - Embora na audiência de julgamento do recurso seja obrigatória a assistência do arguido por defensor, daqui não
resulta que esta exigência legal só obtenha satisfação, no caso de o arguido ter constituído advogado, com a assistência
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pelo advogado constituído.
II - O direito de o arguido escolher defensor e o de ser assistido por ele em todos os actos do processo criminal não são
direitos absolutos, direitos que possam ser exercidos de forma irrestrita.
III - A nulidade prevista na alínea c), do artigo 119.º, do Código de Processo Penal, por ausência do defensor do arguido,
só se verifica quando se praticar algum dos actos previstos no artigo 64.º, do Código de Processo Penal, sem a presença de
qualquer defensor.
(Acórdão
do
TRL,
de
02-10-2007,
proc.
n.º
816/2007-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/655868979d197aba802573aa00607d17?OpenDocument
)
A realização de interrogatório do arguido perante a PJ, sem a convocação e sem a presença do seu advogado
constituído, embora com a presença do defensor oficioso anteriormente nomeado - cujas funções já haviam cessado face à
constituição de advogado pelo arguido, constitui nulidade insanável, prevista na alínea c), do art.º 119.º, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-03-2007,
proc.
n.º
1834/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3ce2fee545beaed3802572db00504e5f?OpenDocument)
I – Resulta inequivocamente do art.º 64.º n.º 2, do RGCO que a coordenada copulativa “e” impõe dois requisitos
cumulativos: - que o juiz não considere necessária a audiência de julgamento; - que o arguido e o MP não se oponham à
decisão do recurso por despacho.
II – A decisão do recurso de impugnação de decisão administrativa que aplicou uma coima, por simples despacho, sem
dar ao arguido a possibilidade de se pronunciar quanto a tal modo de decidir, constitui uma omissão de diligência essencial
para a descoberta da verdade, o que acarreta nulidade da decisão proferida, nos termos dos arts. 120.º, n.º 2, al. d), 122.º,
n.º 1, do CPP e 41.º, n.º 1, do RGCO.
III – Naquela situação, verifica-se igualmente a nulidade insanável do art.º 119.º, al. c), do CPP, por ausência do arguido
num acto em que a lei exige a respectiva comparência, a qual deve ser oficiosamente declarada em qualquer fase do
procedimento.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-01-2007,
proc.
n.º
9987/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/63353faf8e04ef9b802572c1004e3638?OpenDocument)
Padece de nulidade insanável o despacho que, em violação do art.º 119.º, c) e 459, n.º 2 do C.P.P., sem prévia audição
do arguido, revogou a suspensão da execução da pena que lhe tinha sido imposta.
(Acórdão
do
TRL,
de
10-03-2004,
proc.
n.º
9765/2003-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/dfa0d97012b99b9580256f54004e7a45?OpenDocument)
Nos termos do art.º 495.º, n.º 2 do C.P.P. a decisão a proferir no âmbito da mesma norma para os efeitos do disposto no
art.º 56.º do CP deve ser precedida de parecer do M.º P.º e da audição do condenado. Não se tendo cumprido este último
pressuposto, de dignidade constitucional, praticou-se por omissão nulidade insanável nos termos do art.º 119.º, al. c) do
CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
10-02-2004,
proc.
n.º
946/2004-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5b667abc053553be80256e9200370f73?OpenDocument
)
I - O arguido deve ser notificado pessoalmente da realização do debate instrutório.
II - Esta falta integra a nulidade insanável prevista no artigo 119.º c) do C.P.P. mesmo que não tenha sido considerada
obrigatória a presença do arguido.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-05-2003,
proc.
n.º
0022613,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c917f9d2cc4f8a1980256d57003162f7?OpenDocument)
I - Por força do art.º 495, n.º 2 do C.P.P. o tribunal decide, por despacho, da revogação da suspensão depois de recolhida
a prova, antecedendo parecer do M.º P.º e audição do condenado.
O preceito é afloramento, desde logo, do principio do contraditório e do entendimento segundo o qual a revogação da
suspensão da execução da pena não é automática, pois que, como medida de consequências extremas para o arguido, não
deve optar o tribunal por um critério excessivamente formal na valoração do incumprimento, ao qual deve sobrepôr-se
uma avaliação criteriosa, de bom senso, atendendo prevalentemente ao fundado desejo futuro do arguido em cumprir
ainda as obrigações ou outras.
II - Só a inultrapassável obstinação, a rebeldia intolerável do arguido, justificam a revogação mas só após a audição do
arguido se poderá declarar que o mesmo não está convictamente interessado em afastar-se do crime e que a emenda
cívica esperada com a suspensão redundou em fracasso.
III - Padece de nulidade insanável o despacho que, em violação dos arts. 119.º c) e 495.º, n.º 2 do C.P.P., sem prévia
audição do arguido, revogou a suspensão da execução da pena que lhe havia sido imposta.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-01-2003,
proc.
n.º
0090443,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/dd2759ea0f76e33280256cd7003ade3e?OpenDocument
)
I - Nos processos de impugnação de contra-ordenação a regra geral é a da não obrigatoriedade de comparência do
arguido à audiência, salvo se o juiz a considerar necessária ao esclarecimento dos factos - art.º 67.º, n.º 1 do Dec. Lei
433/82 de 27/10 o que não dispensa a notificação da data de julgamento, podendo fazer-se representar por advogado com
procuração escrita.
II - O patrocínio do arguido por advogado, em tais processos, não é obrigatório como resulta dos arts. 53.º, 59.º, n.º 2 e
68.º, n.º 1 do Dec. Lei 433/82 de 27/10.
III - A falta quer do arguido quer do seu advogado ao julgamento em processo contra-ordenacional não constitui a
nulidade insanável do art.º 119.º c) do C.P.P. uma vez que esta só ocorre nos casos em que aquela presunção é obrigatória.
(Acórdão
do
TRL,
de
13-11-2002,
proc.
n.º
0057353,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/026476bbb814de5180256c8d004fd589?OpenDocument
)
A não audição do arguido, pelo juiz, antes de ordenar a revogação da suspensão da execução da pena, nos termos do
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art.º 56.º, n.º 1 a) e b), do CP, importa a verificação da nulidade insanável, prevista no art.º 119.º c), do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
05-07-2001,
proc.
n.º
0041479,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/202253cef88d6cba80256ae7003735a3?OpenDocument)
Não tendo sido dado a conhecer na nota de culpa, ao presumível autor de uma contra-ordenação quaisquer factos
susceptíveis de permitir a conclusão sobre se a imputação era a título de dolo ou de negligência, nem se fazendo na
"apreciação jurídica" qualquer referência à imputação por qualquer dessas formas sendo a coima aplicável de limites
diversos conforme uma ou outra, ocorre nulidade, prevista na al. c) do art.º 119.º, do CPP, que invalida o acto praticado e
os que dele dependerem.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-03-2001,
proc.
n.º
0006509,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1b9456b049d8534380256afc00364b97?OpenDocument
)
I. No âmbito do reexame dos pressupostos da prisão preventiva a que o juiz procede oficiosamente impõe-se que o juiz
ouça previamente o Ministério Público, ou que, não o fazendo, fundamente a desnecessidade dessa audição.
II. A falta de audição prévia do arguido, não devidamente fundamentada, acarreta a nulidade insanável prevista no
artigo 119.º al. c), do Código de Processo Penal.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-09-1999,
proc.
n.º
0048253,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f600ac6c8025121780256896003959c6?OpenDocument)
Comete-se nulidade insanável (art.º 119.º b) c) CPP) sempre que o juiz ao reexaminar os pressupostos da prisão
preventiva com vista à sua manutenção, substituição ou revogação, não ouça o MP e o arguido (e/ou defensor), se o
reexame for oficioso; não ouça o arguido, se o acto for requerido pelo MP; e, não ouça o MP, se o acto tiver sido requerido
pelo arguido, a não ser que fundamente, ou seja manifesta, a desnecessidade de tal audição.
(Acórdão
do
TRL,
de
04-09-1998,
proc.
n.º
0056445,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ed6b610982208d968025680300054c25?OpenDocument
)
d) Falta de inquérito ou de instrução, nos casos em que a lei determinar a sua obrigatoriedade
I - A nulidade insanável contemplada pelo art.º 119.º, al. d), do CPP, diz respeito à falta de instrução quando ela seja
obrigatória, isto é, quando foi requerida por quem tem legitimidade e no prazo legal.
II - Não é o caso, quando um co-arguido requereu a instrução e a mesma foi cabalmente realizada, tendo, no seu termo,
o juiz de instrução entendido que a factualidade imputada aos arguidos não requerentes da instrução «transitava
directamente para o poder jurisdicional do tribunal de julgamento sem ser submetida à fiscalização do juiz de instrução”,
acabando por pronunciar apenas o requerente dela, passando-se de seguida à fase de julgamento, na qual o presidente do
tribunal designou dia para a audiência quanto a todos os arguidos: com base na decisão instrutória de pronúncia
relativamente ao requerente da instrução e com base na acusação deduzida pelo MP quanto aos restantes.
III - O art.º 307.º, n.º 4, do CPP acolheu parcialmente a jurisprudência fixada pelo plenário das Secções Criminais deste
STJ em 19-10-1995 [“Requerida a instrução por um só ou por alguns dos arguidos abrangidos por uma acusação, os efeitos
daquela estendem-se aos restantes que por ela possam ser afectados, mesmo que a não tenham requerido. A final, a
decisão instrutória que vier a ser proferida deve abranger todos os arguidos constantes da referida acusação, por não haver
lugar, neste caso, à aplicação posterior do n.º 2 do art.º 311.º do CPP”], nos termos do qual «a circunstância de ter sido
requerida apenas por um dos arguidos não prejudica o dever de o juiz retirar da instrução as consequências legalmente
impostas a todos os arguidos”.
IV - A lei não foi mais longe, estabelecendo, na esteira da jurisprudência referida, que a decisão instrutória deve abranger
todos os arguidos, mesmo os não requerentes da instrução.
V - O facto de não ter sido elaborada pronúncia contra os arguidos não requerentes da instrução, estando eles acusados
pelo MP e não tendo tal acusação sido posta em causa, não constitui a nulidade insanável do art.º 119.º, alínea d) do CPP.
VI - A pretensa nulidade não cabe em nenhuma das nulidades previstas no art.º 119.º, sendo certo que quanto às
nulidades vigoram os princípios da legalidade e taxatividade e, mesmo em relação às nulidades sanáveis, tendo em vista o
disposto no art.º 120.º, não se vê em qual das alíneas encaixaria.
VII - Acresce que não tendo sido interposto recurso da decisão instrutória por não ter pronunciado também os não
requerentes da instrução, nem arguida qualquer nulidade ou irregularidade a respeito dela, o mesmo sucedendo na fase de
saneamento do processo nos termos do art.º 311.º do CPP, tendo-se passado à fase de julgamento, inclusive com
realização de uma 1.ª sessão de audiência, não existe fundamento para o habeas corpus, nomeadamente por estar
excedido o prazo de prisão preventiva, nos termos do n.º 1, al. b) do art.º 215.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
13-04-2009,
proc.
n.º
7/07PJAMD-B.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a26932b8bb7948ac8025759a004aee9a?OpenDocument
)
I - Só a falta de inquérito (ou de instrução) constitui nulidade insanável – art.º 119.º, al. d), do CPP –, situação que só se
verifica perante inexistência de facto ou de direito daquela fase processual.
II - A falta de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada contra quem o mesmo corre, sendo
possível a notificação, constitui a nulidade prevista no art.º 120.º, n.º 2, al. d), do CPP, qual seja a de insuficiência de
inquérito, nulidade esta dependente de arguição, a qual deverá ser deduzida até ao encerramento do debate instrutório –
al. c) do n.º 3 daquele artigo. O mesmo sucede relativamente à falta de constituição de arguido, nos casos em que é
obrigatória.
III - Deste modo, tendo aquelas omissões sido arguidas após o encerramento do debate instrutório, é evidente que a
eventual nulidade cometida se encontra sanada.
IV - Em todo o caso, o arguido carece de legitimidade para a arguição da nulidade em causa, consabido que invoca, para
tanto, a falta de interrogatório e de constituição como arguidos de outros intervenientes processuais, legitimidade que só a
estes caberia.
(Acórdão
do
STJ
de
11-07-2007,
proc.
n.º
07P1610,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/38dc0d32e5d6f71b80257364004b3b22?OpenDocument
)
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I - Como resulta do disposto no artigo 21.º, n.º 2, da Lei 65/2003, a oposição da pessoa procurada pode ter por
fundamentos o erro na identidade do detido ou a existência de causa de recusa do mandado de detenção europeu, causas
de recusa essas, previstas nos artigos 11.º e 12.º do mesmo diploma, consoante se trate de recusa imposta ou facultativa.
II - Donde que o conhecimento do conteúdo do mandado é conditio sine qua non de um adequado exercício do direito
de defesa, postulado, ao menos, no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição, tendo em conta nomeadamente, que só conhecendo
o conteúdo do mandado de detenção se poderá saber, por exemplo, se a infracção foi amnistiada (art.º 11.º citado, alínea
a), se a pessoa foi definitivamente julgada pelos mesmos factos e ou a pena tenha sido integralmente cumprida, esteja a ser
executada ou já não possa ser cumprida (al. b), a infracção for punível com pena de morte ou com outra pena de que
resulte lesão irreversível da integridade física (al. c), para só mencionar casos mais expressivos.
III- Não constando do auto de audiência expressamente ter sido o recorrente inteirado do conteúdo do mandado, serão
no mínimo fantasiosas todas as extrapolações que sobre o assunto se pretendam extrair de factos circunstanciais. O
processo existe justamente como prova e garantia de que os procedimentos supostos na lei são observados, de tal modo
que, já de longes tempos se vem afirmando a insuperável máxima processual segundo a qual quod non est in autis non est
in mundo. O que significa que, processualmente, pelo menos, tem de ficar assente que in casu não foi dado ao detido
aquele conhecimento, assim se mostrando violados os artigos 17.º, n.º 1 e 18.º, n.º 3, da Lei 65/2003, de 23/8, e, por essa
via, o direito fundamental de defesa consagrado no artigo 32.º, n.º 1, citado da Constituição e correlativa violação do artigo
21.º da mesma Lei.
IV - Certo que, tendo o defensor do requerido alegado durante a falada audiência, tudo pareceria suprido. Porém,
tratando-se, como se trata, de violação de um direito fundamental, sempre seria aqui de ter a nulidade como insanável, à
semelhança do que se encontra previsto no artigo 119.º, d), do CPP, embora a «falta de inquérito», aqui se restrinja a falta
de um acto [essencial] do inquérito – a falada falta de informação – em relação à qual se pode afirmar afoitamente a «falta
de inquérito», com a consequente nulidade absoluta do acto documentado pelo «auto de audiência» levado a cabo no
tribunal a quo.
V - Para além disto, havendo sido obtidos elementos complementares relativos à identidade do requerido e em relação
aos quais lhe foi negado o contraditório, em suma, o adequado exercício do direito de defesa, para mais alegando o
recorrente erro de identidade por banda do Estado requerente do mandado quanto à sua pessoa, e sendo inequívoco que
um tal erro, a existir, constitui fundamento explícito de oposição da pessoa procurada, tal como flui da leitura do artigo
21.º, n.º 2, da Lei citada foi violado, além do mais que fica dito, o disposto no artigo 21.º n.º 4, da Lei 65/2003, o que torna
nulo o «acto de audiência», levado a cabo na Relação, assim como todos os que por ele se tiverem por afectados, assim,
como há nulidade do processado posterior por falta da comunicação dos referidos elementos complementares de prova.
VI - Consequentemente, é nulo o processado respectivo, nulidade que afecta também o acórdão recorrido.
VII - A razão por que o tribunal superior é chamado a intervir na decisão de um mandado de detenção europeu reside
justamente em dar corpo às garantias formais postuladas por lei, nomeadamente, como se viu, assegurar que a pessoa em
causa é efectivamente a que é reclamada pelo Estado suplicante. Daí que ao tribunal em causa não baste afirmar, como o
fez a Relação de Lisboa «que nada indica que não seja o arguido a pessoa procurada».
(Acórdão
do
STJ
de
04-10-2006,
proc.
n.º
06P3758,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/63aa49eeb71710058025725d003f77aa?OpenDocument
)
I - Só a ausência absoluta de inquérito ou a omissão de diligências impostas por lei determinam a nulidade do
inquérito, nos termos do art. 119.º, d), CPP.
II - O inquérito inicia-se com a aquisição da notícia de um crime – art. 262.º, 2, CPP e só termina com a prolação do
despacho de encerramento – art. 276.º e ss. do mesmo diploma.
III - Tendo durante o inquérito sido investigados factos susceptíveis de integrar a prática de determinados crimes, impõese que o MP, nesta parte, aquando do despacho de encerramento do inquérito se pronuncie pela acusação ou
arquivamento (total ou parcial) quanto aos mesmos.
Extracto da fundamentação:
Perante a formulação legislativa constante dos arts. 119º e 120º, CPP, tem a jurisprudência questionado se a insuficiência
do inquérito respeita apenas à omissão de actos obrigatórios, ou a esses e ainda a quaisquer outros actos de investigação e
de recolhe de prova necessários à descoberta da verdade. A solução maioritariamente seguida, partindo daquilo que
consideramos uma correcta ponderação da estrutura acusatória do processo penal, era. 32º, 5, da CRP, dos princípios do
contraditório e da oficialidade, entende que só se verifica esta nulidade quando ocorra ausência absoluta ou total de
inquérito e/ou se omita acto que a lei prescreve como obrigatório. Ancora-se esta solução no entendimento de que a
titularidade do inquérito, bem como a sua direcção, pertencem ao MP, arts. 262º e 263º, C. P. Pen., - sendo este livre, dentro
do quadro legal e estatutário em que se move e a que deve estrita obediência, arts. 53º e 267º, CPP, de promover as
diligências que entender necessárias ou convenientes com vista a fundamentar uma decisão de acusar ou arquivar, com
excepção dos actos de prática obrigatória no decurso do inquérito, como sejam…a notificação do despacho de
encerramento do inquérito… - Ac. RL, de 29-3-2007, Proc. nº 1537/07-9, em www.dgsi.pt.. No mesmo sentido se pronunciam
para além do supra cit. Ac. RL desta Secção, o Ac. TC, nº 395/04, de 2-6-04, DR, II série, de 9-10-04; o Ac. RL, de 21-10-99, CJ,
XXIV, 4, pg. 158-159; e G. Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. III, 2ª ed., pg. 91.
Assim, só a ausência absoluta de inquérito ou a omissão de diligências impostas por lei determinam nulidade do
inquérito.
[…] se se vem entendendo que a mera omissão da discussão dos indícios do despacho de arquivamento que conhece do
mérito da causa é causa de irregularidade do despacho (art. 97º, 3 e 5 e 123º, C.P. Pen.) – crf. P. Pinto de Albuquerque, ob
cit., pg. 715 -, já a falta de despacho de encerramento do inquérito – art. 276º, C. P. Pen. – seja de acusação ou de
encerramento, padece, em nossa opinião, da nulidade insanável do art. 119º, 2, b), CPP. Na verdade, se o inquérito se inicia
com a aquisição da notícia do crime, só termina com a prolação daquele despacho de encerramento.
(Acórdão
do
TRL,
de
16-06-2015,
proc.
n.º
4508/10.1T3AMD.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/32c26c8c835f433d80257eb5002c43fa?OpenDocument)
Ac. TRC de 16-03-2011 : I. O inquérito tem como finalidade investigar a existência de um crime, determinar os seus
agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas em ordem à decisão sobre a acusação.
II. Se os factos que são participados por si só não constituem crime, ou seja, não há qualquer dúvida de que não
configuram um crime (p. ex crime amnistiado, direito de queixa já caducou) pôr a máquina judicial a funcionar, a trabalhar,
para de seguida determinar o arquivamento é uma inutilidade a todos os níveis (humanos e económicos).
III. Se, porém, estamos perante factos que nos oferecem dúvidas pela sua complexidade, pelos valores em causa, pelos
contornos da situação que não são tão simples como se desenham na denúncia e pela abundante prova que há a investigar,
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significa que estão reunidos todos os pressupostos do dever de investigar a começar pelo interrogatório do arguido.
IV. Em tal caso, se o MP profere despacho de arquivamento sem proceder a qualquer diligência, comete-se a nulidade
insanável de falta de inquérito previsto no artº 119, al d) do CPP.
Ac. TRL de 2-02-2011, CJ, T II, pág.157: Se do confronto dos factos relatados na denúncia com a lei não resultar evidente
a inexistência de crime ou a invialibilidade de determinar os seus agentes, a ausência de qualquer diligência de
investigação pelo ministério Público configura a inexistência de inquérito, ou seja, a nulidade insanável da al.d) do
artº119º do CPP, a qual é de conhecimento oficioso em qualquer fase do processo.
I-O despacho de arquivamento nos termos do art.º 277.º, do CPP, não sendo precedido da realização das necessárias
diligências de investigação é legalmente inadmissível.
II- Não resultando a inexistência do crime denunciada do simples confronto dos factos descritos na participação com a
lei, impunha-se ao Ministério Público que investigasse a existência do ilícito que vinha denunciado.
III- Neste caso, a prolação de despacho de Arquivamento, sem a realização de qualquer diligência de investigação, é
legalmente inadmissível, por registar a nulidade insanável, por falta de inquérito, a que alude a alínea d) do art.º 119.º do
C.P.P., e que é de conhecimento oficioso.
(Acórdão
do
TRL,
de
14-05-2008,
proc.
n.º
1544/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b5779d8659e18e898025750f0058143b?OpenDocument
)
A não realização da sessão conjunta prevista no art.º 18.º, n.º 1, da Lei n.º 36/98, de 24/07, traduz-se na ausência da fase
de inquérito, o que constitui nulidade insanável, prevista no art.º 119.º, al. d), do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-11-2007,
proc.
n.º
6930/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c44adeb12fce390f8025739b0054ff9a?OpenDocument)
I - Como expressamente resulta da respectiva Proposta Legislativa n.º 157/VII, o processo abreviado, “sem pôr em causa
o princípio de legalidade que molda o processo português, o direito de defesa e as garantias do processo equitativo”, visa
introduzir e reforçar “mecanismos de simplificação, aceleração e consenso relativamente à pequena e média criminalidade,
no sentido das recomendações da ONU e do Conselho da Europa, nomeadamente, a Recomendação n.º R (87) 18, adoptada
pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 17/09/87”, relativa à simplificação da justiça penal.
II - Daí que, não seja recorrível o despacho que designa dia para julgamento, sendo-o já, porém, quando ali se decidam
quaisquer outras questões, nomeadamente, no caso em que é declarada a nulidade da “acusação…por virtude do disposto
nas als d) e f) do art.º 119.º do CPP”.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-07-2007,
proc.
n.º
5068/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/54aa2d72b14afcbb8025735c004d52af?OpenDocument)
Ac. TRP de 9-05-2007, CJ, 2007, T3, pág. 206: I. Como o inquérito tem por finalidade apurar se existe crime e quem o seu
autor, não deve desenvolver-se actividade investigatória se os factos denunciados não puderem, notoriamente, constituir
crime (designadamente porque foram descriminalizados), se o direito de queixa já caducou; ou se o procedimento criminal
já se encontra extinto.
II. Se, porém, não for evidente a falta de tipicidade dos factos denunciados, há o dever de os investigar.
III. Em tal caso, se o MP profere despacho de arquivamento sem proceder a qualquer diligência, comete-se a nulidade
insanável de falta de inquérito.
Ac. TRL de 22-03-2007 , Proc. 10718/06, 9ª Secção: A falta de audição prévia do arguido sobre a decisão que conheceu o
objecto do recurso, proferida por simples despacho integra uma verdadeira ausência do arguido e, assim, a nulidade
prevista na alínea c) do artº 119º CPP, ex vi citado artº 64º, n. 2 do RGCO, que é de conhecimento oficioso e, nos termos do
artº 122º, n. 1 do CPP e 41º do RGCO, torna inválida a decisão formada.
Sendo assim, porque o despacho/decisão recorrido conheceu o recurso interposto, sem a prévia concordância do arguido e
do Ministério Público, o recurso merece proceder, declarando-se nula a decisão, remetendo-se os autos ao tribunal a quo
para assegurar a audição prévia do arguido e do MPº, tal como determina o n. 2 do artº 64º do RGCO.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Na forma de processo abreviado não é obrigatória a fase de inquérito, pelo que a falta deste não integra a nulidade
prevista no art.º 119.º, al. d), do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
13-02-2007,
proc.
n.º
4494/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/652a794a4f9296dc8025729c0037b903?OpenDocument)
Não tendo M.º P.º realizado quaisquer diligências em inquérito em que se denunciava um crime de burla através da
emissão de cheque sem provisão por, sem mais, ter entendido ser civil a questão em apreço, desde logo proferindo
despacho de arquivamento, verifica-se uma nulidade insanável face ao disposto no art.º 119.º, al. d) do C.P.P., nulidade
essa que não deixa de existir por, requerida, admitida e realizada que foi a instrução, ter sido proferido despacho de não
pronúncia, que, assim, se revoga.
Extracto da fundamentação:
Tal vício só existe quando haja ausência absoluta ou total de inquérito - cfr. Souto de Moura in Jornadas de Direito
Processual Penal, pág. 118 - ou falta absoluta de actos de inquérito - cfr. Maia Gonçalves in CPP Anot., 1996, pág. 250 (em
anotação ao art. 120° daquele Código) e José da Costa Pimenta, in CPP Anot., pág. 523 de 1987.
No caso em análise é certo, tal como refere o Exmo Porcurador Geral Adjunto no seu parecer, ser patente a falta de
inquérito, dada a circunstância de não ter sido ordenada e/ou realizada qualquer diligência de investigação e, portanto, “...
nada tendo sido investigado (nem sequer ouvido o queixoso e denunciada), não se podia falar em indícios do que quer que
fosse, pela positiva (sua existência) ou pela negativa (sua inexistência).”
Como foi decidido nos acórdão deste tribunal da Relação de Lisboa de 29/05/1991, no recurso 27063/91 da 3ª Secção,
relator Leonardo Dias: “A ausência total de qualquer diligência de investigação, pelo MP ou por qualquer órgão de polícia
criminal, configura inexistência de inquérito, o que constitui nulidade insanável.”, e de 12/12/2002, proferido no P.º
42319/00, da 9ª Secção, relatora Margarida de Almeida: “Denunciado um determinado facto como crime, o Ministério
Público não pode arquivar liminarmente os autos sem a realização de qualquer diligência, designadamente a identificação
do(s) arguido(s), sob pena de nulidade absoluta por falta de inquérito, pois o(s) denunciado(s) tem direito a ter
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conhecimento da queixa contra si apresentada e a pronunciar-se sobre ela, tal como ao denunciante deve ser dada a
oportunidade de, caso a Lei o permita, requerer a abertura de instrução.”
Entendemos, pois, que com a prolacção pelo M.º P.º do despacho de arquivamento de fls. 17 a 20 dos autos sem que se
tenha efectuado qualquer diligencia no inquérito se cometeu a nulidade insanável de falta de inquérito a que alude o art.º
119º al. d) CPP, o que se declara.
E a tal entendimento e declaração não obsta o facto de ter sido requerida instrução uma vez que a instrução não se
substitui ao inquérito. Na verdade, a instrução, por força do disposto no art.º 286º n.º 1 CPP, “... visa a comprovação judicial
da decisão de deduzir acusação ou de arquivar o inquérito em ordem a submeter ou não a causa a julgamento.” (sublinhado
nosso).
(Acórdão
do
TRL,
de
19-01-2006,
proc.
n.º
5147/2002-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fdf5877a3331ff498025713f004ee7b5?OpenDocument)
O inquérito não é uma fase obrigatória no processo abreviado, pelo que a sua falta não integra a nulidade prevista no
artigo 119.º, alínea d) do C.P.P..
Dado que ao juiz do julgamento está vedado ultrapassar o objecto que lhe é submetido, não pode devolver o processo ao
M.º P.º para prosseguir a investigação mesmo que discorde, ainda que fundamente, do modo como foi realizado o
inquérito, designadamente por omissão de diligências com utilidade para a descoberta da verdade.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-09-2000,
proc.
n.º
0016739,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e668c883a3b0195d8025699000525b61?OpenDocument
)
e) Violação das regras de competência do tribunal
I -O recorrente interpôs recurso do acórdão proferido em 1.ª instância para o STJ, e foi admitido em conformidade.
Porém, por lapso, os autos foram remetidos ao Tribunal da Relação, onde foram distribuídos como recurso penal. O recurso
tinha apenas por objecto questão exclusivamente de direito, a medida da pena, sendo que o arguido tinha sido condenado
pelo tribunal colectivo na pena única de 7 anos de prisão. O Tribunal da Relação veio a conhecer do recurso, apreciando-o e
decidindo-o.
II - O recorrente, notificado daquela decisão, não arguiu qualquer nulidade do acórdão da Relação, e dele interpôs
recurso para o STJ, restrito à medida da pena, recurso esse que não veio a ser admitido. Notificado do despacho de não
admissão do recurso, o recorrente também não deduziu reclamação sobre a não admissão do recurso. Consequentemente,
o acórdão da Relação transitou em julgado.
III - Enquanto o procedimento penal se mantivesse, poderia o recorrente arguir nulidade insanável, por violação das
regras de competência do Tribunal da Relação, nos termos do art.º 119.º, al. e), do CPP, e por excesso de pronúncia,
conforme o art.º 379.º, n.º 2 do mesmo diploma. Porém, o recorrente, ao não reclamar do despacho que não lhe admitiu o
recurso que tinha interposto para o STJ, conformou-se com o acórdão da Relação e deixou-o transitar em julgado.
IV - Consequentemente, não pode repristinar o recurso interposto do acórdão proferido na 1.ª instância, cujo objecto já
foi decidido por acórdão de Tribunal de 2.ª instância, transitado em julgado.
V - Transitada em julgado a sentença que decida do mérito da causa, a decisão sobre a relação material controvertida fica
a ter força obrigatória dentro do processo e fora dele – n.º 1 do art.º 671.º do CPC. Produziu-se, assim, caso julgado
material.
VI - Com o caso julgado ocorrido, não significa que tenha havido preterição de garantias de defesa, pois que ficaram
salvaguardados todos os direitos do arguido, na apreciação do objecto do recurso, por uma instância superior, garantindose o duplo grau de jurisdição previsto no art.º 32.º, n.º 1, da CRP.
VII - Sendo legalmente impossível apreciar o recurso ordinário atento o trânsito em julgado da decisão proferida sobre o
objecto do mesmo, é de absolver o arguido da instância quanto ao recurso pretendido, e de julgar extinta a mesma por
impossibilidade da lide.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
30-11-2011,
proc.
n.º
61/06.9TASAT.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f8f026288e29ca978025795a0038d046?OpenDocument)
VIII - Em matéria penal, a violação das regras da competência material ou da hierarquia constitui nulidade insanável –
art.º 119.º, al. e), do CPP – pelo que o acórdão recorrido é nulo, na parte em que se pronunciou sobre a responsabilidade
penal dos recorrentes.
(Acórdão
do
STJ
de
25-03-2009,
proc.
n.º
09P0308,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/530de0512dfab29d802575ac004b858f?OpenDocument)
I - Segundo dispõe o art.º 36.º -A, n.º 1, do DL 15/93 de 22-01, quem invoque a titularidade de coisas, direitos ou
objectos sujeitos a apreensão ou outras medidas legalmente previstas aplicadas a arguidos por infracções previstas no
diploma pode deduzir no processo a defesa dos seus direitos «através de requerimento em que alegue a sua boa fé,
indicando logo todos os elementos de prova».
II - Tal requerimento, que é autuado por apenso e sujeito a contraditório do MP, tem de ser dirigido ao tribunal do
processo, que é o tribunal de 1.ª instância funcional e materialmente competente, como competência regra - art.º 18.º da
Lei n.º 3/99, de 13-01 (LOFTJ), não cabendo na competência material da Relação (sem ser por via de recurso, no plano da
competência em razão da hierarquia, de decisão da 1.ª instância que eventualmente lhe seja submetida - arts. 19.º, n.º s 1
e 2, da referida Lei, e 12.º do CPP) a decisão sobre requerimento em que se invoque o exercício de direitos nos termos do
art.º 36.º -A do DL 15/93, de 22-01.
III - A afectação das regras de competência funcional e material do tribunal, que constitui nulidade insanável (art.º
119.º, al. e), do CPP), pode ser conhecida até ao trânsito em julgado da decisão final (art.º 32.º, n.º 1, do CPP), e determina
que o processo seja «remetido para o tribunal competente, o qual anula os actos que se não teriam praticado se perante
ele tivesse corrido o processo e ordena a repetição dos actos necessários para conhecer da causa» - art.º 33.º, n.º 1, do
CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
13-04-2005,
proc.
n.º
04P4313,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5a96aed95490bb9d802571b80032583e?OpenDocumen
t)
1 - O art.º 688.º, n.º 5, do CPC, dispõe que, se em vez de reclamar do despacho que não admitiu o recurso, a parte
impugnar por meio de recurso, mandar-se-ão seguir os termos próprios da reclamação.
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2 - Assim, é muito claro face à lei que, no caso dos autos, tendo o arguido recorrido do despacho que não admitiu um
recurso, o juiz devia ter processado esse incidente como reclamação para o Presidente da Relação de Lisboa, o qual
decidiria se o primeiro recurso era ou não extemporâneo.
3 - Por isso, tendo o juiz da 1ª instância mandado seguir o novo recurso para a Relação, por erro de processamento, esta
não devia ter tomado conhecimento do objecto do mesmo e deveria ter devolvido os autos à 1ª instância, onde se
processaria a reclamação para o Presidente, a quem incumbia a competência para decidir.
4 - Como a Relação tomou conhecimento do objecto do recurso, sem que para tal tivesse competência em razão da
matéria, verifica-se a nulidade insanável do acórdão aí proferido, prevista na al. e) do art.º 119.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
22-05-2003,
proc.
n.º
03P987,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a804e03ee94bf61280256d750037da3b?OpenDocument
)
I - O tribunal competente para a fixação do cúmulo jurídico é o da última condenação.
II - Constitui violação das regras da competência dos membros do Tribunal Colectivo, a integração neste de juízes que
estavam legalmente impedidos de intervir no julgamento por virtude do reenvio do processo, violação esta que constitui a
nulidade da alínea e) do artigo 119.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034509,
de
08-01-1998,
proc.
n.º
97P122,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/336a6cf0e85be61d802568fc003b9fae?OpenDocument)
I - Requerido oportunamente pelo arguido o julgamento pelo tribunal de júri, ainda que não tenha sobre esse
requerimento qualquer despacho do juiz, o processo fica afecto ao tribunal de júri, que, depois de constituído, será o único
que se pode declarar incompetente.
II - Em consequência, não pode esse julgamento, sem essa declaração do tribunal de júri, vir a ser feito pelo tribunal
colectivo.
III - Se o fôr é cometida a nulidade insanável do artigo 119.º alínea e) do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00031544,
de
05-02-1997,
proc.
n.º
96P949,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0503c0a54e0dab2b802568fc003b2968?OpenDocument)
Ac. TRP de 8-07-2015 : O despacho proferido pelo juiz que preside à audiência em tribunal colectivo, com o julgamento
em curso, sem prévia deliberação do tribunal viola a imposição de decisão colegial emergente da forma do processo e da
competência do tribunal (artº 14º CPP) e está ferido de nulidade insanável (artº 119º1 e) e 122º CPP).
I. É a acusação e o requerimento para a abertura de instrução que vão servir de referências temáticas à decisão
instrutória.
II. O Sr. Juíz da Instrução ao apreciar questão que é da competência do Juíz do julgamento, excedeu a sua competência e
por isso a decisão que conheceu da acusação particular não objecto da instrução, padece de nulidade insanável (art.º
119.º, al. e) do CPP), de conhecimento oficioso, atento o disposto no artigo 32.º, n.º 1 do mesmo diploma.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-02-2015,
proc.
n.º
158/11.3GDMTJ.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/03f69bc955a1207b80257df6004da81b?OpenDocument)
Ac. TRC de 18-09-2013 : À luz da previsão da alínea c) do artigo 40.º do CPP, padece de nulidade, nos termos do disposto
no artigo 119.º, alínea e) do mesmo diploma, o novo julgamento, se nele interveio um dos Juízes que participou no
anterior, declarado nulo por ter sido indevidamente realizado sem a presença do arguido.
I - Tendo o M.º P.º proferido despacho de arquivamento dos autos e o assistente, em seguida, deduzido acusação
particular, ainda que dirgida ao Juiz de Instrução, estava vedado àquele remeter os autos a este último.
II - A intervenção do J.I.C., por incompetência material e funcional do mesmo, integra a nulidade prevista no art.º 119.º
e), do C.P.P., devendo os autos ser remetidos ao juízo competentepara prolacção do despacho segundo o art.º 311, do
C.P.P.
(Acórdão
do
TRL,
de
24-03-1999,
proc.
n.º
0032533,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8450126d26e6312780256969003d70a0?OpenDocumen
t)
f) Emprego de forma de processo especial fora dos casos previstos na lei
I - Resulta da conjugação dos artigos 387.º, n.º 2, alínea b) e 390.º., alínea b) do CPP que em processo sumário, toda a
prova tem de ser produzida dentro de trinta dias contados desde a detenção, embora se admita que a prova seja concluída
dentro do prazo dos trinta dias e a audiência seja adiada para alegações orais em dia posterior ao trigésimo dia contado
desde a detenção.
II - Se não tiver sido possível produzir a prova dentro desse limite por razões devidamente justificadas, o processo deve
ser reenviado para outra forma de processo.
III - O incumprimento do limite temporal fixado para a produção da prova em processo sumário gera a nulidade
insanável prevista na alínea f), do art.º 119.º, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
13-01-2010,
proc.
n.º
131/09.1PDSXL.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c3cbb951a91ea15c802576b600581047?OpenDocument
)
I - Como expressamente resulta da respectiva Proposta Legislativa n.º 157/VII, o processo abreviado, “sem pôr em causa
o princípio de legalidade que molda o processo português, o direito de defesa e as garantias do processo equitativo”, visa
introduzir e reforçar “mecanismos de simplificação, aceleração e consenso relativamente à pequena e média criminalidade,
no sentido das recomendações da ONU e do Conselho da Europa, nomeadamente, a Recomendação n.º R (87) 18, adoptada
pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 17/09/87”, relativa à simplificação da justiça penal.
II - Daí que, não seja recorrível o despacho que designa dia para julgamento, sendo-o já, porém, quando ali se decidam
quaisquer outras questões, nomeadamente, no caso em que é declarada a nulidade da “acusação…por virtude do disposto
nas als d) e f) do art.º 119.º do CPP”.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-07-2007,
proc.
n.º
5068/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/54aa2d72b14afcbb8025735c004d52af?OpenDocument)
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4- Orientação do MP
Parecer do Ministério Público de 7-04-2010 : A realização da audiência de julgamento sem a presença do arguido,
devidamente notificado para tanto na morada constante do TIR, sem que o juiz tenha tomado as medidas necessárias e
legalmente admissíveis para obter a sua comparência pelo menos para a segunda sessão dessa audiência, consubstancia
nulidade insanável.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Parecer do Ministério Público de 22-02-2010 : I. Os factos descritos na acusação particular deduzida pela assistente, nos
termos e prazo do n.º 1 do art. 285.º do CPP, integram o crime de injúria agravada previsto e punível pelas disposições
combinadas dos artigos 181.º, n.º 1 e 184.º, por referência à alínea l) do n.º 2 do art. 132.º, todos do Código Penal, atenta a
qualidade de «professora» da ofendida e uma vez que a ofensa ocorreu no exercício e por causa das suas funções de
docente;
II.Por isso, tal acusação teria necessariamente de ser precedida de despacho acusatório do Ministério Público, que não de
simples adesão à acusação da assistente;
III.Face ao procedimento assim adoptado, e à luz do Acórdão de Fixação de jurisprudência n.º 1/2000, publicado no DR, I
Série, de 6-01-2000, mostra-se verificada a nulidade insanável da falta de promoção do processo pelo Ministério Público;
IV.Pelo que, e sem conhecer de mérito, há que declarar a invalidade do acto em que a mesma ocorreu - o despacho de
encerramento do inquérito, exarado a fls. 86 -, e bem assim de todo o processado subsequente; e de ordenar que os autos
regressar aos Serviços do Ministério Público junto da 1.ª Instância, para sanação do vício cometido e subsequentes termos.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Na reunião de trabalho relizada na PGD Lisboa no dia 2-11-2010, assentou-se no seguinte:
1.Sendo denunciada e subsequentemente investigada no respectivo inquérito a prática de factos integradores do crime de
injúrias agravado, da previsão normativa dos artºs 181º, nº1, 184º e 132º, nº2, al.l), todos do Código Penal, tal crime tem
natureza semi-pública, dependendo por isso apenas de queixa do ofendido a legitimidade do MP para o exercício da
respectiva acção penal.
2. Se não obstante o MP no despacho de encerramento do inquérito, fazendo uma inadequada qualificação jurídica
daqueles factos, não deduzir acusação, antes se limitando a ordenar a notificação da assistente nos termos e para os efeitos
do artº 285º, nº1 do CPP e, subsequentemente, a acompanhar a acusação particular deduzida por factos que ambos
qualificam, inadequadamente, como integradores de um crime de injúria simples, do artº 181º, nº1, do CP, verifica-se a
nulidade insanável da falta de promoção do processo pelo MP a que se reporta a al.b) do artº 119º do CPP (cfr. «Assento»
nº 1/2000, DR, Série I-A, de 6/1/2000).
Tal nulidade, de conhecimento oficioso, implica a invalidade daquele despacho de encerramento do inquérito proferido
pelo MP, e bem assim de todo o processado subsequente.
Neste sentido se pronunciou o Ac. TRL de 7-4-2010 , assim sumariado:
I. Tendo os factos ocorrido na escola pública onde a ofendida é professora, sendo que as expressões em causa foram
proferidas no decurso de uma reunião com os encarregados de educação de uma turma que aquela leccionava, os mesmos
integram o crime de injúrias agravado, p. e p., pelas disposições combinadas dos artºs 181º, nº1 e 184º, por referência à
al.l) do nº2 do artº 132º, todos do Código Penal. Trata-se, pois, de um crime de natureza semi-pública (artº 188º, nº1, al.a)
do CP).
II. No momento processual próprio o Ministério Público, ao invés de deduzir acusação, ordenou a notificação da assistente
nos termos e para os efeitos do artº 285º, nº1 do CPP e, posteriormente, acompanhou a acusação particular por aquela
deduzida que, incorrectamente, qualificou os factos como integrando o crime de injúrias simples p. e p. pelo artº 181º, nº1,
do CP.
III. Acontece que: «Integra a nulidade insanável da alínea b) do artº 119º do CPP a adesão posterior do Ministério Público
à acusação deduzida pelo assistente relativa a crimes de natureza pública ou semi-pública e fora do caso previsto no artº
284º, nº1, do mesmo diploma legal» ? cfr. Assento nº1/2000, in DR Série I-A, de 6/1/2000.
IV. Isto porque, a ordem da sucessão das acusações do MP e do assistente é imperativa, surgindo, no tocante aos crimes
públicos e semi-públicos, a deste necessariamente na sequência da acusação proferida por aquele e condicionada a esta
(artº 284º, nºs 1 e 2). A subsequente adesão do MP à acusação do assistente não supre a nulidade decorrente da omissão
inicial da acusação pública, tal como a acusação do Ministério Público em crime particular não sana a inexistência da
acusação que deve ser formulada pelo assistente. Acresce que a lei, ao contrário do que dispõe relativamente aos crimes
particulares (artº 284º, nº2, al.a), não prevê que a acusação pública possa limitar-se à adesão da acusação do assistente
(artº 285º, nº3).
V. Assim sendo, está verificada a nulidade insanável da falta de promoção do processo pelo Ministério Público (artº 119º,
al.b) do CPP) e, por via dela, a invalidade do despacho de arquivamento do inquérito e, bem assim, de todo o processado
subsequente, voltando o processo à primeira instância para sanação do vício cometido.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Artigo 120.º
Nulidades dependentes de arguição
1 - Qualquer nulidade diversa das referidas no artigo anterior deve ser arguida pelos interessados e
fica sujeita à disciplina prevista neste artigo e no artigo seguinte.
2 - Constituem nulidades dependentes de arguição, além das que forem cominadas noutras
disposições legais:
a) O emprego de uma forma de processo quando a lei determinar a utilização de outra, sem prejuízo
do disposto na alínea f) do artigo anterior;
b) A ausência, por falta de notificação, do assistente e das partes civis, nos casos em que a lei exigir a
respectiva comparência;
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c) A falta de nomeação de intérprete, nos casos em que a lei a considerar obrigatória;
d) A insuficiência do inquérito ou da instrução, por não terem sido praticados actos legalmente
obrigatórios, e a omissão posterior de diligências que pudessem reputar-se essenciais para a descoberta
da verdade.
3 - As nulidades referidas nos números anteriores devem ser arguidas:
a) Tratando-se de nulidade de acto a que o interessado assista, antes que o acto esteja terminado;
b) Tratando-se da nulidade referida na alínea b) do número anterior, até cinco dias após a notificação
do despacho que designar dia para a audiência;
c) Tratando-se de nulidade respeitante ao inquérito ou à instrução, até ao encerramento do debate
instrutório ou, não havendo lugar a instrução, até cinco dias após a notificação do despacho que tiver
encerrado o inquérito;
d) Logo no início da audiência nas formas de processo especiais.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 120.º
(Nulidades dependentes de arguição)
1 - Qualquer nulidade diversa das referidas no artigo anterior deve ser arguida pelos interessados e fica sujeita à disciplina
prevista neste artigo e no artigo seguinte.
2 - Constituem nulidades pendentes de arguição, além das que forem cominadas noutras disposições legais:
a) O emprego de uma forma de processo quando a lei determinar a utilização de outra, sem prejuízo do disposto na alínea
f) do artigo anterior;
b) A ausência, por falta de notificação, do assistente e das partes civis, nos casos em que a lei exigir a respectiva
comparência;
c) A falta de nomeação de intérprete, nos casos em que a lei a considerar obrigatória;
d) A insuficiência do inquérito ou da instrução e a omissão posterior de diligências que pudessem reputar-se essenciais
para a descoberta da verdade.
3 - As nulidades referidas nos números anteriores devem ser arguidas:
a) Tratando-se de nulidade de acto a que o interessado assista, antes que o acto esteja terminado;
b) Tratando-se da nulidade referida na alínea b) do número anterior, até cinco dias após a notificação do despacho que
designar dia para a audiência;
c) Tratando-se de nulidade respeitante ao inquérito ou à instrução, até ao encerramento do debate instrutório ou, não
havendo lugar a instrução, até cinco dias após a notificação do despacho que tiver encerrado o inquérito;
d) Logo no início da audiência nas formas de processo especiais.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 120.º
[...]
2 - Constituem nulidades dependentes de arguição, além das que forem cominadas noutras disposições legais:
d) A insuficiência do inquérito ou da instrução, por não terem sido praticados actos legalmente obrigatórios, e a omissão
posterior de diligências que pudessem reputar-se essenciais para a descoberta da verdade.
2- Acórdãos do TC
476/2015
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 119.º, 120.º, 126.º, 188.º e 190.º, todos do Código de
Processo Penal, quando interpretadas no sentido de que a preterição dos prazos referidos no artigo 188.º, n.ºs 3 e 4 do
aludido Código se traduz numa nulidade sanável e por isso sujeita a arguição no prazo de 5 dias subsequentes à notificação
do despacho que procedeu ao encerramento do inquérito.
Nota: ver notas ao art.º 119.º
72/2012
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 272.º, n.º 1, 120.º, n.º 2, alínea d), 141.º, n.º 4, alínea c) e
144.º, todos do CPP, quando interpretadas no sentido de que não constitui nulidade, por insuficiência de inquérito, o não
confronto do arguido, em interrogatório, com todos os factos concretos que venham a ser inseridos na acusação contra ele
deduzida.
53/2011
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 272.º, n.º 1, 119.º, alínea c), e 120.º, n.º 2, alínea d), do
CPP, quando interpretadas no sentido de que a falta de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada
contra quem o mesmo corre, sendo possível a notificação, constitui a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do
CPP.
Extracto da fundamentação:
A qualificação de algumas nulidades como sanáveis e dependentes de arguição, nos termos acima expostos, justifica-se,
em grande medida, por evidentes razões de celeridade e economia processuais. Não pode deixar de se ter presente o dano
que sempre resulta da invalidação de um acto processual, o qual normalmente se comunica aos actos subsequentes,
tornando inútil toda uma actividade já desenvolvida. O princípio da conservação dos actos imperfeitos aconselha a que,
relativamente a determinadas situações desconformes com o modelo legal, em que a ponderação dos interesses em jogo o
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permita, se atribua precariamente ao acto inválido os mesmos efeitos que o acto válido, aguardando que essa invalidade
possa ser sanada, nomeadamente pelo decurso de um prazo para o interessado a arguir (vide sobre a relevância destes
interesses pragmáticos na definição do regime da nulidade dos actos processuais, Manuel Cavaleiro de Ferreira, em Curso
de Processo Penal, vol. I, pág. 257 e seg., da ed. de 1981, Germano Marques da Silva, em Curso de Processo Penal, II vol.,
pág. 88-89, 4.ª ed., da Editorial Verbo, e João Conde Correia, em Contri-buto para a análise da inexistência e das nulidades
processuais penais, pág. 125-126, da ed. de 1999, da Coimbra Editora). Tal solução destina-se também a evitar que o
interessado em vez de arguir a nulidade imediatamente após o seu conhecimento, guarde essa possibilidade para momento
mais oportuno na sua estratégia processual, numa conduta reprovável, que teria como consequência a inutilização de todo
o processado entretanto desenvolvido, muitas vezes no fim de uma prolongada tramitação que dificilmente poderia ser
refeita.
Este regime das consequências da prática de um acto nulo, por acção ou omissão, dotado de mecanismos de destruição
atenuados, adapta-se sobretudo a situações de gravidade média em que foram sobretudo afectados interesses jurídicoprocessuais particulares.
E é precisamente nesse âmbito que se situa o vício em questão, uma vez que o mesmo se repercute numa decisão que,
apesar de dotada das implicações relevantes acima indicadas, não deixa de ser uma decisão intermédia, de cariz provisório,
relativamente ao objectivo principal do processo penal, e tem como resultado a violação predominante dos interesses de
defesa do arguido, apesar de se poder dizer que o interesse público da descoberta da verdade material também é posto em
causa. Daí que se revele suficiente que o regime da nulidade que sanciona esse vício assegure que o arguido tenha uma
efectiva possibilidade de o invocar num prazo razoável, não sendo necessário o recurso a um mecanismo destrutivo do
processo, accionável a todo o tempo, por qualquer dos intervenientes processuais. A protecção dos direitos de defesa do
arguido nesta situação não exige os custos que tal solução implicaria para a eficácia, celeridade e economia do processo
penal, revelando-se o regime da nulidade previsto na interpretação sindicada proporcional ao vício sancionado.
Na verdade, a omissão em questão não pode passar despercebida a um acompanhamento diligente da tramitação
processual a partir do momento em que o arguido foi notificado da acusação, dispondo este de um prazo razoável para
invocar a referida nulidade (o prazo previsto no artigo 120.º, n.º 3, alínea c) do CPP), sendo esse ónus de fácil cumprimento,
atenta a evidência para o arguido da falta cometida e a simplicidade da sua arguição.
Ora, conforme se refere no Acórdão n.º 429/95 deste Tribunal (in ATC, 31.º vol, pág. 707), “(…) no processo penal existem
outros valores relevantes para além do direito da defesa à obtenção de uma sentença absolutória:
- o dever de diligência do arguido – e, muito em particular, do defensor que obrigatoriamente o deve assistir ao longo do
processo (e da audiência) – que obviamente deverão de imediato reagir contra as nulidades ou irregularidades que
considerem cometidas e entendam relevantes, na perspectiva de defesa, não podendo naturalmente escudar-se na sua
própria negligência no acompanhamento das diligências ou audiências para intempestivamente vir reclamar o cumprimento
da lei relativamente a que estive-ram presentes e de que, agindo com a prudência normal, não puderam deixar de se
aperceber;
- dever de boa fé processual, que naturalmente impedirá que possam - arguido e defensor - ser tentados a aproveitar-se
de alguma omissão ou irregularidade porventura cometida ao longo dos actos processuais em que tiveram intervenção,
guar-dando-a como um «trunfo» para, em fase ulterior do processo, se e quando tal lhes pareça conveniente, a suscitarem e
obterem a destruição do processado.”
No caso concreto, o Recorrente, quando notificado da data da realização da audiência de julgamento e do teor da
acusação contra si deduzida, necessariamente se apercebeu da circunstância de, na fase de inquérito, não ter sido
efectuado o seu inter-rogatório como arguido. Dispunha, por isso, desde logo, da possibilidade de exercer os direitos em que
se concretiza o princípio constitucional das garantias de defesa, incluindo a arguição da nulidade decorrente da omissão da
realização de tal acto de interrogatório. Contudo, deixou correr o tempo e só depois de esgotado tal prazo é que veio
invocar tal nulidade, pelo que a não correcção da omissão da sua não audição ficou a dever-se à sua inacção e não a uma
deficiência do regime processual penal nesta matéria.
Torna-se, assim, manifesto que a interpretação sindicada, ao qualificar o vício em causa nos autos como nulidade
relativa, impondo ao interessado a sua arguição dentro de um prazo razoável para poder dar-se plena exequibilidade ao
direito de defesa do arguido, não coloca em causa a garantia de tal direito de defesa.
350/2006
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 61.º, 1, alínea b), 118.º, 1 e 2, 119.º, 120.º, 123.º, 1, e 194.º, 2, do CPP,
no sentido de que constitui irregularidade, a arguir no próprio acto, a prolação de despacho judicial a determinar a
aplicação da medida de coacção de prisão preventiva do arguido, na sequência de promoção do Ministério Público
formulada após o termo do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sem que este, assistido por mandatário por
ele constituído, presente ao acto, tenha sido ouvido sobre essa promoção, sem invocação fundamentada de
impossibilidade ou inconveniência dessa audição.
Nota: ver notas ao art.º 123.º
395/2004
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 120.º, 1, alínea d), 17.º, 262.º e 263.º do CPP, segundo a qual o
Ministério Público é livre, salvaguardados os actos de prática obrigatória e as exigências decorrentes do princípio da
legalidade, de levar a cabo ou de promover as diligências que entender necessárias, com vista a fundamentar uma decisão
de acusar ou de arquivar o inquérito e não determina a nulidade do inquérito por insuficiência a omissão de diligências de
investigação não impostas por lei, como aquelas que estão aqui em causa: escutas telefónicas relativas a factos do passado
e efectivação de diligências tendentes à identificação do condutor de certo veículo definido que se encontra referenciado
apenas nos termos amplos constantes dos autos.
357/2004
Não julga inconstitucional a norma do artigo 120.º, n.º 3, alíneas a) e c), do CPP, na medida em que leva a considerar
precludida uma alegada insuficiência instrutória, como decorrência de o arguido não a ter suscitado atempadamente.
Extracto da fundamentação:
[…] nada na Constituição obsta a que o legislador imponha ao arguido o ónus de suscitar atempadamente determinadas
invalidades processuais. A este propósito, ponderou-se no Acórdão n.º 192/2001 (Diário da República, II Série, n.º 163, de
17 de Julho de 2002, pág. 12701; e Acórdãos do Tribunal Constitucional, 50.º vol., pág. 295):
“Sobre a matéria da prova, cuidou a CRP de estabelecer um conjunto de nulidades processuais, assim directamente
impostas ao legislador ordinário e a qualquer processo penal em concreto, sem necessidade de mediação de outro diploma
legal, a saber «todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva
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intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações» (artigo 32.º, n.º 8).
Nesta matéria, e ressalvados os casos expressamente previstos na CRP, e à luz do princípio da ponderação de interesses,
“há-de identificar[-se] uma área mais ou menos extensa em que os direitos individuais poderão ser sacrificados em sede
de produção e valoração da prova, em nome da prevenção e repressão das manifestações mais drásticas e intoleráveis da
criminalidade», como escreveu Costa Andrade (Sobre as proibições de prova em processo penal, pág. 28).
A par das proibições de prova – cujos destinatários privilegiados são as autoridades judiciárias – e atento o primado da
descoberta da verdade material, assume especial relevo a figura da «invalidade», concebida como a principal sanção da
inobservância das pertinentes disposições processuais, o que não se identifica, nem tão-pouco significa a sua total
ineficácia. A doutrina e a jurisprudência são unânimes no entendimento de que um acto processual inválido é susceptível
de produzir efeitos que podem ser destruídos mediante a utilização de mecanismos processuais adequados à gravidade do
vício e às exigências de justiça e eficácia processual, podendo ser anulados, declarados nulos ou ineficazes.
Ora, ressalvadas as proibições expressas no citado artigo 32.º, n.º 8, a CRP deixa ao legislador uma considerável
margem de liberdade de conformação, legislador esse que, balizado no princípio da proporcionalidade, consagrou um
regime de invalidades segundo o qual quanto maior for a gravidade do vício de que enferma o acto, maior deve ser a sanção
processual aplicável e menor a possibilidade de sobrevivência do acto praticado (nulidades progressivas) e em que os casos
mais graves são enumerados expressa e restritivamente, ao lado de uma cláusula geral válida para as outras situações (cf.
João Conde Correia, Contributo para a análise da inexistência e das nulidades processuais penais, Studia Juridica, n.º 44,
Coimbra, 1999, pág. 194).
Trata-se, portanto de um domínio em que a protecção dos direitos individuais – que avulta na criação dos mecanismos
que conduzem à destruição dos efeitos produzidos pelos actos inválidos (nulidades insanáveis) – se contra-põe aos fins de
realização da justiça penal e ao restabelecimento da paz jurídica que assentam na conservação desses mesmos actos.
O regime da invalidade, no CPP, completa-se com a disposição do artigo 122.º onde se estabelece a comunicação do vício
do primeiro acto aos sucessivos, mas procurando circunscrever os seus efeitos aos que daquele dependem ou por ele sejam
afectados e se determina que o juiz, uma vez declarada a invalidade, os actos em concreto inválidos e os actos ineficazes
originária e subsequentemente, determine a repetição – se necessária e possível – de alguns desses actos; por último,
segundo o mesmo preceito, o juiz aproveita os actos que ainda puderem ser salvos do efeito do acto inválido.
[…] no presente caso, o fundamento da decisão recorrida, no aspecto ora em apreço, não consistiu, em rigor, no facto de
considerar sanada certa nulidade processual por o recorrente não a ter atempadamente arguido, mas antes de sobre a
pretensão de realização de prova pericial ter recaído decisão judicial expressa de rejeição, que, por não impugnada
tempestivamente, transitou em julgado. Na verdade, tendo o arguido requerido, no requerimento de abertura de
instrução, a recolha de autógrafos seus e do queixoso a fim de determinar posteriormente no Laboratório de Polícia
Científica a autoria da letra aposta no cheque participado, tal diligência foi indeferida […]. E tendo o recorrente, na
contestação, reiterado aquela pretensão, […] foi a mesma indeferida […]. Deste despacho o arguido não interpôs recurso,
pelo que sobre o nele decidido se constituiu caso julgado, e foi com este fundamento que, determinantemente, o acórdão
recorrido indeferiu a pretensão do recorrente.
411/2002
Julga inconstitucional, por violação do disposto no art.º 32.º, 1, da Constituição, a norma constante do art.º 105.º do CPP,
na interpretação segundo a qual abrange a arguição de nulidade respeitante a escutas telefónicas ocorrida durante o
inquérito.
Extracto da fundamentação:
[…] a aplicação do prazo geral de 10 dias à dedução de nulidades decorrentes da violação do formalismo na realização de
escutas telefónicas efectuadas no inquérito significa a desconsideração de tais nulidades relativamente às demais
nulidades referenciadas no artigo 120º, n.º 3, alínea c), do CPP. Assim, por exemplo, a insuficiência do inquérito poderia ser
arguida no requerimento para abertura da instrução, mas já não o poderiam ser aquelas nulidades, sendo certo, por um
lado, que a insuficiência do inquérito pode vir a resultar da anulação de operações de escutas realizadas e, por outro lado,
que o artigo 32º, n.º 8, da Constituição comina expressamente com a nulidade a abusiva intromissão nas telecomunicações.
[…]
A interpretação normativa que torna inaplicável ao prazo de arguição de nulidade respeitante a escutas telefónicas o
que vem consagrado no art.º 120.º, 3, alínea c), do CPP e aplicável o estabelecido no art.º 105.º do mesmo Código viola o
disposto no art.º 32.º, 1, da Constituição, na medida em que restringe excessiva e desproporcionadamente o direito do
arguido de impugnar as nulidades e vícios processuais ocorridos durante o inquérito.
192/2001
Não julga inconstitucionais as normas conjugadas dos artigos 174.º, 251.º e 122.º todos do CPP, interpretados no sentido
de que, em caso de buscas efectuadas nos termos do artigo 174.º, n.º. 4, imediatamente comunicadas ao juiz de instrução
criminal, é admissível a apreciação ulterior em ordem à respectiva validação, concretamente, quando se trate de
criminalidade altamente organizada, havendo fundados indícios da prática iminente de crime que ponha em grave risco a
vida ou a integridade física de qualquer pessoa, procedendo os órgãos de polícia criminal sem prévia autorização da
entidade judiciária às buscas no lugar em que se encontrarem suspeitos (não se tratando de buscas domiciliárias), e
havendo fundada razão para crer que nele se ocultam objectos relacionados com o crime, susceptíveis de servirem a prova
e que de outra forma poderiam perder-se, é possível a sanação da nulidade do acto (por falta de despacho de validação)
em momento ulterior pelo juiz de instrução, sem delimitação temporal e independentemente da fase processual em que se
encontre o inquérito no âmbito do qual foram efectuadas.
Nota: ver notas ao art.º 122.º
445/1997
Declara inconstitucional, com força obrigatória geral - por violação do princípio constante do 1 do art.º 32.º da
Constituição -, a norma ínsita na al. f) do 1 do art.º 1.º do CPP, em conjugação com os artigos 120.º, 284.º, 1, 303.º, 3, 309.º,
2, 359.º, s 1 e 2 e 379.º, alínea b) do mesmo Código, quando interpretada, nos termos constantes do acórdão lavrado pelo
STJ em 27 de Janeiro de 1993 e publicado, sob a dedignação de Assento 2/93, na 1ª Série-A do Diário da República de 10 de
Março de 1993 - aresto esse entretanto revogado pelo Acórdão 279/95 do TC -, no sentido de não constituir alteração
substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia a simples alteração da respectiva qualificação jurídica, mas
tão somente na medida em que, conduzindo a diferente qualificação jurídica dos factos à condenação do arguido em pena
mais grave, não se prevê que este seja prevenido da nova qualificação e se lhe dê, quanto a ela, oportunidade de defesa.
Notas:
Os Acs. 58/1997, 16/1997 e 279/1995 julgaram inconstitucional a referida norma.
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Os Acs. 295/1999, 519/1998, 518/1998, 403/1998 aplicam a jurisprudência fixada pelo Acórdão 445/97.
429/1995
Não julga inconstitucional a norma do artigo 343.º, n.º 4, conjugada com a do artigo 120.º, ambos do CPP (CPP),
interpretadas no sentido de que a nulidade prevista na primeira das referidas normas é sanável.
Extracto da fundamentação:
O artigo 118.º do CPP estabelece que «a violação ou a inobservância das disposições da lei de processo só determinam a
nulidade do acto quando esta for expressamente cominada na lei (n.º 1); quando assim não suceder, o acto ilegal é irregular
(n.º 2). A norma enuncia o princípio da tipicidade ou da legalidade pelo qual só algumas das violações das normas
processuais é que têm como consequência a nulidade do respectivo acto, sendo razões de economia processual as que
baseiam tal diferenciação.
Dentro das nulidades, o Código de Processo Penal distingue as nulidades, insanáveis (ou absolutas) a que se refere o
artigo 119.º e as nulidades dependentes de arguição (ou nulidades relativas), a que se referem os artigos 120.º e 121.º O
artigo 122.º regula os efeitos de declaração de nulidade e o artigo 123.º estabelece o regime das irregularidades.
As nulidades insanáveis são as que constam do artigo 119.º do CPP e ainda as que forem, como tal, identificadas em
outras disposições do código. Os comportamentos elencados nas seis alíneas do artigo 119.º respeitam à constituição do
tribunal colectivo ou às regras que regulam a sua composição [alínea a)], à falta de promoção do processo pelo Ministério
Público e à ausência deste em actos a que devia estar presente [alínea b)], à ausência do arguido e seu defensor quando
devam estar presentes [(alínea c)], à falta de inquérito ou de instrução quando sejam obrigatórios [alínea d)], à violação das
regras de competência do tribunal, com ressalva do n.º 2 do artigo 32.º [alínea e)] e, por fim [alínea f)], refere a norma,
como fundamento de nulidade insanável, o emprego de forma de processo especial em casos não previstos legalmente.
De acordo com o n.º 1 do artigo 120.º, «qualquer nulidade diversa das referidas no artigo anterior deve ser arguida pelos
interessados e fica sujeita à disciplina prevista neste artigo e no artigo seguinte».
Ao contrário das nulidades ditas insanáveis, as restantes nulidades ficam sanadas se os interessados renunciarem
expressamente à sua arguição, tiverem aceite expressamente os efeitos do acto ou se tiverem prevalecido de faculdade a
cujo exercício o acto anulável se dirigia. Também não é possível conhecer oficiosamente das nulidades ditas relativas, que
funcionam apenas ope excepcionis, mostrando que elas tutelam predominantemente interesses privados, decorrendo
também de tal estrutura funcional que o acto processual é originalmente válido, assim se mantendo se e enquanto a pessoa
interessada o não invalidar, exercitando o direito de arguição. Com efeito, só podendo ser conhecidas mediante suscitação
de quem tem interesse na observância da disposição processual violada ou omitida, se o interessado não proceder à sua
arguição dentro do prazo legalmente fixado, a lei considera o acto como válido, pese embora o vício que o afecta.
De acordo com o preceituado no n.º 3 do artigo 120.º do CPP, são as seguintes as regras quanto à oportunidade de
arguição das nulidades relativas: se a nulidade respeitar a acto a que o interessado assiste, deve argui-la antes que a
realização do acto seja dada por finda; se o não fizer, fica precludida a possibilidade de o fazer mais tarde [alínea a)]; se a
nulidade consistir em erro na forma do processo, o prazo de arguição é de cinco dias a contar da notificação do despacho
que designou dia para a audiência [alínea b)]; se a nulidade disser respeito ao acto de inquérito ou de instrução a que o
interessado não tenha estado presente, o prazo de arguição é o proferimento da decisão instrutória; não tendo havido
instrução, o prazo é de cinco dias após a notificação do despacho que tiver encerrado o inquérito [alínea c)] se a nulidade
disser respeito a acto relativo a uma forma de processo especial (sumária e sumaríssimo), o prazo da sua arguição é o início
da audiência [alínea d)].
De acordo com o preceituado no artigo 122.º do CPP, «as nulidades tornam inválido o acto em que se verificarem, bem
como os que dele dependerem e aquelas puderem afectar» (n.º 1), devendo a declaração de nulidade determinar quais os
actos inválidos e ordenar — se necessário e possível — a sua repetição com custas por quem, culposamente, deu causa à
nulidade (n.º 2), aproveitando todos os actos que puderem ser salvos (n.º 3).
[…]
As nulidades a que se referem os artigos 118.º a 123.º do CPP reportam-se apenas aos vícios formais, isto é, à
inobservância das prescrições legais estabelecidas para a prática dos actos processuais. Uma vez que estes actos se inserem
e constituem a complexa unidade que é o processo, em que cada acto é condicionado pelo precedente e condiciona o
antecedente, um acto viciado contamina os subsequentes e pode afectar o termo do próprio processo — a decisão. Porém,
não pode ignorar-se que, face à comunicação de um vício formal aos actos subsequentes, os danos resultantes da
declaração de nulidade podem ser muito graves, levando inclusivamente à perda do direito que se pretende obter, desde
logo, por exemplo, por se não poderem já repetir certas provas.
Assim, exigências deste tipo levam a que o legislador não coloque todos os vícios formais no mesmo plano e venha a
graduar os seus efeitos de acordo com a respectiva gravidade, função que tem o princípio da tipicidade dos vícios.
[…] o que importa ponderar é que, em casos como o dos autos, em que o defensor esteve sempre presente em todos os
actos da audiência, o facto de a lei de processo cominar com a sanção da nulidade a omissão do dever de informação por
parte do presidente do tribunal do teor das declarações dos co-arguidos a que cada um deles não assistiu, logo que todos
tenham regressado à audiência, é forma suficiente de dar cumprimento ao direito do contraditório.
Com efeito, praticada nulidade na audiência estando presentes todos os co-arguidos interessados na sua eventual
arguição, fica esta apenas dependente de um acto do interessado, concedendo a lei um prazo suficientemente dilatado para
o fazer: até ao termo da audiência.
Torna-se, assim, manifesto que o procedimento em causa ao impor ao interessado a arguição da nulidade dentro de um
prazo razoável para poder dar-se plena exequibilidade ao direito de defesa do arguido não informado do teor das
declarações dos outros co-arguidos, não implica um encurtamento inadmissível das possibilidades de defesa do mesmo
arguido. Verdadeiramente, nem sequer se poderá falar de qualquer «encurtamento», pois o direito de contraditório apenas
necessita para se desenvolver de pleno, como se referiu, da dedução pelo interessado da nulidade praticada.
3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência
13/2014
A nulidade prevista no artigo 363.º do CPP deve ser arguida perante o tribunal da 1.ª instância, em requerimento
autónomo, no prazo geral de 10 dias, a contar da data da sessão da audiência em que tiver ocorrido a omissão da
documentação ou a deficiente documentação das declarações orais, acrescido do período de tempo que mediar entre o
requerimento da cópia da gravação, acompanhado do necessário suporte técnico, e a efectiva satisfação desse pedido pelo
funcionário, nos termos do n.º 3 do artigo 101.º do mesmo diploma, sob pena de dever considerar-se sanada.
Nota: ver notas aos art.ºs 101.º e 363.º
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Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
1/2006
A falta de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada contra quem o mesmo corre, sendo
possível a notificação, constitui a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do CPP.
Extracto da fundamentação:
'1 - O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e, salvas as excepções da Lei, dos direitos de:
...
b) Ser ouvido pelo tribunal ou pelo juiz de instrução sempre que eles devam tomar qualquer decisão que pessoalmente os
afecte' (Figueiredo Dias, Curso de Processo Penal, III, 1994, pp. 160 e 161, defende que o respeito pelo princípio de que o
direito de audiência deve ser assegurado perante quaisquer decisões (nomeadamente do Ministério Público), sempre que
atinjam directamente a esfera jurídica das pessoas, implica que não basta seja dada a possibilidade ao interessado para se
pronunciar antes da decisão final, mas sim antes de qualquer decisão que o possa afectar juridicamente, razão pela qual ali
se insurge, face ao regime legal do Código de Processo Penal pré-vigente, da não concessão ao arguido e ao assistente da
efectiva possibilidade de se pronunciarem, com pleno conhecimento de causa, imediatamente antes da decisão sobra a
acusação ou não acusação).
Direito que, diga-se desde já, não se confunde com o direito de presença, direito este que, constituindo também um
direito de defesa, se consubstancia na possibilidade de o arguido estar presente aos actos processuais que directamente lhe
disserem respeito - artigo 61.º, n.º 1, alínea a) - e que é, de algum modo, contra face do dever de comparência imposto pela
alínea a) do n.º 3 daquele artigo, assentando o seu fundamento na ideia de que ele é o instrumento adequado para, a todo
o tempo, assegurar ao arguido a possibilidade de tomar posição sobre o material probatório que contra ele possa ser feito
valer e, do mesmo passo, facultar-lhe uma relação de imediação quanto aos meios de prova e à entidade que procede à sua
recolha (cf. Costa Pimenta, Código de Processo Penal Anotado, 2.ª ed., p. 204, e Figueiredo Dias, ibidem, pp. 431 e 432).
[…]
Segundo o artigo 118.º, n.ºs 1 e 2, a violação ou inobservância das disposições da lei do processo penal implicam sempre
a irregularidade do acto em que se verifiquem, a menos que a lei expressamente determine a nulidade daquele
(conquanto a lei o não refira, certo é, como já ficou consignado, que o acto processual é susceptível de enfermar de um
outro vício, qual seja o da inexistência, o que sucede quando o acto se mostra inidóneo para se integrar na estrutura da
relação processual penal (particularmente para conduzir ao efeito mais nobre que é o do caso julgado) - cf. Simas Santos e
Leal Henriques, Código de Processo Penal Anotado, I, 1999, p. 594 -, o que ocorre quando ao acto faltam elementos
essenciais à sua própria substância, de modo que em caso algum pode produzir efeitos jurídicos. A inexistência jurídica não
necessita de ser declarada, sendo insusceptível de sanação pela sua não arguição ou decurso do tempo, posto que se trata
de um vício incurável).
Trata-se da adopção do princípio da legalidade ou da taxatividade relativamente às nulidades processuais, posto que
só são nulos os actos que a lei considere como tais, sendo irregulares todos os demais actos ilegais para os quais a lei nada
comine, princípio que tem na base a preocupação da prevalência da verdade material sobre a verdade formal,
favorecendo o aproveitamento dos actos eivados de vício menos grave, por via da consideração de que as irregularidades
do processo só determinam a invalidade do acto a que se referem quando arguidas pelos interessados no próprio acto ou, se
a este não tiverem assistido, nos três dias seguintes àquele em que tiverem sido notificados para qualquer termo do
processo ou intervindo em algum acto nele praticado - artigo 123.º
Por outro lado, só a nulidade absoluta é insusceptível de sanação (só o caso julgado cobre a nulidade absoluta),
considerando-se sanadas as nulidades relativas quando não arguidas pelos interessados no próprio acto ou, se a este não
tiverem assistido, nos momentos processuais expressamente previstos na lei ou, supletivamente, no prazo de 10 dias, bem
como quando os interessados renunciarem expressamente a argui-las, tiverem aceite expressamente os efeitos do acto
anulável ou se tiverem prevalecido de faculdade a cujo exercício o acto anulável se dirija - artigos 120.º, n.º 3, 121.º, n.º 1, e
105.º, n.º 1 (as nulidades respeitantes a falta ou vício de notificação ou de convocação para acto processual ficam sanadas
se a pessoa interessada comparecer ou renunciar a comparecer ao acto, a menos que o interessado compareça apenas com
a intenção de arguir a nulidade - artigo 121.º, n.ºs 2 e 3).
[…]
Das considerações feitas decorre com clareza que a falta de interrogatório como arguido, no inquérito, da pessoa
(determinada) contra quem aquele corre, sendo possível a sua notificação, não constitui a nulidade insanável prevista no
artigo 119.º, alínea c) - ausência do arguido no caso em que a lei exigir a respectiva comparência -, visto que o que está
em causa ao impor-se aquele interrogatório não é o direito de presença, antes o direito de audiência (aliás, só se pode
falar de ausência, com rigor, à não comparência a um acto processual, e não também à não convocação e não realização
desse acto; não sendo convocado o acto inexiste, obviamente, o direito/dever de comparência), direitos de defesa que,
como vimos, são distintos.
Por outro lado, a lei, ao estatuir que é obrigatório interrogar como arguido a pessoa contra quem corre o inquérito, está a
pressupor que aquela pessoa ainda não foi constituída como arguido, ou seja, que ainda não há arguido. Deste modo, sendo
certo que a nulidade insanável a que vimos de aludir tem em vista, apenas, os casos de ausência do arguido a actos em que
a lei exige a respectiva comparência, é evidente ser inaplicável à omissão do interrogatório previsto no artigo 272.º, n.º 1.
A omissão em causa, posto que o acto omitido é de realização obrigatória, configura, indubitavelmente, atenta a fase
processual em que é imposta a sua realização, uma insuficiência de inquérito (neste preciso sentido, o já citado Acórdão
deste Supremo Tribunal de 3 de Maio de 2000, publicado na Colectânea de Jurisprudência - Supremo Tribunal de Justiça,
ano VIII, t. II, p. 180).
Nesta conformidade, temos por certo que a falta de interrogatório como arguido, no inquérito, da pessoa (determinada)
contra quem o mesmo corre, suposta a não inviabilidade da sua notificação para o respectivo acto, constitui a nulidade
relativa prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), arguível nos termos da alínea c) do n.º 3 daquele artigo (ver nota 24).
[…]
(nota 24) Constituindo nulidade relativa, é evidente que se terá necessariamente por arredada a orientação
jurisprudencial que aponta no sentido da ocorrência de mera irregularidade ex vi artigo 118.º, n.ºs 1 e 2.
Aliás, o fundamento sustentador daquela orientação, qual seja o de que a sanção para o incumprimento da imposição
constante do artigo 272.º, n.º 1, é a eventual impossibilidade de submissão do arguido a julgamento na sua ausência, por
ausência de contacto por parte do mesmo com o processo nas fases anteriores (inquérito e instrução) e a sua não vinculação
à medida de coacção de termo de identidade e residência, resultante da sua não sujeição a interrogatório, carece de
sentido.
É que por efeito da redacção dada ao artigo 57.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto,
passou a assumir, obrigatoriamente, a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida
instrução, pelo que, sendo possível a sua notificação, tal qual pressupõe a disposição do artigo 272.º, n.º 1, o mesmo terá de
ser constituído arguido, acto em que, obviamente, contactará directamente com o processo e terá de prestar termo de
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identidade e residência - artigos 58.º, n.ºs 2 e 3, e 61.º, n.º 3, alínea d) -, ficando em plenas condições de, sendo caso disso,
ser julgado na sua ausência.
DR 1 SÉRIE I-A, de 02-01-2006: Diário da República
Nota: pode-se ler no Ac. do TC 53/2011:
A jurisprudência dos tribunais superiores vinha-se pronunciando quanto a tal questão, sendo conhecidas três posições:
- segundo uma dessas posições, a aludida falta de interrogatório como arguido constitui mera irregularidade submetida
ao regime do artigo 123.º, do CPP;
- de acordo com outro entendimento, aquela omissão configuraria uma nulidade insanável, designadamente a prevista
no artigo 119.º, alínea c), do CPP;
- uma terceira posição entendia que a omissão em causa constitui nulidade dependente de arguição, concretamente a
prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do CPP.
O Supremo Tribunal de Justiça veio a tomar posição sobre esta questão no Acórdão Uniformizador de Jurisprudência n.º
1/2006 (publicado no Diário da República, I Série, de 2 de Janeiro de 2006), tendo fixado a seguinte jurisprudência: “A falta
de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada contra quem o mesmo corre, sendo possí-vel a
notificação, constitui a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do Código de Processo Penal”.
1/1994
As nulidades de sentença enumeradas de forma taxativa nas alíneas a) e b) do artigo 379.º do CPP não têm de ser
arguidas, necessariamente, nos termos estabelecidos na alínea a) do n.º 3 do artigo 120.º do mesmo diploma processual,
podendo sê-lo, ainda, em motivação de recurso para o tribunal superior.
DR I, de 11-02-1994: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
Notas:
1- Proferido antes da introdução do n.º 2 do art.º 379.º pela Lei n.º 59/98, de 25/08.
2- Ver notas ao art.º 379.º
2/1993
Para os fins dos artigos 1.º, alínea f), 120.º, 284.º, n.º 1, 303.º, n.º 3, 309.º, n.º 2, 359.º, n.os 1 e 2, e 379.º, alínea b), do
CPP, não constitui alteração substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia a simples alteração da respectiva
qualificação jurídica (ou convolação), ainda que se traduza na submissão de tais factos a uma figura criminal mais grave.
DR I, de 10-03-1993: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
Notas:
1- Ver o Ac. 445/1997 do TC e o Ac. 3/2000 do STJ.
2- Ver notas ao art.º 1.º
4- Acórdãos do STJ e dos TR
III - A inserção de documento autêntico nos autos é tardia, já que a sua apresentação e junção tiveram lugar já depois de
encerrada a audiência de julgamento, mas terá correspondido a uma intenção de «completar» o «duplicado» junto na
segunda sessão de julgamento, devendo ser entendido como contributo objectivo para a discussão da causa, com vista a
alcançar a verdade material, não podendo configurar actuação menos correcta por parte das demandantes e muito menos
a expressar litigância de má fé (assim se adiantando pronúncia relativamente a questão colocada a propósito do segmento
seguinte).
IV - A inserção tardia de documento não cabe nas nulidades insanáveis previstas no art.º 119.º, nem nas dependentes
de arguição previstas no art.º 120.º, como aquele do CPP. A alusão feita pela recorrente ao art.º 668.º, n.º 1, do CPC, peca
por excessiva, sendo despicienda a invocação, por a lei processual penal ter o seu elenco autónomo e próprio de nulidades.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
02-12-2010,
proc.
n.º
2519/06.0TAVCT.G1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/867c0f1f2fe2814a802578870037674c?OpenDocument)
I - Havendo deficiências na gravação destinada à documentação da prova em audiência de discussão e julgamento, ainda
que comprometendo a sua audição ou perceptibilidade, aquelas não configuram a existência de nulidade – que não se
encontra elencada nem nos arts. 119.º e 120.º do CPP nem em outra disposição legal sobre a matéria (art.º 118.º, n.º 1, do
mesmo diploma legal) – mas sim a de irregularidade, nos termos do n.º 2 do art.º 118.º, sujeita ao regime do previsto no
art.º 123.º, ambos do CPP.
II - Tal situação irregular deve ser reclamada durante a audiência, uma vez que, atento o princípio do contraditório, a
legitimidade e o interesse em agir do recorrente, sujeito processual, sempre este poderia averiguar da fiabilidade e
perceptibilidade da gravação aquando do registo da prova oralmente produzida.
III - Na verdade, determina o art.º 123.º, n.º 1, do CPP que qualquer irregularidade do processo só determina a invalidade
do acto a que se refere e dos termos subsequentes que possa afectar quando tiver sido arguida pelos interessados no
próprio acto, ou, se a este não tiverem assistido, nos três dias seguintes a contar daquele em que tiverem sido notificados
para qualquer termo do processo ou intervindo em algum acto nele praticado.
IV - Não incumbe ao STJ averiguar da deficiência ou não das gravações, da sua perceptibilidade, uma vez que se trata de
questão de facto, relativa ao objecto de recurso em matéria de facto.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
27-05-2009,
proc.
n.º
1511/05.7PBFAR.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/54ed11594ab3ffee802575ec0033937d?OpenDocument)
Nota: ver o Ac. do STJ 13/2014 (ver notas aos art.ºs 101.º e 363.º).
I - Tendo o acórdão sido lido em audiência, qualquer irregularidade nele existente (v.g., a falta, no seu relatório, de
indicação sumária das conclusões contidas na contestação), teria de ser arguida no próprio acto da audiência, já que à sua
leitura assistiu a mandatária do arguido; mas se, numa interpretação mais de harmonia com um due process of law, se
considerar que, tratando-se de irregularidades da sentença, peça processual cuja leitura em audiência pode não ter sido
feita na totalidade, por se ter omitido nessa leitura o relatório, se deve aplicar o prazo mais alargado, sempre a
irregularidade teria de ser alegada no prazo de três dias, sob pena de se considerar sanada.
II - Conforme decidiu este Supremo Tribunal, «enquanto as nulidades de sentença podem ser atacadas não só pela via do
art.º 120.º, n.º 3, do CPP, mas também pela via e no prazo do recurso, as irregularidades processuais cometidas na
audiência não podem ser conhecidas pelo tribunal superior se não tiverem sido denunciadas na acta» (Ac. de 05-06-1991)
ou, numa perspectiva mais complacente, nos três dias seguintes, se se tratar de irregularidade da sentença.
(Acórdão
do
STJ
de
01-03-2007,
proc.
n.º
07P152,
em
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ea4cf9186efc465e802573070050474b?OpenDocument)
Os procedimentos para realização das intercepções e gravações telefónicas estabelecidos no art.º 188.º, após ordem ou
autorização judicial para o efeito, constituem formalidades processuais cuja não observância não contende com a validade
e a fidedignidade daquele meio de prova, razão pela qual, como este Supremo vem entendendo, à violação dos
procedimentos previstos naquele normativo é aplicável o regime das nulidades sanáveis previsto no art.º 120.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
20-12-2006,
proc.
n.º
06P3059,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d83ad4bae96d5d1d802572ac004f0fc2?OpenDocument)
XV - Sobre a leitura do cartão de telemóvel sem o consentimento do arguido, a lei constitucional - art.º 34.º, n.º 4, da
CRP - proíbe toda a ingerência nas telecomunicações, salvo os casos previstos em matéria de processo criminal.
XVI - O cartão do telemóvel é o repositório de mensagens, a respectiva caixa de correio, que as recebe até serem
inutilizadas pelo seu destinatário; a mensagem uma forma de telecomunicação, por meio diferente do telefone, à qual se
aplicam as regras sobre as escutas telefónicas, por força do art.º 190.º do CPP.
XVII - Aquela mensagem reveste a forma de telecomunicação (electrónica), conceito que se mostrava delineado no art.º
2.º da Lei 91/97, de 01-08, revogada pela Lei 5/2004, mas que se alcança do art.º 2.º, n.º 1, al. a), da Lei 41/2004, de 18-08
(Lei das Comunicações Electrónicas, definindo o tratamento de dados pessoais e a privacidade no sector das comunicações
electrónicas), enunciando a comunicação electrónica enquanto informação trocada ou enviada entre um número finito de
pessoas mediante um serviço de comunicações electrónicas acessível ao público.
XVIII - A sua intercepção em tempo real, como algo incorpóreo, ocorrendo «num lapso de tempo localizado», que
começa e cessa quando se «entra e sai de uma rede de comunicações» (Pedro Verdelho, Apreensão de Correio Electrónico
em Processo Penal, in RMP, Ano 25.º, 2004, p. 157.º e ss.) é uma interferência numa comunicação electrónica, interferência
que, sem a devida autorização judicial, não pode deixar de constituir clara ofensa às normas sobre escutas, nos termos dos
arts. 187.º, n.º 1, e 188.º do CPP, aplicáveis por força do art.º 190.º do mesmo diploma legal, que para aqueles remete,
importando aquela crime de violação de telecomunicações - art.º 194.º, n.º 2, do CP.
XIX - Defende, porém, aquele autor que após a cessação da transmissão as «mensagens deixam de ter a essência de uma
comunicação em transmissão para passarem a ser antes uma comunicação já recebida, que terá porventura a mesma
essência da correspondência», em nada se distinguindo de uma «carta remetida por correio físico», assimilando-se à
correspondência em forma digital. E tendo sido já recebidas, «se já foram abertas e porventura lidas e mantidas no
computador a que se destinavam, não deverão ter mais protecção que as cartas em papel em que são recebidas, abertas ou
porventura guardadas numa gaveta, numa pasta ou num arquivo», visto o disposto no art.º 194.º, n.º 1, do CP. E a concluir
afirma que «serão meros documentos escritos que podem sem qualquer reserva ser apreendidos numa busca».
XX - Mas, escreve o mesmo autor (op. cit. p. 160.º), se as mensagens não foram lidas pelo seu destinatário, a devassa, a
partir da apreensão, está sujeita à ordem prévia de apreensão pelo juiz competente; e, escreve, ainda, se o órgão de polícia
criminal se aperceber de mensagens naquelas condições deve «apresentar o computador (ou outro eventual suporte onde
estiver registada a informação) ao Ministério Público que o deverá apresentar ao juiz de instrução, para que este seja o
primeiro a tomar conhecimento do correio». Em qualquer dos casos incumbe ao juiz ordenar ou não a junção de cópia do
correio em causa ao processo.
XXI - Discorda-se da conclusão daquele autor no caso de as mensagens já terem sido lidas, porque, quer as mensagens
tenham sido lidas ou não pelo destinatário, o que nem sempre se torna de destrinça fácil, sobretudo se e quando algum do
software de gestão de correio electrónico possibilita marcar como aberta ou não aberta uma mensagem, por vontade do
seu destinatário, independentemente de ter sido ou não lida, aquele tem sempre o direito a não ver essa correspondência
que lhe foi endereçada devassada por alguém, sem sua autorização, constituindo a leitura dessa correspondência
intromissão absolutamente ilegítima nela, atentado ao direito à inviolabilidade da mesma, consagrado no art.º 34.º, n.º 4,
da CRP.
XXII - A mensagem (vulgo SMS) tem um específico destinatário e, enquanto arquivada no cartão do telemóvel, assiste
àquele o direito a não ver o teor daquela divulgado, o que não sucedeu no caso vertente quando a PJ procedeu à leitura
do cartão telemóvel sem prévia autorização judicial ou validação daquela.
XXIII - O juiz que tiver autorizado a leitura é mesmo, à face da lei, o primeiro a tomar conhecimento do teor da
correspondência apreendida para a juntar ao processo, se for relevante para a prova, ou inutilizá-la, no caso contrário, nos
termos do n.º 3 do art.º 179.º do CPP, o que realça a importância da intromissão na esfera de correspondência dirigida a
qualquer cidadão.
XXIV - Nos termos do art.º 126.º do CPP, os métodos proibidos de prova são de duas categorias, consoante a
disponibilidade ou indisponibilidade dos bens jurídicos violados: os absolutamente proibidos, pelo uso de tortura, coacção
ou em geral ofensas à integridade física ou moral - n.º s 1 e 2 -, que não podem em caso algum ser utilizados, mesmo com o
consentimento dos ofendidos, e os relativamente proibidos - n.º 3 -, que respeitam ao uso de meios de prova com
intromissão na correspondência, na vida privada, domicílio ou telecomunicações, sem consentimento do respectivo titular.
XXV - A locução “sem o consentimento do respectivo titular” tem sido usado como pedra de toque para o
estabelecimento da dicotomia prova absolutamente nula e prova relativamente nula. Se o consentimento do titular afasta a
nulidade, então esta não é insanável e o decurso do prazo de invocação preclude o direito à declaração de invalidade do
acto e dos que dela dependerem, no caso vertente até 5 dias sobre a notificação de encerramento de inquérito - n.º 3 do
art.º 120.º do CPP.
XXVI - Os métodos absolutamente proibidos de prova, por se referirem a bens absolutamente indisponíveis, determinam
que a prova seja fulminada de nulidade insanável, a qual está consagrada na expressão imperativa “não podendo ser
utilizadas”, usada no art.º 126.º, n.º 1, do CPP.
XXVII - Com efeito, há casos de atentados extremos à pessoa humana em que os direitos fundamentais comportam uma
dimensão tal que, em vista da protecção do cidadão ante o Estado e como forma de assegurar a sua subsistência e a
convivência em segurança e polidireccionada dos cidadãos, com respeito pela dignidade respectiva e o justo equilíbrio
entre a contribuição de todos e cada um para o bem comum, os meios de prova obtidos com violação daqueles é
intolerável. Há, no entanto, outros em que, mediante certos condicionalismos, não repugna admitir a sua violação,
abandonando o legislador ordinário aquela tutela absoluta e incontornável, para cair numa inadmissibilidade meramente
relativa de tais meios de prova, como forma de salvaguardar «valores de irrecusável prevalência e transcendentes aos
meros interesses da perseguição penal» nas palavras do Prof. Costa Andrade, in Sobre os Meios de Prova em Processo
Penal, p. 45 (cf., ainda, Conde Correia, in RMP, Ano 20.º, Julho/Setembro, 1999, n.º 79, p. 53, e Manuel Monteiro Guedes
Valente, op. cit. p. 121.º).
XXVIII - Essa nulidade relativa resulta do facto de a proibição de utilização não se compendiar entre as nulidades
insanáveis - art.º 119.º do CPP -, atendendo a lei, quanto a tal meio de prova poder ser usado, à vontade do seu titular, ao
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seu consentimento, segundo o princípio volenti non fit injuris, dependente de arguição do interessado, em prazo fixado por
lei - art.º 120.º, n.º 3, al. c), e 121.º do CPP (cf. Maia Gonçalves, in Meios de Prova, Jornadas de Direito Processual Penal - O
Novo Código de Processo Penal, 1989, p. 115.º).
XXIX - Os métodos de proibição absoluta ou relativa de prova constituem limites, obstáculos absolutamente ou
relativamente intransponíveis à descoberta da verdade, e têm a ver com a inadmissibilidade ou admissibilidade da sua
valoração no processo, com a consequência da nulidade insanável da prova ou a simples anulabilidade, respectivamente.
XXX - No caso dos autos, com a leitura dos 2 cartões de telemóvel, em inquérito, cometeu-se nulidade não insanável,
por se não compendiar entre as nulidades insanáveis do art.º 119.º do CPP: o órgão de polícia criminal, a PJ, procedeu à
apreensão e leitura dos cartões em 03-02-2005, mas desacompanhada de autorização judicial, sem suporte legal; o arguido
interveio no processo logo em 03-02-2005, pelo que a nulidade de tal meio de prova, derivada daquela leitura e da prévia
apreensão sem autorização judicial, deveria ser arguida até 5 dias sobre o encerramento do inquérito, nos termos das als.
a) e c) do n.º 3 do art.º 120.º do CPP, o que não sucedeu, não obstante a constituição de advogado em 17-02-2005.
De resto, o arguido foi notificado, pessoalmente, da acusação em 07-09-2005 e o seu advogado em 02-09-2005, mas só
em 30-09-2005 invocou a nulidade da leitura das mensagens gravadas nos cartões e em 05-12-2005, em julgamento, a
derivada das apreensões, mostrando-se exaurido o prazo legal em que o podia fazer, pelo que se mostra sanada a nulidade
realmente cometida quanto à leitura dos dois cartões e sua apreensão.
XXXI - A tese da inadmissibilidade relativa de tal meio de prova, ou seja da intercepção da correspondência, sem
consentimento do visado, que acolhemos, pode reputar-se dominante no seio da jurisprudência. Porém, ao nível da
doutrina, e em contraposição à opinião de Maia Gonçalves, os Profs. Teresa Beleza e Germano Marques da Silva (in A Prova,
Apontamentos de Direito Processual Penal, 1992, II vol., p. 151.º-152, e Curso de Processo Penal, 2.ª ed., Ed. Verbo, 1999, II
vol., p. 116.º e ss., respectivamente) têm entendido que se o legislador quisesse considerar o regime das nulidades previsto
no art.º 118.º e ss. do CPP ter-se-ia referido a elas nesse lugar sistemático, interpretando o termo “nulas” no sentido de em
caso algum poderem ser valoradas, do conhecimento oficioso, até ao trânsito em julgado.
XXXII - De todo o modo, no caso dos autos, a leitura das mensagens, a reputar a prova respectiva absolutamente nula,
em caso algum podendo ser valorada, nem por isso se comunica (essa nulidade) a outros meios de prova, designadamente
à busca e apreensão de droga, tornada possível pelo recurso a meio lícito; esse «veneno», no contexto global da prova, não
leva à “vinculação normativa do fruto à «árvore envenenada»” (cf. Prof. Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em
Processo Penal, pág. 61), apresentando-se essa prova com a demais bastante para convencer e fundamentar a condenação
imposta.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ000,
de
20-09-2006,
proc.
n.º
06P2321,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2e7cf04133dd20f78025723d005a62ab?OpenDocument)
A falta, na sentença, das menções referidas no art.º 374.º, ns. 2 e 3, do CPP, constitui nulidade não insanável.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00041052,
de
22-02-2001,
proc.
n.º
00P3829,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/07ef46433ae5d51b80256cfb003a7e92?OpenDocument)
I - O meio de prova a que se refere o artigo 187.º, do CPP pode ser valorado pelo Tribunal em audiência de julgamento de
harmonia com o princípio consignado no artigo 127.º do mesmo Diploma.
II - A não observância do disposto no n. 1 do artigo 188.º, do CPP constitui nulidade sanável que, por conseguinte,
depende de arguição.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034900,
de
29-10-1998,
proc.
n.º
98P525,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/425a3ae53b62fe99802568fc003babb0?OpenDocument)
I - Tendo o investigador observado, através de «monóculo", a actividade do recorrente desenvolvida em lugar público,
não existe aí qualquer intromissão da vida privada dependente de alguma autorização judicial, não tendo havido violação
do disposto nos artigos 26.º, n. 1, da CRP, e 126.º, n. 3, do CPP.
II - Aliás a haver qualquer nulidade no uso do referido instrumento, ela já existia no fim do inquérito e deveria ter sido
arguida - e não o foi - no prazo referido no artigo 120.º, n. 3, alínea c), do CPP, pelo que teria de considerar-se sanada.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033559,
de
14-05-1998,
proc.
n.º
98P115,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd86f2bcb1ebf4cb802568fc003b73e0?OpenDocument)
I - Os artigos 120.º e 121.º do CPP não violam o artigo 32.º da CRP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032733,
de
16-01-1997,
proc.
n.º
96P950,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/14bed0b4fef49d84802568fc003b7235?OpenDocument)
Ac. TRG de 29-09-2013 : I. A falta ou deficiente gravação da prova produzida em audiência de julgamento constitui
nulidade sanável, cuja arguição deverá ser feita por meio de requerimento formulado perante o tribunal de primeira
instância e não diretamente na motivação de recurso interposto da sentença.
II. O prazo para o efeito é de 10 dias, após a deteção do vício (artº 105 nº1 do CPP).
Nota: ver o Ac. do STJ 13/2014 (ver notas aos art.ºs 101.º e 363.º).
Ac. TRG de 23-09-2013 : I. A falta ou deficiente gravação da prova produzida em audiência de julgamento constitui
nulidade sanável, cuja arguição deverá ser feita por meio de requerimento formulado perante o tribunal de primeira
instância e não diretamente na motivação de recurso interposto da sentença.
II. O prazo para o efeito é de 10 dias, após a deteção do vício (art. 105 nº 1 do CPP), sendo que, na prática, tal prazo, por
impossibilidade da prova do contrário, normalmente será extensível até ao último dia do prazo do recurso, pois é possível
que só neste último dia o recorrente, ao pretender ouvir a prova gravada, se aperceba da inexistência ou deficiência da
gravação.
Nota: ver o Ac. do STJ 13/2014 (ver notas aos art.ºs 101.º e 363.º).
I – Em interrogatório judicial para aplicação de medida de coacção, a informação ao arguido dos elementos do processo
que lhe são imputados apenas poderá ser dispensada pelo juiz, quando essa comunicação puser gravemente em causa a
investigação, impossibilitar a descoberta da verdade ou criar perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a
liberdade dos participantes processuais ou das vítimas do crime.
II – In casu ocorreu uma omissão parcial de informação e os elementos de prova não foram regularmente comunicados
ao arguido e defensor (que se restringem ao teor das declarações posteriores do co-arguido). Contudo, não afectam o
essencial da fundamentação, sendo de entender que a decisão seria precisamente idêntica se a Senhora juíza tivesse em
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consideração somente os elementos comunicados ou seja, o teor do auto de apreensão e o teor dos documentos
referentes à propriedade da embarcação.
III – A invalidade consistente em terem sido considerados no despacho de aplicação da medida de coacção elementos de
prova que não foram comunicados ao arguido constitui uma irregularidade processual, daí decorrendo ter como não
escritas a referências a tais factos. O que no caso concreto, nenhuma repercussão ou implicação assume quer no essencial
da fundamentação de facto e decisivamente, na qualificação jurídica ali considerada.
IV – Ainda assim, quer se entenda como nulidade quer como mera irregularidade, o vício tem de ser alegado no
decorrer do acto processual ou antes que este termine – arts. 120.º, n.º 3, alínea a) e 123.º, n.º 1, ambos do CPP – se o
interessado estiver presente ou no prazo de 10 ou 3 dias, se não estiver presente.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-09-2011,
proc.
n.º
1/11.3FCPNI.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e34de413f7e9dc68802579d10053a5e0?OpenDocument
)
I – Sendo inaudível a gravação das declarações prestadas em audiência pelo arguido e pela assistente ocorre uma
situação equiparável à omissão de documentação das declarações orais e, por conseguinte, uma nulidade sanável com o
regime de arguição e sanação previsto nos arts. 105.º, n.º 1, 120.º, n.º 1 e 121.º do Código de Processo Penal.
II – O entendimento de que o início do prazo de arguição dessa nulidade se conta a partir da audiência acrescido do
tempo que mediou entre a entrega do suporte técnico pelo interessado ao funcionário, e a entrega da cópia do suporte
técnico ao mesmo interessado, com a particularidade de, se a audiência tiver várias sessões, o prazo se contar a partir de
cada uma delas afigura-se desproporcionado.
III – É que dele decorre dele decorre a imposição a todo e qualquer interveniente processual do controlo da qualidade da
gravação das declarações, ainda antes de conhecer sequer o sentido da decisão e portanto, ainda antes de saber se
pretende e tem ou não legitimidade para recorrer, quando é ao Estado a quem cabe assegurar os meios técnicos
necessários e aos seus funcionários a quem cabe o controlo das respectivas operações. A isto acresce que os intervenientes
processuais não dispõem de meios para, na audiência e até ao seu termo, procederem à verificação da gravação. E o que é
expectável para o cidadão medianamente diligente, é que o Estado e os seus agentes cumpram de forma competente as
incumbências que a lei põe a seu cargo.
IV - Nos casos em que tendo sido feita a gravação das declarações orais, nada ficou de facto gravado ou, ficou gravado de
forma tão deficiente que torna imperceptível o sentido das declarações, afectando de forma relevante o recurso da matéria
de facto, deve entender-se que o prazo para a arguição da nulidade é precisamente, o prazo para a apresentação da
motivação do recurso. Com efeito, cabendo a cada interveniente processual eleger a forma como pretende exercitar os
seus direitos, não podem estabelecer-se balizas, que a lei, aliás, não contempla, a observar na audição dos suportes
magnéticos quando pretenda recorrer de facto. Esta audição pode, no limite, ter lugar no último dia do prazo para a
apresentação da motivação, sem que possa afirmar-se a existência de conduta negligente.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-06-2010,
proc.
n.º
5244/06.9TACSC.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a212178c06dcf5c48025777a0030b47f?OpenDocument)
Nota: ver o Ac. do STJ 13/2014 (ver notas aos art.ºs 101.º e 363.º).
III - A nulidade por falta de documentação da prova prevista no artigo 363.º do CPP, na redacção emergente Lei n.º
48/2007, de 29 de Agosto, constitui uma nulidade sanável sujeita ao regime de arguição dos artigos 120.º a 122.º do CPP.
IV - O termo inicial para a contagem do prazo de arguição deve situar-se no dia em que os suportes técnicos com o
registo das gravações ficam à disposição do sujeito processual interessado, visto que só a partir dessa data poderá este
controlar a conformidade técnica da gravação e tomar conhecimento da omissão do registo da prova.
V - Se a imperceptibilidade da gravação da prova afectar a possibilidade de recurso em matéria de facto, deve entenderse que esta nulidade sanável poderá ser suscitada no prazo da apresentação da motivação do recurso com impugnação da
matéria de facto.
VI - A “inobservância de requisito cominado sob pena de nulidade que não deva considerar-se sanada”, a que se refere o
n.º 3 do artigo 410.º do CPP, respeita à decisão sob recurso e não ao procedimento que antecedeu a sua prolação.
VII - Pelo que a apreciação, em recurso, da nulidade por falta de documentação das declarações prestadas em audiência
pressupõe que tal nulidade foi previamente arguida perante o tribunal a quo, e por este decidida.
VIII - Se essa questão não foi suscitada na 1.ª instância, nem o tribunal recorrido sobre ela se pronunciou, não pode a
mesma ser suscitada na motivação do recurso que tem por objecto a sentença condenatória.
(Acórdão
do
TRL,
de
14-04-2010,
proc.
n.º
1156/07.7PSLSB.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/daa06e58b7324ac78025770c004e24da?OpenDocument
)
Nota: ver o Ac. do STJ 13/2014 (ver notas aos art.ºs 101.º e 363.º).
Ac. TRL de 11-12-2008, Proc. 9421/08, 9ª Secção: I. É nula a acusação particular, nos termos dos artºs 283º, n. 3 e 118º, n.
1 do CPP, que não contenha a indicação das provas a produzir em julgamento.
II. Tal nulidade não é de conhecimento oficioso, dependendo de arguição, conforme o artº 120º, n. 1 do CPP.
III. Não há lugar a convite ao assistente para suprir a falta de indicação da prova, que deve ser feita, desde logo, com a
dedução da acusação, nos termos da alínea d) do n. 3 do artº 283º do CPP.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
1. Sendo ao crime em questão inaplicável o disposto no art.º 206.º n.º 1 CP, inexiste norma que imponha ao tribunal
apreciar matéria factual vertida em documento junto aos autos relativa a ressarcimento do ofendido após o encerramento
da fase de discussão em julgamento.
2. Tal omissão de consideração desse documento pelo tribunal não constitui nulidade, porque fora da previsão dos
artigos 119.º ou 120.º CPP, nem irregularidade uma vez que não se verifica qualquer violação ou inobservância de
disposição da lei processual penal não cominada expressamente como nulidade.
(Acórdão
do
TRL,
de
25-06-2008,
proc.
n.º
5350/2008-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/97d1ac864818f733802574fd005ae335?OpenDocument)
A invocada invalidade do despacho proferido pelo M.º P.º no inquérito e que determinou a quebra do sigilo bancário por
alegada falta de indicação dos crimes de que o arguido pudesse ser suspeito, dos indícios dos mesmos e da justificação de
qual a importância da obtenção das informações solicitadas para a descoberta da verdade e da indispensabilidade da
quebra do sigilo, que o recorrente qualifica de falta de fundamentação constitui mera irregularidade, por as alegadas
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omissões não constarem do elenco das nulidades.
Se o recorrente, notificado da acusação, interveio no processo e teve conhecimento do mesmo, deveria ter arguido o
vício respectivo no prazo de 3 dias a partir de tal notificação, por as alegadas omissões não serem susceptíveis de afectar a
estrutura essencial da decisão.
A possibilidade de arguição no requerimento de instrução reporta-se às nulidades dependentes de arguição e não a
meras irregularidades (art.º 120.º, n.º 2 e 3 al. c) CPP).
Este entendimento, prevendo um prazo de arguição de vícios menores e que não afectam a essência do acto, também
não exclui nem limita, de forma insustentável ou inadmissível, as possibilidades de defesa do arguido, não sendo
inconstitucional.
Investigando-se a prática de crimes previstos no art.º 1.º da Lei 5/2002 de 11-01 não é nula a prova obtida com quebra
de sigilo bancário visando a descoberta de actividades comerciais que se indicia serem ilícitas e que, em concreto, se não
enquadram na esfera de reserva da intimidade da vida privada em função da qual se mostra erigido o princípio
fundamental de reserva da vida privada, uma vez que respeitam ao âmbito da vida patrimonial do cidadão não relacionada
com a sua vida privada pessoal, tendo de dar-se prevalência, no caso, aos interesses da investigação que são de ordem
pública.
Aliás, face ao entendimento de que a quebra do sigilo possa soçobrar face a interesses da administração fiscal e perante
órgãos dessa mesma administração, por maioria de razão se terá de considerar-se que possa ser afastado por razões
atinentes à investigação criminal.
A solução encontrada pela Lei 5/2002 que não passou pela eliminação do segredo bancário, mas sim pela dispensa da
intervenção judicial para a quebra do sigilo bancário e fiscal, verificados certos pressupostos, assumindo não se estar
perante um domínio da intimidade da vida privada, mas sim da “reserva de uma parte do acervo patrimonial”, não ofende
direitos fundamentais do cidadão, nomeadamente o da reserva da sua vida privada, não sendo inconstitucional a norma
contida no art.º 2.º n.º 2 da lei 5/2002 tanto mais que a referida Lei garante a necessária ponderação de interesses e
enquadramento de interesses públicos considerados dominantes e, nessa estrita medida, não se mostra contrária às
normas constitucionais invocadas.
(Acórdão
do
TRL,
de
26-09-2006,
proc.
n.º
6008/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/215ccfb3dd720b228025721700570f7e?OpenDocument)
É nulo o despacho em que o Juiz indefere o requerimento de suspensão da prisão preventiva, sem antes proceder à
inquirição de testemunhas e ordenar a elaboração de relatório social sobre a pessoa do arguido, por omissão de realização
de diligências essenciais à descoberta da verdade, nos termos do artigo 120.º n. 2, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
14-10-1997,
proc.
n.º
0056775,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/abe5fabf45991e2b802568030004e1a1?OpenDocument)
120/2 b) - Ausência, por falta de notificação, do assistente e das partes civis, nos casos em que a lei exigir a respectiva
comparência
I. Com a não notificação do despacho do M.ºP.º, e respectivo conteúdo, que para lá de rejeitar, «por extemporâneos, a
acusação particular e o pedido de indemnização civil deduzidos», também ordena «o arquivamento dos autos» relativo a
«factos que configuram crime com natureza semi-pública»/crime de ofensa à integridade física verifica-se impossibilidade
de o assistente poder requerer, querendo, a instrução, com o âmbito e finalidade previstos nos artigos 286.º, e seguintes,
do CPP, visando comprovar judicialmente a decisão de arquivamento do inquérito em ordem a submeter ou não a causa a
julgamento, relativamente aos factos pelos quais, naquela medida, o mesmo M.ºP.º não deduz acusação.
II. Trata-se, pois, manifestamente, de caso omisso, atentos à natureza e estrutura do direito/garantia «in judice», para o
qual, a não poder, eventualmente, aplicar-se, por analogia, as disposições da lei adjectiva penal, sempre se deveriam
observar as normas do processo civil que se harmonizam com esta questão e, na falta delas, como não sucede (veja-se,
desde logo, o regime da nulidade por falta de citação - cfr. -v.g. CPC, artigos 198.º, e 202.º), os princípios gerais do processo
penal - cfr. CPP, artigo 4.º, em sede de integração de lacunas.
III. Tratando-se, «ab initio», de lacuna oculta, por eventual redução teleológica, não se atendendo expressamente à
especificidade do caso, a integração desta lacuna reconduz-se se não ao n.º 1, alínea b), do artigo 119.º, do CPP, em que
procedem para o caso (nulidade insanável, por impossibilidade de o assistente poder requerer, querendo, a instrução, com
o âmbito e finalidade previstos nos artigos 286.º, e seguintes, do CPP, visando comprovar judicialmente a decisão de
arquivamento do inquérito em ordem a submeter ou não a causa a julgamento, relativamente aos factos pelos quais,
naquela medida, o Ministério Público não deduziu acusação e dado que o mesmo (Ministério Público) não comunicou
àquele assistente o despacho de arquivamento, nos termos do artigo 277.º, n.ºs 3 e 4, do CPP) as razões justificativas da
regulamentação do caso ali previsto (nulidade insanável, que deve ser oficiosamente declarada em qualquer fase do
procedimento, traduzida na «falta de promoção do processo», pelo M.ºP.º), ao menos ao n.º 2, da alínea b, do artigo
120.º, do CPP (nulidade, dependente de arguição, «por falta de notificação do assistente», aqui para caso de, aparente,
menor relevância substantivo/processual).
(Acórdão
do
TRL,
de
28-05-2015,
proc.
n.º
506/13.1
PAVFX.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ac93a55760c2323380257e5a00349f7d?OpenDocument)
Ac. TRL de 4-03-2009, Proc. 12828/04.8TDLSB A, 3ª Secção: A falta de notificação do despacho de acusação ao lesado que
haja manifestado a vontade de deduzir pedido cível (artº 77º, nº2, CPP), não determina qualquer nulidade designadamente aquela a que se reporta a al. b) do artº 120º do CPP- porque a lei prevê um rito processual alternativo
quando essa omissão se verifica (cfr. artº 77º, nº3, CPP).
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
120/2 c) - Falta de nomeação de intérprete, nos casos em que a lei a considerar obrigatória
V - A apreciação efectuada quanto às invocadas deficiências das gravações é aplicável mutatis mutandis à invocação de
deficientes traduções de língua estrangeira por intérprete. Na verdade, somente a falta de nomeação de intérprete, nos
casos em que a lei a considera obrigatória, constitui nulidade dependente de arguição, nos termos do art.º 120.º, n.º 2,
al. c), do CPP. Não ocorrendo falta de nomeação de intérprete, a inobservância legal do acto de tradução fica sujeita ao
regime jurídico das irregularidades.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
27-05-2009,
proc.
n.º
1511/05.7PBFAR.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/54ed11594ab3ffee802575ec0033937d?OpenDocument)
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1 - A circunstância de não ter sido utilizada a língua da nacionalidade ou do país onde passou a residir na comunicação
dos direitos e deveres processuais ao arguido em nada afectou a validade dos actos praticados, quando, como sucede no
caso, aparece como evidente que para ele se mostrou perceptível aquilo que lhe foi comunicado, vivendo o arguido em
Portugal há vários anos e tendo dispensado um intérprete.
2 - Não sendo admitida prova alguma sobre os factos imputados ao extraditando, a alegação de que o arguido não
cometeu tais factos, porque de verificação não comprovada nem pertinente no processo de extradição, não tem incidência
relevante na questão da existência de erro quanto à pessoa a extraditar.
3 - A falta de nomeação de intérprete, por força do disposto nos arts. 120.º, n.º 2, al. c), e 122.º, n.º 1, do CPP, constitui
uma nulidade sanável, devendo o acto ser tido por inválido e assim declarado pelo tribunal caso o apontado vício
processual seja suscitado pelo arguido ou seu defensor, a ele presentes, até ao encerramento processual do mesmo.
(Acórdão
do
STJ
de
17-06-2004,
proc.
n.º
04P1803,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d77da1cb39bc73af80256ed7002ed959?OpenDocument
)
(Acórdão
do
STJ
de
06-05-2004,
proc.
n.º
04P1803,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/68fb9082465effd580256ea8004c5f22?OpenDocument)
Ac. TRE de 8-01-2013 : 1. A nulidade de falta de nomeação de intérprete nos casos em que a lei a considera obrigatória,
prevista na al. c) do nº 2 do art. 120º do Código de Processo Penal, é sanável e dependente de arguição nos prazos
previstos no nº 3 do art. 120º do Código de Processo Penal.
2. Embora o «auto de compromisso» constante do processo demonstre que foi nomeado intérprete ao arguido, o
cumprimento formal da lei não garante, por si só, que esta tenha sido materialmente observada.
3. A garantia de uma compreensão efectiva por parte do arguido, relativamente a actos processuais de tão sérias
consequências, como a constituição de arguido, a prestação de T.I.R. e a notificação da data e local do julgamento, não se
basta com uma aparência de possibilidade de compreensão.
4. O incumprimento das funções de intérprete, ou o cumprimento inadequado ou deficiente, inviabilizante da adequada
compreensão dos actos cuja comunicação é legalmente obrigatória, constituem omissão de tradução e integram a
nulidade do art. 120º, nº 2 - al. c) do Código de Processo Penal.
5. A possibilidade de reacção tempestiva do interessado pressupõe os conhecimentos técnico-jurídicos do advogado, não
sendo exigível uma imediata oposição do arguido quando desacompanhado de defensor.
6. Mas também ao defensor é necessário conhecer as circunstâncias factuais em que o vício assenta, só se podendo reagir
contra ilegalidade que se conhece, ou seja, quando se sabem as circunstâncias que lhe deram causa.
7. Não resultando dos autos que o arguido tenha tido qualquer contacto com o seu defensor em momento prévio ao
julgamento e à leitura da sentença, nem que o defensor tenha tido a oportunidade de contactar o arguido antes do
julgamento já que foi nomeado no início da audiência a que o arguido faltou, é de considerar tempestiva a arguição no
recurso da sentença.
8. Também a falta de notificação para julgamento, «em língua que entenda e de forma minuciosa» (art. 6º, nº3 da
C.E.D.H.), equivale a impedimento de estar presente e ausência em acto em que a lei exige a comparência, configurando,
esta já, nulidade insanável do art. 119º, al. c) do Código de Processo Penal.
120/2 d) - Insuficiência do inquérito ou da instrução, por não terem sido praticados actos legalmente obrigatórios, e a
omissão posterior de diligências que pudessem reputar-se essenciais para a descoberta da verdade
I - O entendimento jurisprudencial e doutrinal comum, que temos seguido, é que apenas a falta de inquérito e se omita
acto que a lei prescreve como obrigatório, como seja o interrogatório de arguido quando seja possível notificá-lo podem
consubstanciar a nulidade de insuficiência de inquérito prevista na al. d) do n.º 2 do art.º 120.º do CPP. A omissão de
diligências, nomeadamente de produção de prova cuja obrigatoriedade não resulte de lei não dá origem àquela nulidade.
II - As diligências que, na alegação do assistente, deviam ter sido realizadas em inquérito e não o foram, são a inquirição
de uma testemunha que apresentou e a não realização de perícia aos menores, a si próprio e à denunciada. Ora, tanto a
inquirição de testemunhas como a realização das alegadas perícias, não são meios de prova legalmente impostos, razão
pela qual improcede a arguição da nulidade invocada.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
23-05-2012,
proc.
n.º
687.º/10.6TAABF.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/705f484972ca00f680257a7c004fb6c5?OpenDocument)
II - As diligências essenciais à descoberta da verdade podem ser requeridas ou ordenadas pelo juiz, em julgamento, nos
termos dos arts. 323.º, n.º 1, al. a), e 340.º, n.º 1, do CPP, cabendo-lhe o papel de árbitro dessa necessidade em face de um
premente juízo de necessidade de alcançar aquele objectivo, porque a condenação é um acto de responsabilização do
tribunal, a quem cabe elidir as dúvidas suscitadas pela acusação, defesa, ou ainda em julgamento, no dizer do Prof. Damião
Cunha, in O Caso Julgado Parcial, 2002, 397.º.
III - Se o julgador não entender realizar diligências, ou suscitando-lhas o interessado nessa fase crucial do processo foi
desatendido, só lhe resta interpor recurso, pois que tal omissão constituindo nulidade, está sujeita a arguição nos moldes
enunciados no art.º 120.º, n.º 2, al. d), parte final, do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
20-01-2010,
proc.
n.º
19/04.2JALRA.C2.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7078ee22f92756a6802576cf0052f53a?OpenDocument)
Se o arguido requereu a transcrição integral da prova gravada em 1.ª instância, mas o tribunal respectivo nunca lhe
respondeu ao requerimento e, não obstante, o recurso seguiu assim mesmo, sem que o recorrente nada tivesse oposto, tal
significa, que, havendo aquele tribunal deixado de pronunciar-se sobre questão de que devia ter conhecido, ao não
despachar o referido requerimento ter-se-á consumado a nulidade a que alude o artigo 120.º, n.º 2, d), do CPP, na
modalidade de «omissão posterior de diligências que pudessem reputar-se essenciais para a descoberta da verdade». Mas
sendo tal nulidade dependente de arguição, e não contemplada no n.º 3 do mesmo artigo 120.º, o arguido haveria de a têla arguido no prazo normal previsto no artigo 105.º, n.º 1, do mesmo Código, contado a partir do primeiro momento em
que, tendo tido acesso ao processo, dela se deu ou devia ter dado conta.
(Acórdão
do
STJ
de
12-02-2004,
proc.
n.º
04P444,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f80f17c9aa97f0bf80256e680038738d?OpenDocument)
I - A não junção do subestabelecimento ao processo e a falta de identificação, na respectiva acta da sessão da audiência
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de julgamento, do causídico que, nesse dia, tenha representado a assistente e demandante civil não conduzem a qualquer
nulidade, até porque se trata de situações não previstas na lei como nulidades, designadamente a prevista na alínea d) do
n. 2 do artigo 120.º, do CPP.
II - De-resto, nem a falta de junção ao processo de um subestabelecimento ou a falta de menção na acta de audiência de
julgamento de quem foi o mandatário da assistente ou demandante civil, constituem omissão posterior, de diligências que
possam reputar-se essenciais para a descoberta da verdade numa fase processual (a de julgamento) em que a acusação e a
defesa estão perfeitamente delimitadas, tratando-se, antes, de simples irregularidades a serem arguidas em tempo.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034919,
de
09-07-1998,
proc.
n.º
98P262,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ba2035b400e02033802568fc003b9ef0?OpenDocument)
I - A não junção do relatório social ao processo, nos casos em que tal junção é obrigatória, não constitui nulidade
insanável, tendo, antes, cabimento no disposto do artigo 120 n. 1, alínea d), do Código Penal, mas o seu conhecimento está
vedado ao Supremo Tribunal de Justiça, por se dever considerar sanada, se não tiver sido arguida.
E, também por isso, essa omissão não pode ser tratada como mera irregularidade, determinativa da invalidade prevista
no artigo 123.º do citado diploma.
II - A falta de tal relatório quando a referida junção é obrigatória, constitui certamente, o vício previsto no artigo 410.º n.
2, alínea a) do CPP.
Isto é, constitui uma insuficiência para a decisão da matéria de facto.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033620,
de
28-05-1998,
proc.
n.º
98P368,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bbfe8e3e31aeec85802568fc003b7894?OpenDocument)
III - A falta do exame pericial não constitui nulidade insanável.
IV - Como nulidade sanável (artigo 120.º, n. 2, alínea d), do CPP), deve ser arguida antes de o acto (audiência de
julgamento) terminar.
V - A toxicodependência não constitui causa desculpabilizante, nem mesmo atenuante geral, antes indicia falta de
preparação para manter uma conduta lícita.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033566,
de
13-05-1998,
proc.
n.º
98P276,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ac72135b33931de8802568fc003b70fe?OpenDocument)
I - A insuficiência da instrução, por omissão de diligências essenciais à comprovação judicial da decisão de acusar ou de
arquivar o inquérito, em ordem a submeter ou não a causa a julgamento, constitui nulidade que pode ser arguida até ao
encerramento do debate instrutório (cfr. artigo 120.º, ns. 1 e 2, alínea d), e 3, alínea c), do CPP).
Só que essa omissão é a que se traduz na falta, pura e simples, de actos e/ou diligências que, devendo tê-lo sido, não
foram realizadas, na ausência de qualquer decisão judicial nesse sentido. Nos casos em que as diligências não se realizam
por decisão expressa do JIC, das duas uma: ou os interessados se conformam e a decisão transita e, nesse caso, não há,
rigorosamente, qualquer omissão que legitime a posterior arguição de nulidade; ou não se conformando e, então,
independentemente do fundamento da decisão, a questão da essencialidade da diligência terá de ser suscitada no recurso
que, daquela, deve ser interposto, sob pena de não voltar a ser apreciada (com efeito, se tal decisão vier a ser confirmada,
definitivamente, pelo tribunal superior, tudo se passa como na primeira hipótese considerada: não há, rigorosamente,
qualquer omissão que legitime a posterior arguição de nulidade).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033810,
de
01-04-1998,
proc.
n.º
97P1406,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/100894f9375ce824802568fc003b9be8?OpenDocument)
II - Tendo o Colectivo decidido não haver necessidade de ouvir uma testemunha que foi prescindida pelo Ministério
Público sem oposição do mandatário do arguido, e de uma outra, de que coube despacho expresso no sentido da sua
prescindibilidade, sem que tivesse havido oportunamente qualquer reacção, não é o recurso da decisão final o momento e
o lugar adequado para se invocar uma pretensa nulidade, baseada no artigo 120.º, n. 2, alínea d), do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033462,
de
06-11-1997,
proc.
n.º
97P352,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/738add7cdc5689e6802568fc003b7347?OpenDocument)
II - A alínea c) do n. 3 do artigo 120.º do CPP cobre todas as nulidades dos actos de inquérito e instrução, inclusive a
insuficiência de um ou de outra.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036486,
de
30-10-1997,
proc.
n.º
97P849,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/167cdae43cdaefa5802568fc003bb072?OpenDocument)
Verifica-se a nulidade prevista no artigo 120.º n. 2 alínea d) do CPP, devendo anular-se a decisão, ainda que só em parte,
quando o tribunal devia proceder a prova suplementar para apurar factos, ainda que instrumentais, não o tendo feito como
o impunha o artigo 371.º, n. 1.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033132,
de
26-06-1997,
proc.
n.º
96P1001,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/30ae9e4c044cc35b802568fc003b6c75?OpenDocument)
Ac. TRC de 7-10-2015 : I. O meio processualmente adequado para reagir contra despacho que, no decurso da audiência
de discussão e julgamento, indefere diligência de prova requerida, expressa ou implicitamente, ao abrigo do artigo 340.º
do CPP, é o recurso, e não a arguição da nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do mesmo diploma legal.
II. Assim, se o sujeito processual interessado, na sequência de tal despacho de indeferimento, do mesmo não recorre,
limitando-se a arguir a referida nulidade, deixando ocorrer, deste modo, o trânsito em julgado do despacho, fica o tribunal
de recurso impedido de sindicar a referida decisão.
Ac. TRC de 8-07-2015 : I. A instrução é formada pelo conjunto dos actos de instrução que o juiz entenda levar a cabo e,
obrigatoriamente, por um debate instrutório, oral e contraditório, no qual podem participar o Ministério Público, o arguido,
o defensor, o assistente e o seu advogado.
II. A realização do interrogatório requerido pelo arguido constitui diligência obrigatória de instrução, embora, tendo direito
a ser interrogado na instrução, o arguido não tenha direito a ser interrogado todas as vezes que o solicite; o juiz tem
obrigatoriamente que ouvir o arguido, pelo menos uma vez, se ele o solicitar.
III. A referida nulidade ocorreu na fase de instrução pelo que, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 120.º,
deveria ter sido arguida até ao encerramento do debate instrutório, o que não sucedeu.
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Ac. TRP de 10-09-2014 : Enferma da nulidade prevista no artº 120º nº 2 al.d) CPP conjugado com os artºs 262º, 263º e
271º nº2 CP o despacho que indefere a tomada de declarações para memória futura, da ofendida menor, em inquérito
onde se investiga a existência de crime de abuso sexual de relevo com base em juízos prévios sobre o grau indiciário do
crime em investigação.
Ac. TRP de 30-04-2014 : Se, findo o inquérito, o M P não se pronuncia (arquivando ou acusando) sobre um dado crime
de natureza semi-pública, o assistente deve provocar ou a tomada de uma decisão invocando a omissão de pronúncia
sobre um investigado ou denunciado crime por a sua falta constituir nulidade [artº 120º, n.º 1, alínea d), a arguir nos
termos do artº 120º, n.º 3, alínea c), no prazo de 5 dias a contar da notificação do despacho do encerramento do
inquérito], - ou promover a intervenção hierárquica, nos termos do artº 278º de modo a que se determine que seja
formulada acusação ou que as investigações prossigam, pois não pode requerer a abertura da instrução.
Ac. TRP de 26-02-2014 : I. Cabe ao Ministério Público conhecer e decidir a arguição de inexistência, nulidade ou
irregularidade de ato respeitante ao inquérito, mediante despacho passível de reclamação para o respetivo superior
hierárquico.
II. Tratando-se de uma nulidade sanável suscetível de afetar direitos, liberdades ou garantias de algum sujeito processual e
de se integrar na previsão da al. d) do n.º 2 do art. 120.º do CPP, pode ser suscitada no prazo perentório previsto na al. c)
do n.º 3 do mesmo artigo.
I- O Tribunal, ao não determinar, em fase de julgamento, a requerida realização da perícia médico-legal, havendo razões
para se suscitarem dúvidas sobre a imputabilidade, inimputabilidade ou imputabilidade diminuída do arguido, comete a
nulidade (sanável) prevista na parte final da alínea d), do n.º 2, do art.º 120.º, do CPP - omissão de diligência que possa
reputar-se essencial para a descoberta da verdade.
II- Tratando-se de uma nulidade da audiência de julgamento e não da sentença, em regra, não pode a mesma ser desde
logo suscitada como fundamento de recurso (379.º, n.º 2), mas antes prévia e atempadamente invocada perante o
tribunal que a teria cometido.
III- Acontece que, de acordo com o estabelecido no artigo 407.º, n.º 2, alínea j), do CPP, “também sobem imediatamente
os recursos interpostos (…) de despacho que indeferir requerimento de submissão de arguido suspeito de anomalia mental
à perícia respectiva”, de onde se tem de concluir que, neste caso concreto, admite a lei que a questão seja desde logo
suscitada como fundamento de recurso.
IV- Verificando-se a nulidade por omissão de diligência numa das sessões de julgamento, a nulidade cometida tem como
consequência, nos termos do art.º 122.º do CPP, a invalidade desta e de todos os actos praticados posteriormente que dela
dependem, como seja a sentença.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-10-2013,
proc.
n.º
372/12.4PBOER.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2babaec1dd289b0680257cdd002a8497?OpenDocument
)
I - Em processo contra-ordenacional, o juiz, entendendo que é possível decidir por simples despacho, tem de notificar o
arguido e o Ministério Público dando conhecimento desta sua intenção, para se pronunciarem, mormente para se oporem,
querendo.
II - Deve entender-se que constituem manifestação implícita de oposição o oferecimento de prova que deva ser
produzida em audiência.
III - Ao ter proferido decisão por despacho, sem a prévia audição da arguida e Ministério Público, nos termos
mencionados, omitiu o Exmo. Juiz “a quo” uma diligência essencial para a descoberta da verdade, sendo praticada a
nulidade processual da al. d), do n.º 2, do art.º 120.º, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-03-2013,
proc.
n.º
479/11.5TFLSB.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a5eadd2e6fde612c80257b49003a4a17?OpenDocument)
A nulidade por omissão de diligências (art.º 120.°, n, ° 1 al. d), do CPP), não sendo uma nulidade da sentença, mas uma
nulidade do procedimento, não pode estar sujeita ao regime do art.º 379.°, mas ao regime de invocação e sanação das
nulidades em geral, decorrente dos arts. 120.° e 121.°, do mesmo Código, pelo que tinha de ser invocada no prazo de dez
dias (art.º 105.°, n.° 1, do CPP), se outra coisa não resultar do n.° 3 do mesmo art.º 120.°, nomeadamente da sua alínea a),
que impõe que a nulidade deve ser arguida "antes que o acto esteja terminado", tratando-se de nulidade de acto a que o
interessado assista.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-02-2013,
proc.
n.º
475/08.0SZLSB.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3d9b36d7521ab1f780257b250041ae5d?OpenDocument
)
V – A omissão de pronúncia em matéria contra-ordenacional traduz a falta de conhecimento pelo tribunal de uma
concreta questão, que não argumentos, sobre matérias em que a lei imponha que este tome posição, condicionada a um
requisito vital: “(…) que tais diligências se possam reputar de essenciais para a descoberta da verdade” [cf. art.º 120.º n.º 2,
al. d) in fine do CPP].
(Acórdão
do
TRL,
de
06-04-2011,
proc.
n.º
1.724/09.27FLSB
-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8eac2352496d40fb80257871005e082b?OpenDocument
)
I. O Ministério Público não deve abrir inquérito quando o comportamento denunciado não integra a prática de qualquer
infracção criminal.
II. Tendo o Ministério Público aberto inquérito, a não realização nele de qualquer diligência não constitui nulidade,
sanável ou insanável.
III. Na fase de inquérito, o único acto legalmente obrigatório é o interrogatório do arguido, se se verificarem as
circunstâncias previstas no n.º 1 do artigo 272.º do Código de Processo Penal, ou seja, se o inquérito correr contra pessoa
determinada em relação à qual haja fundada suspeita da prática de crime e desde que seja possível notificá-la.
IV. Num inquérito que não correu contra nenhuma pessoa determinada, não era obrigatório realizar qualquer
interrogatório, razão pela qual não pode existir nulidade do inquérito, por insuficiência do mesmo, nos termos do disposto
nos artigos 118.º, n.º 1, e 120.º, n.ºs 1, 2, al. d), e 3, al. c), do Código de Processo Penal.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-12-2008,
proc.
n.º
10876/2008-3,
em
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2fc53e55a2d391f48025754e0040434b?OpenDocument)
I – Resulta inequivocamente do art.º 64.º n.º 2, do RGCO que a coordenada copulativa “e” impõe dois requisitos
cumulativos: - que o juiz não considere necessária a audiência de julgamento; - que o arguido e o MP não se oponham à
decisão do recurso por despacho.
II – A decisão do recurso de impugnação de decisão administrativa que aplicou uma coima, por simples despacho, sem
dar ao arguido a possibilidade de se pronunciar quanto a tal modo de decidir, constitui uma omissão de diligência essencial
para a descoberta da verdade, o que acarreta nulidade da decisão proferida, nos termos dos arts. 120.º, n.º 2, al. d), 122.º,
n.º 1, do CPP e 41.º, n.º 1, do RGCO.
III – Naquela situação, verifica-se igualmente a nulidade insanável do art.º 119.º, al. c), do CPP, por ausência do arguido
num acto em que a lei exige a respectiva comparência, a qual deve ser oficiosamente declarada em qualquer fase do
procedimento.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-01-2007,
proc.
n.º
9987/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/63353faf8e04ef9b802572c1004e3638?OpenDocument)
Ac. TRL de 28-06-2007, Proc. 5985/07, 9ª Secção: I. A arguida, contra quem veio a ser deduzida acusação pública, apenas
foi ouvida no inquérito na qualidade de denunciada sem que tenha sido também constituída naquela qualidade, nem ter
prestado TIR.
II.Por isso, entende-se que a arguida foi privada, na fase de inquérito, de se pronunciar sobre o seu objecto e de exercer os
seus direitos, se investida naquela qualidade (cfr. artºs 57º a 61º, 262º, 267º e 272º CPP), o que constitui negação do direito
fundamental, consagrado na Constituição (artº 32º, n. 1 CRP).
III. Determina o artº 58º CPP que é obrigatória a constituição de arguido logo que, correndo inquérito contra pessoa
determinada, esta prestar declarações perante qualquer autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal. É também este o
entendimento do Ac. Para fixação de jurisprudência do STJ n° 1/2006, de 23/11/2005 que firmou doutrina obrigatória no
sentido de que: A falta de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada contra quem o mesmo corre,
sendo possível a notificação, constitui nulidade prevista no artº 120º, n° 2, al. d) do CPP. (Proc. nº 2517/02-3ª secção, in DR
I-A, nº 1, de 2006-01-02).
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Nos termos das disposições conjugadas dos art.º °s 292.°, n.° 2 e 120.º n.°s 2 al. d) e 3, al. c), ambos do Código de
Processo Penal, verifica-se a nulidade da insuficiência da instrução (por falta de realização do interrogatório do arguido por
este requerido, na fase de instrução) que teria de ser arguida até ao encerramento do debate instrutório, nulidade que, por
não ter sido arguida, nomeadamente no decurso do debate instrutório em que esteve presente o arguido, se encontra
sanada.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-12-2006,
proc.
n.º
9871/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/609f934d1295dce38025728e005fc690?OpenDocument)
I – Bem andou o tribunal recorrido em indeferir o pedido do recorrente, feito no decurso da audiência, de que se
procedesse a exame do funcionamento do aparelho de pesquisa de álcool no sangue, sendo que esta decisão não constitui
omissão de diligências relevantes para a descoberta da verdade.
II – Ainda que tal omissão constituísse nulidade, o que não é o caso, a mesma teria que ser invocada até ao termo da
audiência – art.º 120.º, n.º 1, 2 al. d) e 3, al. a) do C.P.P., estando sanada e, como tal, inapreciável em sede de recurso.
(Acórdão
do
TRL,
de
08-06-2005,
proc.
n.º
2546/2005-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7dc881c54030fe2f8025703d0039042d?OpenDocument)
“É nosso entendimento que a insuficiência de inquérito a que se refere o art.º 120.º, n.º 2, al. d) do CPP se verificará com
a falta de realização de actos impostos por lei ou definidos como obrigatórios ou necessários pela entidade que dirige o
inquérito...”
(Acórdão
do
TRL,
de
02-03-2004,
proc.
n.º
9261/2003-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9728481109f8a4e380256e920050369a?OpenDocument
)
1. Sobe imediatamente, em separado e com efeito devolutivo, o recurso, interposto pelo MP, do despacho judicial que
julgou verificada a nulidade de insuficiência de inquérito e de omissão de diligências essenciais para descoberta da
verdade e, consequentemente, julgou inválida a decisão de encerramento do inquérito.
2. Assim, sob pena de a retenção do recurso o tornar absolutamente inútil.
3. Só a omissão dos actos de inquérito que a lei estabelece como obrigatórios é que integra a nulidade de insuficiência
de inquérito, prevenida no art.º 120.º n.º 2 al. d), do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
27-11-2003,
proc.
n.º
7573/2003-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/12c90a9143028c3b80256e2f0051643c?OpenDocument)
I – A ausência da assistente, por falta de notificação, no debate instrutório numa instrução cuja realização tinha
requerido constitui a nulidade prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 120.º do Código de Processo Penal, a qual, por ter
sido tempestivamente arguida, nos termos da alínea b) do número seguinte, deve ser declarada.
II – Tal nulidade torna inválido não só o acto em que se verificou, ou seja, o debate instrutório, mas também os que dele
dependem e que por ela puderem ter sido afectados, como é a decisão instrutória, tomada na sequência desse debate.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-10-2003,
proc.
n.º
4113/2003-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/15e1f2ea88f0b30e80256e9700365211?OpenDocument)
I - Tendo o arguido submetido a julgamento sumário por no exercício da condução automóvel ter acusado um teste de
álcool expirado no ar uma T.A.S. de 1, 21g/l - requerido, logo após a detenção, exame para efeitos de contra prova, exame a
que se procedeu no mesmo dia (facto provado em julgamento), deveria o Sr. Juiz, nestas circunstâncias, adiar o julgamento
até ao limite do 5.º dia posterior à detenção para obtenção do resultado de tal exame, diligência essencial à descoberta da
verdade com vista a apurar se houve ou não crime.
II - Não o tendo feito e preferindo o Sr. Juiz concluir o julgamento com condução em estado de embriaguez, cometeu-se
a nulidade prevista no art.º 120.º n 2 d) do C.P.P, tanto assim que o resultado daquele, acusando uma T.A.S. de 0, 75 g/l, foi
junto aos outros dias depois da realização do julgamento.
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III - Todavia aquela nulidade deveria ter sido arguida no início da audiência (e não em recurso) e, porque o não foi, há
que considerá-la sanada.
(Acórdão
do
TRL,
de
23-03-1999,
proc.
n.º
0003025,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/37501fb48d7547898025696d004d9681?OpenDocument
)
I - É obrigatória a comparência do Ministério Público ao debate instrutório. A realização dessa diligência sem a presença
do Ministério Público constitui nulidade que, contudo, se considerará sanada se não for arguida pelo interessado no prazo
fixado na alínea c) do n. 3 do artigo 120.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
12-03-1997,
proc.
n.º
0007913,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9e61134a4712a2a5802568030004b13b?OpenDocument
)

Artigo 121.º
Sanação de nulidades
1 - Salvo nos casos em que a lei dispuser de modo diferente, as nulidades ficam sanadas se os
participantes processuais interessados:
a) Renunciarem expressamente a arguí-las;
b) Tiverem aceite expressamente os efeitos do acto anulável; ou
c) Se tiverem prevalecido de faculdade a cujo exercício o acto anulável se dirigia.
2 - As nulidades respeitantes a falta ou a vício de notificação ou de convocação para acto processual
ficam sanadas se a pessoa interessada comparecer ou renunciar a comparecer ao acto.
3 - Ressalvam-se do disposto no número anterior os casos em que o interessado comparecer apenas
com a intenção de arguir a nulidade.
Artigo 122.º
Efeitos da declaração de nulidade
1 - As nulidades tornam inválido o acto em que se verificarem, bem como os que dele dependerem e
aquelas puderem afectar.
2 - A declaração de nulidade determina quais os actos que passam a considerar-se inválidos e ordena,
sempre que necessário e possível, a sua repetição, pondo as despesas respectivas a cargo do arguido, do
assistente ou das partes civis que tenham dado causa, culposamente, à nulidade.
3 - Ao declarar uma nulidade o juiz aproveita todos os actos que ainda puderem ser salvos do efeito
daquela.
Notas:
1- Acórdãos do TC
90/2013
Não julga inconstitucional a norma constante dos artigos 33.º, n.º 1 e 3, e 122.º, n.º 1, 2 e 3, do CPP, interpretados no
sentido de que no despacho de validação pelo tribunal de julgamento dos atos do Juiz de Instrução Criminal, declarado
incompetente, praticados em fase de inquérito, não cabe efetuar a reapreciação substancial desses atos, devendo apenas
serem anulados os atos que se mostrem absolutamente incompatíveis com a tramitação processual que deveria ter sido
seguida no tribunal competente.
198/2004
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 122.º, n.º 1, do CPP.
Extracto da fundamentação:
Tem nesta matéria plena validade o «princípio da formalidade do processo», nos termos em que este é caracterizado por
Claus Roxin (Strafverfahrensrecht, 25ª. ed., Munique, 1995, pág. 2):
“As limitações às faculdades de intervenção do Estado, que devem proteger o inocente face a perseguições injustas e à
compressão excessiva da respectiva liberdade, e que devem, também, garantir ao culpado a salvaguarda dos seus direitos
de defesa, caracterizam o «princípio da formalidade» do processo [Justizförmigkeit des Verfahrens]. Ainda que a sentença
consiga estabelecer a culpabilidade do arguido, o julgamento só será conforme ao ordenamento processual (princípio da
formalidade), quando nenhuma garantia processual haja sido violada em desfavor do acusado.
Num processo penal próprio de um Estado de direito, o princípio da formalidade não tem menor valor que a condenação
do culpado e o restabelecimento da paz jurídica.”
A questão que para além desta se coloca, e com a qual este processo nos confronta, é a de saber se essas (“todas as”)
“garantias de defesa” não abrangem, também, numa leitura conjugada dos nºs 1 e 8 do artigo 32º e com base no «princípio
da formalidade» referido, para além da invalidade da própria prova nula, a afirmação do «efeito-à-distância» dessas
provas inválidas sobre outras provas válidas. Note-se que estas últimas, relativamente às quais o possível «efeito-àdistância» se coloca, constituem, quando isoladamente consideradas, meios legais de prova, aptos, em princípio, a ser
utilizados no processo. A sua supressão, quando ocorra, constitui assim uma extensão da ilegalidade do meio de prova
anterior.
Já antes do Código de Processo Penal actual, Figueiredo Dias, afirmava a inteira vigência entre nós da “doutrina que os
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alemães cognominaram do Fernwirkung des Beweisverbots e os americanos do fruit of the poisonous tree” (Para Uma
reforma Global do Processo Penal Português, in Para uma Nova Justiça Penal, Coimbra, 1983, pág. 208). A este propósito
importa ter presente que a afirmação contida no Acórdão nº 213/94 deste Tribunal (Acórdãos do Tribunal Constitucional,
27º vol., pág. 571) segundo a qual não teria acolhimento “no actual direito português a falada doutrina da eficácia
longínqua ou do «efeito-à-distância» (Fernwirkung) ou a doutrina do «fruto da árvore envenenada»”, deve ser entendida,
exclusivamente, no contexto em causa nessa decisão, que era o do depoimento indirecto ou de «ouvir dizer» (v. a este
respeito Costa Andrade, Sobre as Proibições..., cit., págs. 316/317), não sendo passível de extrapolação a outras situações,
designadamente quando estejam em causa escutas telefónicas (ibidem).
Pode, assim, afirmar-se com segurança que o sentido de uma norma prescrevendo que a invalidade do acto nulo se
estende aos que deste dependerem ou que ele possa afectar (artigo 122º, nº 1 do CPP) é, desde logo, o de abrir caminho à
ponderação que – como adiante se verá - subjaz à chamada doutrina dos «frutos proibidos». Isto, cotejado com a
apontada amplitude das garantias de defesa contidas no artigo 32º da CRP, leva a que este Tribunal considere que,
efectivamente, certas situações de «efeito-à-distância» não deixam de constituir uma das dimensões garantísticas do
processo criminal, permitindo verificar se o nexo naturalístico que, caso a caso, se considere existir entre a prova inválida e a
prova posterior é, também ele, um nexo de antijuridicidade que fundamente o «efeito-à-distância», ou se, pelo contrário,
existe na prova subsequente um tal grau de autonomia relativamente à primeira que a destaque substancialmente daquela.
Outro sentido não tem, aliás, a doutrina dos «frutos da árvore venenosa», desde a sua formulação no direito norteamericano, que não seja aquele que exige a ponderação do caso concreto determinando a existência, ou não, desse nexo de
antijuridicidade entre a prova proibida e a prova subsequente que exige para esta última o mesmo tratamento jurídico
conferido àquela.
[…]
Trata-se, assim, com a doutrina do «fruto da árvore venenosa», de estender a «regra de exclusão» às provas reflexas.
Porém, esta projecção de invalidade aparece, desde os primórdios da formulação da doutrina, matizada por uma série de
circunstâncias em que a prova derivada (derivada porque de alguma forma relacionada com a prova inválida) pode, não
obstante, ser aceite como prova válida.
Através de uma longa elaboração jurisprudencial o Supremo Tribunal norte-americano pôde particularizar as
circunstâncias em que uma prova reflexa deve ser excluída do efeito próprio da doutrina do «fruto da árvore venenosa». São
fundamentalmente três esses grupos de circunstâncias: a chamada limitação da «fonte independente» (independent source
limitation); a limitação da «descoberta inevitável» (inevitable discovery limitation); e a limitação da «mácula (nódoa)
dissipada» (purged taint limitation) (v. Jerold H. Israel e Wayne R. LaFave, Criminal Procedure – Constitutional Limitations,
6ªed. St. Paul, Minnesota, 2001, págs. 291/301).
A primeira situação, a «fonte independente», remonta à decisão Silverthorn, onde o Juiz Holmes excepcionou,
expressamente, a existência de uma independent source corroborando os conhecimentos que também eram derivados da
prova proibida; tal fonte possibilitaria a aceitação daqueles conhecimentos. […]
A outra restrição à doutrina do «fruto da árvore venenosa», que é referida como a limitação da «descoberta inevitável»,
assenta na ideia de que a projecção do efeito da prova proibida não impossibilita a admissão de outras provas derivadas
quando estas tivessem inevitavelmente (would inevitably) sido descobertas, através de outra actividade investigatória legal.
Note-se que o que aqui está em causa não é, contrariamente ao que sucede no caso da «fonte independente», a
constatação de que através de uma actividade de investigação autónoma daquela que originou a prova ilegal se chegou
efectivamente à prova derivada. Contrariamente, nestas situações, está em causa a demonstração pela acusação de que
uma outra actividade investigatória não levada a cabo, mas que seguramente iria ocorrer naquela situação, não fora a
descoberta através da prova proibida, conduziria inevitavelmente ao mesmo resultado (cfr. Israel/LaFave, ob. cit. pág. 297).
[…]
A terceira limitação estabelecida pelo Supremo Tribunal norte-americano à doutrina dos «frutos de uma árvore
venenosa», pode ser denominada, numa tradução algo livre, «mácula dissipada» (purged taint limitation) (cfr.
Israel/LaFave, ob. cit. págs. 299/301). Nesta, admite-se que uma prova, não obstante derivada de outra prova ilegal, seja
aceite, sempre que os meios de alcançar aquela apresentem uma forte autonomia relativamente a esta, em termos tais que
produzam uma decisiva atenuação da ilegalidade precedente. […] O Supreme Court vem, desde então, ao longo de seis
décadas, exprimindo esta ideia ao falar de meios de aquisição da prova derivada “suficientemente distintos” da prova ilegal
que a tornam algo de tão longínquo que a «mácula» se dissipa. Foi o que se disse, em 1962, em Wong Sun e al. v. United
States (371 U.S. 471), numa situação que, por se referir a uma confissão posterior à prova proibida, apresenta certo
paralelismo com o caso que nos ocupa. Nesta decisão considerou-se que a invalidade de uma detenção inicial, não assente
em «causa provável», não afectava uma posterior confissão voluntária e esclarecida quanto às suas consequências,
tratando-se esta de um «acto independente praticado de livre vontade» (independent act of free will) (cfr. Israel/LaFave, ob.
cit. pág. 302).
A este respeito constata-se mesmo a existência de um sentido uniforme nas decisões do Supremo Tribunal norteamericano, considerando que nos casos de prova derivada envolvendo actos de vontade (derivative evidence involving
volitional acts), traduzidos, por exemplo, no depoimento de testemunhas ou na decisão do suspeito de confessar o crime ou
de prestar declarações relevantes quanto a este, a invalidade da prova anterior não se projecta na prova posterior, porque
assente em decisões autónomas e produto de uma livre vontade [v. Steven D. Clymer, Are Police Free to Disregard
Miranda?, The Yale Law Journal, vol. 112, nº 3, Dezembro de 2002, pág. 510; cf. neste sentido as decisões, respectivamente
de 1971 e 1985, Michigan v. Tucker (417 U. S. 433) e Oregon v. Elstad [470 U.S. 298]).
[…]
Está em causa na situação que nos ocupa o aproveitamento de prova traduzida em confissão, ou num sentido mais amplo
em declarações relevantes dos próprios arguidos. Esta – a confissão – funciona, de forma quase intuitiva, como verdadeiro
paradigma de uma prova subsequente autónoma, concretamente por decorrer de um acto de vontade – de uma decisão de
agir de determinada forma – de quem é advertido (trata-se de prova produzida na audiência de julgamento) do sentido das
declarações que eventualmente venha a prestar (v. artigo 343º, nº 1 do CPP) e que, enfim, se encontra assistido por
advogado. Aliás, sem que isto signifique uma apreciação por parte deste Tribunal da própria decisão recorrida, fora dos
parâmetros da questão de inconstitucionalidade normativa que dessa decisão emergiu, não pode deixar de se sublinhar que
o recorrente havia contestado, desde o debate instrutório, a legalidade das escutas telefónicas, que os seus argumentos
foram a esse respeito aceites pelo Tribunal de julgamento e que, por isso, não tem qualquer sentido a afirmação, constante
das suas alegações, de que a confissão, dele recorrente e do co-arguido não recorrente, não foi “livre e esclarecida, pois, só
o seria caso o Tribunal o tivesse informado de que as escutas (eram) ilegais e que não (podiam) ser utilizadas contra ele” (v.
fls. 934). Trata-se, obviamente, de um absurdo, quando, sublinha-se de novo, era o próprio recorrente que desde muito
antes defendia veementemente a ilegalidade dessas escutas.
Tudo se prende, assim, com o entendimento do próprio artigo 122º, nº 1 do CPP e com o relacionamento de uma prova de
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natureza confessória com anterior prova inválida, consubstanciada em intercepções telefónicas. Quanto ao primeiro
aspecto, como já se referiu, está em causa uma doutrina que entende o «efeito-à-distância» como uma construção
interpretativa que possibilita considerar em determinada circunstâncias, e recusá-lo noutras, que os fundamentos jurídicos
da invalidade de determinada prova se mantêm (e, por isso, se devem projectar) numa prova que aparece depois. Quanto à
confissão, o que foi considerado é que esta tem tal autonomia que possibilita um acesso aos factos totalmente
destacável de qualquer outra forma de acesso anteriormente surgida e afectada por um valor negativo [este Tribunal, no
Acórdão nº 288/99 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, 43º vol., pág. 529) entendeu como constitucionalmente conforme
a livre valoração, enquanto prova, de declarações confessórias relativamente às quais não se verificou o condicionalismo
estabelecido no nº 1 do artigo 344º do CPP].
Ora, e assim se alcança uma conclusão, o entendimento do artigo 122º, nº 1 do CPP, subjacente à decisão recorrida,
segundo o qual este abre a possibilidade de ponderação do sentido das provas subsequentes, não declarando a invalidade
destas, quando estiverem em causa declarações de natureza confessória, mostra-se constitucionalmente conforme, não
comportando qualquer sobreposição interpretativa a essa norma que comporte ofensa ao disposto nos preceitos
constitucionais invocados.
192/2001
Não julga inconstitucionais as normas conjugadas dos artigos 174.º, 251.º e 122.º todos do CPP, interpretados no sentido
de que, em caso de buscas efectuadas nos termos do artigo 174.º, n.º. 4, imediatamente comunicadas ao juiz de instrução
criminal, é admissível a apreciação ulterior em ordem à respectiva validação, concretamente, quando se trate de
criminalidade altamente organizada, havendo fundados indícios da prática iminente de crime que ponha em grave risco a
vida ou a integridade física de qualquer pessoa, procedendo os órgãos de polícia criminal sem prévia autorização da
entidade judiciária às buscas no lugar em que se encontrarem suspeitos (não se tratando de buscas domiciliárias), e
havendo fundada razão para crer que nele se ocultam objectos relacionados com o crime, susceptíveis de servirem a prova
e que de outra forma poderiam perder-se, é possível a sanação da nulidade do acto (por falta de despacho de validação)
em momento ulterior pelo juiz de instrução, sem delimitação temporal e independentemente da fase processual em que
se encontre o inquérito no âmbito do qual foram efectuadas.
Extracto da fundamentação:
O processo penal é caracterizado, pacificamente, pela doutrina e pela jurisprudência, como tendo "uma estrutura
acusatória integrada por um princípio de investigação oficial" (Figueiredo Dias, "Princípios estruturantes do processo penal",
in Código de Processo Penal, vol. II, Assembleia da República, pág. 22).
"Através do princípio da investigação, é sabido, pretende-se traduzir o poder--dever que ao tribunal pertence de
esclarecer e instruir autonomamente, isto é, independentemente das contribuições da acusação e da defesa, o "facto"
sujeito a julgamento, criando ele próprio as bases necessárias à sua decisão.
Com a integração deste princípio numa estrutura basicamente acusatória logra-se acentuar convenientemente o carácter
indisponível do objecto e do conteúdo do processo penal, a sua intenção dirigida à verdade material (...)" (aut. e ob. cit
ibidem).
A denominada intenção dirigida à verdade material há-de referir-se a uma verdade processualmente válida, ou seja, uma
verdade obtida no processo através de meios não proibidos pela lei ou pela Constituição, o que assume especial relevância
no momento do julgamento – por intervenção dos princípios da investigação, imediação e da livre apreciação da prova –
visto que aí a produção da prova é decisiva para a decisão a proferir, sendo nesse momento processual que as garantias de
defesa atingem um dos expoentes máximos da sua eficácia concreta.
Sobre a matéria da prova, cuidou a CRP de estabelecer um conjunto de nulidades processuais, assim directamente
impostas ao legislador ordinário e a qualquer processo penal em concreto, sem necessidade de mediação de outro diploma
legal, a saber "todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva
intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações" (artigo 32º nº 8).
Nesta matéria, e ressalvados os casos expressamente previstos na CRP, e à luz do princípio da ponderação de interesses,
"há-de identificar[-se] uma área mais ou menos extensa em que os direitos individuais poderão ser sacrificados em sede de
produção e valoração da prova, em nome da prevenção e repressão das manifestações mais drásticas e intoleráveis da
criminalidade", como escreveu Costa Andrade ("Sobre as proibições de prova em processo penal", pág. 28).
A par das proibições de prova – cujos destinatários privilegiados são as autoridades judiciárias – e atento o primado da
descoberta da verdade material, assume especial relevo a figura da "invalidade", concebida como a principal sanção da
inobservância das pertinentes disposições processuais, o que não se identifica, nem tão pouco significa a sua total ineficácia,
A doutrina e a jurisprudência são unânimes no entendimento de que um acto processual inválido é susceptível de produzir
efeitos que podem ser destruídos mediante a utilização de mecanismos processuais adequados à gravidade do vício e às
exigências de justiça e eficácia processual, podendo ser anulados, declarados nulos ou ineficazes.
Ora, ressalvadas as proibições expressas no citados artigo 32º nº 8, a CRP, deixa ao legislador uma considerável margem
de liberdade de conformação, legislador esse que, balizado no princípio da proporcionalidade, consagrou um regime de
invalidades segundo o qual quanto maior for a gravidade do vício de que enferma o acto, maior deve ser a sanção
processual aplicável e menor a possibilidade de sobrevivência do acto praticado (nulidades progressivas) e em que os casos
mais graves são enumerados expressa e restritivamente, ao lado de uma cláusula geral válida para as outras situações (cfr.
João Conde Correia "Contributo para a análise da inexistência e das nulidades processuais penais", Studia Juridica 44,
Coimbra 1999, pág. 194).
Trata-se, portanto de um domínio em que a protecção dos direitos individuais – que avulta na criação dos mecanismos
que conduzem à destruição dos efeitos produzidos pelos actos inválidos (nulidades insanáveis) – se contrapõe aos fins de
realização da justiça penal e ao restabelecimento da paz jurídica que assentam na conservação desses mesmos actos.
O regime da invalidade, no CPP, completa-se com a disposição do artigo 122º onde se estabelece a comunicação do vício
do primeiro acto aos sucessivos, mas procurando circunscrever os seus efeitos aos que daquele dependem ou por ele sejam
afectados e se determina que o juiz, uma vez declarada a invalidade, os actos em concreto inválidos e os actos ineficazes
originária e subsequentemente, determine a repetição, se necessária e possível – de alguns desses actos; por último,
segundo o mesmo preceito, o juiz aproveita os actos que ainda puderem ser salvos do efeito do acto inválido.
[…] até à validação da busca e podendo, entretanto, prosseguir a investigação com base nos resultados dessa diligência,
existe um momento de incerteza sobre a verificação dos pressupostos legais da mesma diligência, com o aparente risco de
vir a ser proferida uma decisão de não validação quando aqueles resultados já proporcionaram a obtenção de outras
provas. Simplesmente, mesmo neste caso – de hipotética não validação – o já descrito regime estabelecido no artigo 122º
do CPP assegura que os actos subsequentes sejam declarados inválidos se dependerem do acto que não obtém a necessária
validação. E se apenas se coloca esta hipótese – a da não validação em acto ulterior – é porque a da validação nunca porá
em causa as garantias defesa do arguido.
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2- Acórdãos do STJ
IV - Se no momento da operação de um cúmulo jurídico se verificar que alguma das penas integrantes do concurso de
crimes foi suspensa na sua execução e já decorreu o respectivo período de suspensão, deve colher-se junto do respectivo
processo informação sobre se essa pena já foi ou devia ter sido julgada extinta.
V - Estando, à data da realização do cúmulo, esgotado o respectivo período de suspensão, a pena do referido processo só
poderia ser englobada nessa operação se tivesse havido revogação da suspensão ou prorrogação do respectivo período.
Contudo, o tribunal recorrido incluiu esta pena no cúmulo sem nada dizer sobre essa matéria, ou seja, sem justificar essa
inclusão, o que redunda em falta de fundamentação e, logo, na nulidade prevista no art. 379.º, n.º 1, al. a), com referência
ao n.º 2 do art. 374.º, a qual torna inválida a decisão recorrida, nos termos do art. 122.º, n.º 1, todos do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
20-11-2014,
proc.
n.º
5813/13.0TCLRS.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/13930cc7be53c72f80257d970053af77?OpenDocument)
Extracto da fundamentação:
As proibições de prova são, na definição de Gossel, citado in Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, Prof. Costa
Andrade, pág. 83, “ barreiras colocadas à determinação dos factos que constituem objecto do processo “, o que as define é a
prescrição de um limite à descoberta da verdade, tendo em conta a prevalência dos valores a defender, pela sua grandeza
no plano individual, já que o Estado não deve perseguir criminalmente à margem da ética, mantendo uma superioridade
conseguida a qualquer preço.
Sob a invocação da necessidade de investigação, quase a todo o custo e ilimitadamente, enfatizada em crescendo, em
processo penal, pelo alcance de uma justiça penal eficaz, direccionada para o atenuar de um clima de “ moral panic
“(Cohen) ou “ de estado de necessidade de investigação “ nas palavras de Hassemer, para quem a “ sociedade é encostada à
parede “, “ induzindo a colonização da política criminal pelos lastros da irracionalidade “, à custa de uma alegada
compressão e subvalorização da liberdade, donde o recurso, em casos de criminalidade grave, se dever estender à valoração
dos diários íntimos ou ao alargamento do” efeito à distância “, enquanto se possibilita considerar em certas circunstâncias
uma prova que aparece depois, no decurso da investigação, demandando uma apreciação cuidada dos interesses em jogo,
conducente ao seu aproveitamento.
Historicamente o “ efeito à distância “, já reconhecido como vigente entre nós por Figueiredo Dias, antes do CPP actual –
cfr. Para uma Reforma Global do Processo Penal, in Para uma Nova Justiça Penal, Coimbra, 1983, 208- aparece pela
primeira vez proclamado na sentença do juíz Oliver Wendell Holmes, em 1920, a propósito do caso Silverthorne Lumber
Co.v. United States (251 U. S., 385) dela se extraindo que foi pensamento cristalino o de que se o conhecimento de factos
obtidos ilegalmente o Governo não os pode aproveitar, já, mas diversamente, se “ o conhecimento deles é adquirido por
uma fonte independente (independent source) podem ser provados, como quaisquer outros …”.
Em torno desta ideação construiu, em 1939, o Juíz Félix Frankfurter, do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, no
caso Nardone v. United States, (308, U S, 338) a metáfora, não mais abandonada, irradiando, desde logo para os direitos
continentais, do “ fruto da árvore venenosa “ (Fruit of the poisonus tree), podendo dizer-se constituir o meio de prova
inválido, a árvore venenosa, importando saber se flui dela a prova ulterior, como “ fruto “ envenenado “ ou são.
Com a doutrina do “ fruto da árvore venenosa” trata-se de estender a regra da exclusão às provas reflexas. Esta
projecção da invalidade aparece desde os primórdios da sua formulação, matizada por uma série das circunstâncias em que
a prova derivada, porque relacionada com a prova inválida, pode, não obstante, ser aceite como válida, pela evidente
relação da causalidade (cfr. Ac. do TC, n.º 198/04, de 24/3/2004, in DR, II Série, de 2.6.2004).
Uma longa evolução jurisprudencial, de que dá nota aquele Ac. do TC, exemplificou – se os casos em que aquele efeito à
distância se não projecta, os casos em que a indissolubilidade entre as provas é de repudiar, por não verificação da árvore
venenosa, reconduzindo-os a três hipóteses que o limitam: a chamada limitação da fonte independente, a limitação da
descoberta inevitável e a limitação da mácula “ (nódoa) dissipada” - cfr. Criminal Procedure, Jerold H.Israel e Wayne R.
Lafave, 6.ª Ed., St. Paul, Minnesota, 2001, págs. 291 a 301.
De considerar, ainda, os conhecimentos fortuitos, acidentais, em sede de escutas telefónicas, que se distinguem, dos
conhecimentos de investigação, de a esta se lhes imputar tout court, integrantes da constelação objecto do processo, do “
processo histórico que a seu tempo ofereceu o motivo para uma ordem legitima de escuta”, enquanto aqueles, havendo que
reportar-se ao crime de catálogo, enquanto exigência mínima, não dispensando a intervenção de um estado de necessidade
investigatório, a legitimá-los, em nome de um sentido juizo hipotético de investigação, na opinião de Costa Andrade, na
esteira de autores alemães, como Rudolphi e Schroder, iin Sobre as Proibições de prova em Processo Penal, págs., 306,, 311,
309 e 312.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
08-01-2014,
proc.
n.º
7/10.0TELSB.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a7ea6ac09e68eeac80257c82004b4600?OpenDocument)
Nota: ver notas aos art.ºs 126.º, 187.º, 189.º e 252.º-A.
Extracto da fundamentação:
A figura da “ árvore envenenada “, conhecida entre os alemães por “ Ferwirkung des Bewweisverbots “, já tinha
cabimento no direito português mesmo antes da entrada em vigor do CPP de 1987, assim o entendendo o Prof. Figueiredo
Dias, in Para um Reforma Global do Processo Penal Português –in Para Uma Nova Justiça Penal, Coimbra, 1983, 208 - não
deixando certas situações de “ efeito à distância” de integrar um efeito garantístico de defesa permitindo descortinar se
existe um nexo naturalístico que fundamente um nexo de antijuridicidade entre a prova inválida anterior nula e a
subsequente ou fundar um real e destacado grau de autonomia entre ambas, que diferencie fundadamente a subsequente
daqueloutra.
O tratamento jurídico do “ efeito à distância “ mereceu, entre nós a atenção, ainda, e mais actualizadamente, de Helena
Morão, in “ O efeito à distância das proibições de prova no direito processual penal português, R PCC, Ano 16, n.º 4, 586 “,
para quem o efeito à distância nas proibições de prova assenta em princípios constitucionais, sem necessidade de recurso à
regra do art.º 122.º, n.º 1, do CPP “ e de Germano Marques da Silva, para quem a afectação da prova secundária obtida a
partir do acto viciado, in casu o meio de obtenção de prova, referido à escuta telefónica, não prescinde de um nexo
funcional e não uma simples dependência funcional ou temporal ; a conexão entre os actos há-de ser uma dependência
substancial e não uma mera sucessão cronológica de modo que faltando o primeiro o outro não possa subsistir
autonomamente, pois a “ dependência há-de ser uma dependência causal e necessária, lógica e jurídica “ –Curso de Direito
Penal, II, Lisboa, 1999.
Nada impede para tal autora que as provas mediatas possam ser valoradas quando provenham de um conhecimento
independente e efectivo, sem qualquer nexo de causalidade entre o comportamento ilícito inicial e a prova mediatamente

76

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
obtida, como igualmente poderá ser utilizada a prova secundária se já não existia no momento da aquisição aquele nexo,
considerando a “ esfera de protecção da norma “, de acordo com a qual se deve apurar relativamente a cada proibição
concreta da prova se o seu fim de protecção exige ou não o afastamento processual das provas secundárias adquiridas no
seguimento da violação inicial.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
04-11-2009,
proc.
n.º
97/06.0JRLSB.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/728d65024d07e04580257672003cf110?OpenDocument
)
V - Os recorrentes defendem que a declaração de inconstitucionalidade do n.º 3 do art.º 188.º do CPP nos precisos
termos do Ac. do TC n.º 660/06, deveria ter por consequência, não só que as conversas telefónicas interceptadas, gravadas
e transcritas nos presentes autos, não pudessem ser utilizadas contra os arguidos, como deveria ocasionar que os restantes
elementos de prova não pudessem ser utilizados. Em causa está a destruição de suportes magnéticos de escutas reputadas
irrelevantes, e a que os arguidos não tiveram acesso, o que fez entrar em crise o princípio do contraditório e a possibilidade
de contextualização das conversas havidas. A posição do acórdão recorrido foi a de que, no caso, tal “efeito à distância” se
não produzira.
VI -A doutrina dos “frutos da árvore venenosa” não teve nunca entre nós o “efeito dominó” de inquinar todas as provas
que em qualquer circunstância apareçam posteriormente à prova proibida e com esta relacionadas (vide Ac. do TC n.º
198.º/04). Daí que, só caso a caso e perante uma prudente análise dos interesses em jogo é que se poderá avaliar a
extensão dos efeitos da prova inquinada. Importa apurar um nexo de dependência não só cronológica, como lógica e
valorativa, entre a prova inquinada e a que se lhe seguiu.
VII - Importa distinguir entre interesses individuais que contendem directamente com a dignidade humana (tortura,
coacção, ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas) e a violação de interesses sem esse estigma, como
pode ser o caso de simples intromissão na vida privada, domicílio, correspondência ou comunicações. Se no primeiro caso
está posta de lado qualquer transigência em relação à prova subsequente, já no segundo é possível uma concordância
prática entre interesses conflituantes, com respeito pelos parâmetros da necessidade e proporcionalidade (vide Ac. do STJ
de 31-01-2008, Proc. n.º 4805/06 - 5.ª).
VIII - Na situação ora em apreço estão em confronto a inobservância dos requisitos formais das escutas (não da sua
admissibilidade) e a verdade material ao serviço da justiça penal. A impossibilidade de ser utilizado como prova o resultado
das escutas efectuadas, ficou a dever-se ao postergar do princípio do contraditório, que por sua vez está ao serviço dos
direitos da defesa. Acontece é que as provas ulteriormente conseguidas estiveram abertas a todo o contraditório. Não
custa pois, aqui, negar o pretendido “efeito dominó”.
Extracto da fundamentação:
Nas restantes conclusões, os recorrentes vêm defender, tal como haviam feito no recurso para o Tribunal da Relação, que
a declaração de inconstitucionalidade do nº 3 do artº 188º do C.P.P. nos precisos termos do Ac. do Tribunal Constitucional
660/06, deveria ter por consequência, não só que as conversas telefónicas interceptadas, gravadas e transcritas nos
presentes autos, não pudessem ser utilizadas contra os arguidos, como deveria ocasionar que os restantes elementos de
prova não pudessem ser utilizados. Em causa está a destruição de suportes magnéticos de escutas reputadas irrelevantes, e
a que os arguidos não tiveram acesso, o que fez entrar em crise o princípio do contraditório e a possibilidade de
contextualização das conversas havidas. A posição do acórdão recorrido foi a de que, no caso, tal “efeito à distância” se não
produzira.
Como bem se referiu no Ac. T.C. 198/04 “a doutrina (…) dos “frutos da árvore venenosa”, nunca teve (…) o sentido que o
recorrente parece querer atribuir-lhe de um “efeito dominó” que arrasta todas as provas que, em qualquer circunstância,
apareçam em momento posterior à prova proibida e com ela possam, de alguma forma, ser relacionadas”.
Só caso a caso e perante uma prudente análise dos interesses em jogo é que se poderá avaliar a extensão dos efeitos da
prova inquinada. Importa apurar um nexo de dependência não só cronológica, como lógica e valorativa, entre a prova
inquinada e a que se lhe seguiu. “Sendo de excluir esse “efeito à distância” quando o fim de protecção da norma
processual penal que prescreve a proibição de prova se possa conciliar com a utilização processual das provas
mediatamente conseguidas por intermédio da prova proibida”. (cf. P. P. Albuquerque, in “Comentário do Código de
Processo penal”, pag. 322 e 323).
O Ac. da 5ª Secção deste S.T.J., de 21/2/2008 (Pº 4805/06), citado já no Parecer do Mº Pº junto do Supremo,
paradigmaticamente, distinguiu entre interesses individuais que contendessem directamente com a garantia da dignidade
humana (tortura, coacção, ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas), e a violação de interesses que
não tivesse esse estigma. Estão neste caso as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na
correspondência ou nas telecomunicações.
No primeiro caso, estaria posta de parte qualquer transigência em relação ao aproveitamento da prova subsequente. No
segundo, dentro dos parâmetros da necessidade e proporcionalidade, ficava aberta a porta a uma concordância prática
entre interesses conflituantes. Tanto no caso desse recurso, como no destes autos, tais interesses são a observância de
requisitos formais das escutas (não da sua admissibilidade), por um lado, e a verdade material ao serviço da justiça penal,
por outro.
Esta posição está ainda patente no Ac. deste S.T.J. de 31/1/2008 (Pº 4805/07 também desta 5ª Secção).
Na situação ora em apreço, a impossibilidade de ser utilizado como prova o resultado das escutas efectuadas, ficou a
dever-se ao postergar do princípio do contraditório, que por sua vez está ao serviço dos direitos da defesa. Acontece é que
as provas ulteriormente conseguidas, como bem se frisou no acórdão recorrido, estiveram abertas a todo o contraditório:
“a prova testemunhal pode ser amplamente contraditada, sem violação das garantias de defesa, tal como as vigilâncias,
e as apreensões e exames aos produtos estupefacientes, que se não encontram feridas por qualquer nulidade ou violação
das garantias de defesa, e constituem meios de prova autónomos, termos em que podem ser valorados como,
fundamentadamente, o foram na decisão recorrida”.
Não custa pois, aqui, negar o pretendido “efeito dominó”.
Interessava ainda demonstrar se houve prova, e qual, que nunca poderia ter sido produzida sem as escutas. Sabido que a
polícia portuguesa trabalhou a partir de informações da polícia inglesa, que inclusivamente deram origem aos presentes
autos.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ000,
de
16-04-2009,
proc.
n.º
08P3375,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1b7c366c3607570c802575a0004e78ee?OpenDocument
)
XI - É inequívoca a conclusão de que o conteúdo normativo do direito fundamental previsto no art.º 32.º, n.º 8, da CRP
inclui no seu âmbito o efeito remoto da utilização de métodos proibidos de prova.
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XII - O efeito à distância da prova proibida nunca poderá alcançar uma abrangência que congregue no seu efeito
anulatório provas que só por uma mera relação colateral, e não relevante, se encontram ligadas à prova proibida ou que
sempre se produziriam, ou seria previsível a sua produção, independentemente da existência da mesma prova proibida.
XIII - Nada obsta a que as provas mediatas possam ser valoradas quando provenham de um processo de conhecimento
independente e efectivo, uma vez que não há nestas situações qualquer relação de causalidade entre o comportamento
ilícito inicial e a prova mediatamente obtida. Pode afirmar-se que o efeito metastizante da violação das regras de proibição
de prova apenas tem razão de ser em relação à prova que se situa numa relação de conexão de ilicitude.
XIV - Não está abrangida pela conexão de ilicitude a prova produzida quando os órgãos de investigação criminal dispõem
de um meio alternativo de prova, ou seja, de um processo de conhecimento independente e efectivo, nem nas situações
em que a “mancha” do processo é apagada pelas próprias autoridades judiciárias ou através da actuação livre do arguido
ou de um terceiro.
XV - O mesmo se dirá em relação à prova produzida através de uma prova ilícita pela sua proibição quando for imperativa
a conclusão de que o mesmo resultado probatório seria sempre atingido por outro meio de obtenção de prova licitamente
conformado.
Extracto da fundamentação:
Acompanha-se a opinião de Helena Mourão quando sublinha o efeito à distância da prova proibida como um factor que
reforça a ideia da autonomia total entre o instituto das nulidades processuais e o das proibições de prova e, ainda, que tal
efeito tem génese na própria norma.
Como sublinha a mesma Autora alguma doutrina portuguesa entende que este problema não encontra qualquer resposta
na Constituição e apenas poderá encontrar soluções jurisprudenciais e doutrinárias. Porém, estamos em crer, pelo contrário,
que é inequívoca a conclusão de que o conteúdo normativo do direito fundamental previsto no artigo 32 nº 8 da
Constituição da República Portuguesa inclui no seu âmbito o efeito remoto da utilização de métodos proibidos de prova.
Um primeiro argumento que se pode invocar neste sentido encontra-se no teor literal da própria norma constitucional
citada, uma vez que esta declara nulas "todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou
moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações", sem
introduzir qualquer diferenciação ao nível do grau imediato ou mediato da sua obtenção. Para além deste argumento
literal, é ainda possível encontrar um argumento, retirado da hermenêutica jurídico-constitucional proveniente da teoria da
interpretação das normas constitucionais que aponta também para a ideia de que o efeito à distância das proibições de
prova se encontra dentro do âmbito normativo do artigo 32 nº 8 da Constituição.
Desde logo, como refere aquela Autora, tal conclusão é, também, imposta pelo principio de interpretação constitucional
que se consubstancia no princípio da máxima efectividade ou seja quando o teor de uma norma da Lei Fundamental
possibilitar mais do que uma interpretação, o intérprete deve considerar as consequências a que conduz cada interpretação
e escolher aquela que melhor realize os fins que a Constituição tem em vista ao prever tal norma.
Considerando por tal forma é liminar a conclusão de que a interpretação que assume um papel mais abrangente na
finalidade protectora dos direitos elencados no artigo 32 nº 8 da Constituição é aquela que não conduz à destrinça entre
prova directa e indirectamente obtida através de métodos proibidos, uma vez que quanto menor for a possibilidade de
aproveitamento do material probatório obtido na sequência de um meio ilícito, maior será, inequivocamente, a eficácia
dissuasora da norma relativamente a comportamentos contrários à sua lógica de protecção.
Conclui-se pois, na esteira da mesma Autora, que o efeito-à-distância se encontra abrangido pela esfera normativa do
artigo 32/8 da Constituição.
[…]
Concretamente, o efeito à distância da prova proibida nunca poderá alcançar uma abrangência que congregue no seu
efeito anulatório provas que só por uma mera relação colateral, e não relevante, se encontram ligadas à prova proibida ou
que sempre se produziriam, ou seria previsível a sua produção, independentemente da existência da mesma prova proibida.
[…] Assim e desde logo a excepção da prova independente que tem a sua origem na jurisprudência norte americana
(independent source) e no em concreto no caso Wong Sun de 1963. Segundo a mesma, e pouco é o lastro que concede à
solução da questão em apreço, a existência da ilicitude da proibição não teria qualquer consequência a nível da formação
da convicção do tribunal a partir do momento em que esta se pudesse firmar em função de prova obtida de forma legal e
autonomamente. A questão reside na descodificação no caso concreto do conceito de autonomia.
Para a excepção da descoberta inevitável (inevitable source), surgida como um aperfeiçoamento da teoria da prova
independente o fundamento reside na circunstância de que é possível chegar validamente a uma conclusão probatória,
obtida de forma licita de que um determinado facto aconteceu, ainda que se tenha conhecido esse mesmo facto através de
forma ilícita, sempre que a prova válida seja independente, ou seja, sem conexão causal com a prova ilícita directa ou
derivada. Se pela prova licita se chega inevitavelmente ao conhecimento do facto delitivo está eliminada a eficácia reflexa
da prova proibida.
Como refere Helena Mourão (em ambas as excepções é necessário que exista um clean path, um caminho lícito, que
conduza às provas secundárias, mas, enquanto neste último caso esse percurso é actual, no primeiro revela-se meramente
hipo-tético ("imminent, but in fact unrealized source of evidence").
Em nosso entender nada obsta a que as provas mediatas possam ser valoradas, quando provenham de um processo de
conhecimento independente e efectivo, uma vez que não há nestas situações qualquer relação de causalidade entre o
comportamento ilícito inicial e a prova mediatamente obtida. Pode-se afirmar que o efeito metastizante da violação das
regras de proibição de prova apenas têm razão de ser em relação à prova que se situa numa relação de conexão de ilicitude.
Para além desta situação, adianta a mesma Autora, cabe ainda analisar o caso da chamada purged taint exception ou
attenuation. Segundo tal limitação, poderá ser utilizada no processo toda a prova secundária a que os órgãos de
investigação criminal não teriam chegado, de uma perspectiva de relação causal, sem a violação da proibição de prova, mas
relativamente à qual se pode dizer que já nenhum nexo causal efectivo subsiste entre tal prova mediata e a violação inicial.
Há duas situações paradigmáticas em que tal pode suceder.
É, desde logo, esse o caso, quando a nódoa do processo é "limpa" pelas próprias autoridades judiciárias, mediante a
prossecução da investigação através do recurso a meios lícitos e alternativos de indagação, da continuação da recolha de
outros meios de prova, desta vez independentes e não "manchados".
Por seu turno, pode a mácula do processo ser apagada através da actuação livre do arguido ou de um terceiro. É o caso
da testemunha que, tendo prestado um depoimento, que havia sido invalidado por força da violação de urna proibição de
prova, volta a prestar as mesmas declarações, desta vez de livre vontade E o caso do arguido que é levado a confessar
determinados factos de modo auto-ncriminatório, por força de urna anterior violação de proibição de prova, mas que, mais
tarde, após ter sido convenientemente informado de que tais pro-vas não podem ser utilizadas, opta por confessar os
mesmos factos espontaneamente.
Em todas estas situações de limpeza do processo nenhum obstáculo se coloca também à possibilidade de utilização da
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prova indirectamente obtida através da violação de uma proibição de prova, uma vez que, mediante um acontecimento
superveniente, traduzido numa actuação dos órgãos de investigação, do próprio arguido ou de um terceiro, e dotado da
capacidade de interferir na relação causal que se estabelece entre a primitiva conduta violadora e o resultado probatório
secundário, a prova mediata cessa de poder ser perspectivada como tendo sido obtida através do comportamento ilícito
inicial.
Perfilha-se o entendimento de que se coaduna com os critérios da norma constitucional, e se enquadra numa perspectiva
teleológica do regime das regras de proibição de prova, a conclusão de que não está abrangida pela conexão de ilicitude a
prova produzida quando os órgãos de investigação criminal dispõem de um meio alternativo de prova, ou seja, de um
processo de conhecimento independente e efectivo, quer nas situações em que a "mancha" do processo é apagada pelas
próprias autoridades judiciárias ou, através de uma actuação livre do arguido ou de um terceiro, nem se verifica realmente
uma interrupção ou quebra do nexo de imputação entre a primitiva conduta violadora e o resultado probatório secundário,
nem, muito menos, uma sanação na nódoa do processo, como defende alguma doutrina
Por igual forma se dirá em relação à prova produzida através de uma prova ilícita pela sua proibição quando for
imperativa a conclusão de que o mesmo resultado probatório seria sempre atingido por outro meio de obtenção de prova
licitamente conformado. Seria inevitável que a autoridade judiciária atingisse a mesma conclusão probatória utilizando os
meios legais ao seu alcance.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ000,
de
12-03-2009,
proc.
n.º
09P0395,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f411f67fb81de38a8025759900459f97?OpenDocument)
I - Em nome de uma «exigência de superioridade ética» do Estado, das suas «mãos limpas» na veste de promotor da
justiça penal, a violação da proibição de provas – que significaria o «encurtamento da diferença ética que deve existir entre
a perseguição do crime e o próprio crime» – é hoje uma questão de actual e premente abordagem, uma vez que, sob a
égide de uma justiça penal eficaz, se vem mobilizando a doutrina e a jurisprudência para um «clima de moral panic», um
«estado de necessidade de investigação», de que fala Hassemer, assistindo-se, segundo este autor, a uma «dramatização
da violência» que «encosta a sociedade à parede» e induz a «colonização da política criminal por lastros de
irracionalidade», escreve o Prof. Costa Andrade (Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, págs. 68 e 73).
II - As proibições de prova são autênticos limites à descoberta da verdade material, «barreiras colocadas à determinação
do objecto do processo», no dizer de Gössel; as regras sobre a produção das provas configuram, diversamente, meras
prescrições ordenativas da produção de prova, cuja violação não poderia acarretar a proibição de valorar como prova, no
ensinamento do Prof. Figueiredo Dias (Processo Penal, pág. 446.º).
III - As provas obtidas, além do mais, mediante o recurso à intromissão na correspondência são nulas, nos termos do art.º
32.º da CRP, com a consequência da invalidade do acto em que se verificarem, bem como dos que dele dependerem e
aquelas puderem afectar – art.º 122.º, n.º 1, do CPP. A declaração de nulidade determina quais os actos que passam a
considerar-se inválidos ou ordena, sempre que possível e necessário, a sua repetição (n.º 2), e ao declará-la o juiz aproveita
todos os actos que ainda possam ser salvos, de acordo com o princípio utile per inutile non vitiatur – n.º 3 daquele preceito.
IV - O art.º 122.º do CPP é um afloramento do problema denominado de «efeito à distância», ou seja, quando se trata de
indagar da comunicabilidade ou não da valoração aos meios secundários da prova tornados possíveis à custa de meios ou
métodos proibidos de prova.
V - Uma longa evolução jurisprudencial, de que dá nota o Ac. do TC n.º 198/04, de 24-03-2004 (DR, II Série, de 02-062004), exemplificou os casos em que aquele efeito à distância se não projecta, os casos em que a indissolubilidade entre as
provas é de repudiar, por não verificação da árvore venenosa, reconduzindo-os a três hipóteses que o limitam: a chamada
limitação da fonte independente, a limitação da descoberta inevitável e a limitação da mácula «(nódoa) dissipada» – cf.
Criminal Procedure, Jerold H. Israel e Wayne R. Lafave, 6.ª Ed., St. Paul, Minnesota, 2001, págs. 291.º-301.
VI - A fonte independente respeita a um recurso probatório destacado do inválido, usualmente com recurso a meio de
prova anterior que permite induzir, probatoriamente, aquele a que o originário tendia, mas foi impedido, ou seja, quando a
ilegalidade não foi conditio sine qua da descoberta de novos factos.
VII - O segundo obstáculo ao funcionamento da doutrina da «árvore envenenada» tem lugar quando se demonstre que
uma outra actividade investigatória, não levada a cabo, seguramente iria ocorrer na concreta situação, não fora a
descoberta através da prova proibida, conducente inevitavelmente ao mesmo resultado, ou seja, quando, apesar da
proibição, o resultado seria inexoravelmente alcançado.
VIII - A terceira limitação da «mácula dissipada» (purged taint limitation) leva a que uma prova, não obstante derivada de
outra prova ilegal, seja aceite sempre que os meios de alcançar aquela representem uma forte autonomia relativamente a
esta, em termos tais que produzam uma decisiva atenuação da ilegalidade precedente.
Extracto da fundamentação:
Em nome de uma” exigência de superioridade ética “ do Estado, das suas “ mãos limpas “ na veste de promotor da justiça
penal, a violação das proibição de provas, que significaria o “ encurtamento da diferença ética que deve existir entre a
perseguição do crime e o prório crime “, é hoje uma questão de actual e premente abordagem, uma vez que sob a égide de
uma justiça penal eficaz, se vem mobilizando a doutrina e a jurisprudência para um “ clima de moral panic “, um “ estado de
necessidade de investigação “, de que fala Hassemer, assistindo-se segundo este autor, a uma “ dramatização da violência “
que “ encosta a sociedade à parede “ e induz a “ colonização da política criminal por lastros de irracionalidade“, escreve o
Prof. Costa Andrade, in Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, págs. 68 e 73.
As proibições de prova são autênticos limites à descoberta da verdade material, “ barreiras colocadas à determinação do
objecto do processo”, no dizer de Gössel ; as regras sobre a produção das provas, configuram, diversamente, meras
prescrições ordenativas da produção de prova, cuja violação não poderia acarretar a proibição de valorar como prova, no
ensinamento do Prof. Figueiredo Dias, Processo Penal, pág. 446.
As provas obtidas, além do mais, mediante o recurso à intromissão na correspondência, são nulas, nos termos do art.º
32.º, da CRP, com a consequência da invalidade do acto em que se verificarem, bem como os que dele dependerem e
aquelas puderem afectar – art.º 122.º n.º 1, do CPP.
[…]
O preceito em causa é um afloramento do problema “ desesperadamente controverso “, no dizer de Rogall, citado pelo
Prof. Costa Andrade, op. cit., pág. 61, denominado de “ efeito à distância (Fernwirkung), ou seja quando se trata de indagar
da comunicabilidade ou não da valoração aos meios secundários da prova tornados possíveis à custa de meios ou métodos
proibidos de prova.
Quando, parafraseando-se, ainda, o Prof. Costa Andrade, op.cit., pág. 61, encarando-se certo crime, que uma prova não é
válida –caso da busca e apreensão ilegais de 29.4.2004-, tudo se passando-se como não existisse, importa apurar em que
medida, complementarmente, essa proibição se projecta prospectivamente ou não nos factos ou provas ulteriores (buscas
de 11.5.2004), de que modo a anomalia refrange, comunicando-se, a outros meios de prova, à distância “, tendo sempre
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presente que se a afirmação da culpabilidade penal do arguido é importante para a segurança colectiva e a afirmação do
primado da lei sob o instinto primário e o restabelecimento da paz e da segurança, não menos importante é a
materialização do julgamento à luz das regras préestabelecidas sem atropelo às garantias de defesa em favor do acusado.
O efeito à distância das provas inválidas sobre outras pressupõe e não abdica da indagação dicotómica sobre a
verificação ou não “ de um “ nexo de antijuridicidade “ que aquele fundamente ou de um grau de independência, de
autonomia, da prova relativamente à primeira, desta se destacando e se subtraindo.
Historicamente o “ efeito à distância “, já reconhecido como vigente entre nós por Figueiredo Dias, antes do CPP actual –
cfr. Para uma Reforma Global do Processo Penal, in Para uma Nova Justiça Penal, Coimbra, 1983, 208- aparece pela
primeira vez proclamado na sentença do juíz Oliver Wendell Holmes, em 1920, a propósito do caso Silverthorne Lumber
Co.v. United States (251 U. S., 385) dela se extraindo que foi pensamento cristalino o de que se o conhecimento de factos
obtidos ilegalmente o Governo não os pode aproveitar, já, e, diversamente, se “ o conhecimento deles é adquirido por uma
fonte independente (independent source) podem ser provados, como quaisquer outros …”.
Em torno desta ideação construiu, em 1939, o Juíz Félix Frankfurter, do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, no
caso Nardone v. United States, (308, U S, 338) a metáfora, não mais abandonada, irradiando, desde logo para os direitos
continentais, do “ fruto da árvore venenosa “ (Fruit of the poisonus tree), podendo dizer-se constituir o meio de prova
inválido a árvore venenosa, importando saber se flui dela a prova ulterior, como “ fruto “ envenenado “ ou são.
Uma longa evolução jurisprudencial, de que dá nota o Ac. do TC, n.º 198/04, de 24/3/2004, in DR, II Série, de 2.6.2004,
exemplificou os casos em que aquele efeito à distância se não projecta, os casos em que a indissolubilidade entre as provas
é de repudiar, por não verificação da árvore venenosa, reconduzindo-os a três hipóteses que o limitam : a chamada
limitação da fonte independente, a limitação da descoberta inevitável e a limitação da mácula “ (nódoa) dissipada” -cfr.
Criminal Procedure, Jerold H.Israel e Wayne R. Lafave, 6.ª Ed., St. Paul, Minnesota, 2001, págs. 291 a 301.
A fonte independente respeita a um recurso probatório destacado do inválido, usualmente com recurso a meio de prova
anterior que permite induzir, probatoriamente, aquele a que originário tendia, mas foi impedido ; ou seja quando a
ilegalidade não foi “ conditio sine qua “ da descoberta de novos factos.
O segundo obstáculo ao funcionamento da doutrina da “ árvore envenenada “ tem lugar quando se se demonstre que
uma outra actividade investigatória, não levada a cabo, seguramente iria ocorrer na concreta situação, não fora a
descoberta através da prova proibida, conducente inevitavelmente ao mesmo resultado, ou seja quando inevitavelmente,
apesar da proibição, o resultado seria inexoravelmente alcançado.
É sintomático desta limitação o caso Williams II, de 1983, em que o interrogatório do arguido não foi precedido da leitura
dos Miranda Warnings, todavia aquele localizou o cadáver da vítima, que viria, porque simultâneamente, corriam buscas,
mais tarde, a ser descoberto. Estando em causa meios legais de descoberta de crimes, então a dissuasão para não uso dos
meios ilegais, pela preponderância de outros meios, tendo os ilegais uma base tão reduzida, não justifica o seu
afastamento.
A terceira limitação da “ mácula dissipada “ (purged taint limitation) leva a que uma prova, não obstante derivada de
outra prova ilegal, seja aceite sempre que os meios de alcançar aquela representem uma forte autonomia relativamente a
esta, em termos tais que produzam uma decisiva atenuação da ilegalidade precedente. Foi o caso Wong Sun e al.v. United
States (371, US., 471, em 1962), resumindo situações em que a ilegalidade de uma prova anterior se não projecta numa
actividade posterior porque assente em decisões autónomas e produto de livre vontade em que se quebra o nexo de
antijuridicidade entre a prova ilegal e a confissão.
Estes critérios provindos do direito anglo-saxónico, mais norte-americano, nem por isso deixam de servir de caminhos de
orientação no direito europeu, que apontam para um esforço cuidado de interpretação dos factos com vista à fixação do “
efeito à distância “, com consagração entre nós, como dito, no art.º 122.º n.º 2, do CPP, cuja não aceitação equivaleria a
neutralizar “ a expressividade cultural e jurídica da proscrição dos meios proibidos de prova “ e a “ compelir o arguido a
cooperar na sua própria condenação “ – cfr., ainda, Prof. Costa Andrade, op. cit., pág. 315.
(Acórdão
do
STJ
de
20-02-2008,
proc.
n.º
07P4553,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1526bf9fd0ebc7ca80257417004ac37f?OpenDocument)
I - «Pode acontecer que a obtenção de determinada prova, com abusiva intromissão [...] nas telecomunicações, torne
possível a realização de novas diligências probatórias contra o arguido ou contra terceiro, casos em que se põe a questão de
saber qual a influência do vício que afecta a prova inicial ou directa na prova secundária ou indirecta, designadamente se
este vício provoca uma reacção em cadeia, impedindo a utilização das provas consequenciais».
II - «No sentido da sua relevância apontam critérios como o interesse protegido pela norma jurídica violada, a gravidade
da lesão, a inexistência de um nexo causal entre a prova inicial e a prova final e a probabilidade de obtenção da prova
secundária, independentemente da violação». Mas, «em sentido inverso invoca-se, sobretudo, que a utilização das provas
subsequentes permitiria ultrapassar as proibições de prova, pelas instâncias formais de controlo ou por particulares,
comprometendo os seus objectivos».
III - «A este respeito, já antes do actual CPP, mas já na vigência de um preceito constitucional (o art.º 32.º 6) em tudo
idêntico ao actual 32.º 8, se destacavam – dos demais - os interesses individuais que contendessem directamente com a
garantia da dignidade humana, donde que «em qualquer ponto do sistema ou da regulamentação processual penal em que
estivessem em causa a garantia da dignidade da pessoa [como no caso da «utilização da tortura para obter uma
confissão»], nenhuma transacção fosse possível, conferindo-se a um tal garantia predominância absoluta em qualquer
conflito com o interesse – também ele legítimo e relevante do ponto de vista do Estado de Direito – no eficaz
funcionamento do sistema de justiça penal».
IV - «E, aí sim, não se poderia invocar a «necessidade de ponderação dos interesses em conflito e da validade das provas
consequenciais» nem recusar-se «a doutrina do Fernwirkung des Beweisverbots [fruit of the poisonous tree] com o (mau)
argumento de que tal se impunha à luz do interesse, de outra forma não realizável, da verdade material e da punição de um
real culpado», pois que assim se acabaria por «jogar o valor absoluto da dignidade do homem contra interesses relativos
que àquele não deviam nunca sobrepor-se».
V - «Mas, «perante interesses individuais que não contendessem directamente com a garantia da dignidade da pessoa»,
já «deveria aceitar-se - diversamente do que sucedia com o primeiro vector - que tais interesses – ainda quando surjam
como emanações de direitos fundamentais – pudessem ser limitados em função de interesses conflituantes».
VI - «Surgiria aqui o problema de «determinar, com precisão, a finalidade e o critério com que a limitação deve ser feita»:
«A finalidade só pode ser a de ordenar reciprocamente relações da vida protegidas através da concessão de concretos
direitos da liberdade, e de conjugá-las com outras relações também juridicamente protegidas por essenciais à vida
comunitária; e de as conjugar em termos de criação e conservação de uma ordem na qual umas e outras ganhem realidade
e consistência. Quanto ao seu critério, ele não estará na validação do interesse preponderante à custa do interesse de
menor hierarquia (...) mas sim numa optimização dos interesses em conflito; o que conduz a submeter a limitação
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estritamente aos princípios da necessidade e da proporcionalidade, bem como, no caso de se tratar de direitos
fundamentais, a exigir que não seja afastado o seu conteúdo essencial».
VII - «Repensar os numerosos e difíceis problemas que se situam em zonas conflituais» era tarefa que – ao tempo (1983)
- haveria de cometer «ao reformador da legislação processual penal». E este, no CPP de 1987, distinguiu as «provas obtidas
mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas» (art.º 126.º 1 do CPP) das
«provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou na telecomunicações» (n.º 2):
aquelas – em que os meios de obtenção da prova ofendiam «interesses individuais que contendem directamente com a
garantia da dignidade humana» - considerou-as absolutamente nulas; mas já «admitiu» (art.º 125.º) as demais – por não
contenderem directamente com a garantia da dignidade da pessoa – quando obtidas «com o consentimento do titular» ou,
mesmo sem este, nos «casos previstos na lei» (art.º 126.º 2).
VIII - «É certo que estas «são igualmente nulas» (também, por isso, «não podendo ser utilizadas») quando, «ressalvados
os casos previstos na lei», forem «obtidas sem o consentimento do respectivo titular». Mas se assim é quanto às provas
directamente obtidas por «métodos proibidos» (que «são nulas, não podendo ser utilizadas»), já - «perante interesses
individuais que não contendam directamente com a garantia da dignidade da pessoa» - «poderá eventualmente vir a
reconhecer-se a admissibilidade de provas consequenciais à violação da proibição de métodos de prova».
IX - «E, em tal hipótese, a circunscrita invalidação (ou inutilização) da prova (directamente) obtida poderá satisfazer os
interesses (de protecção constitucional da privacidade das conversações ou comunicações telefónicas, sem afectação do
conteúdo essencial do correspondente preceito constitucional) decorrentes da proibição do art.º 126.º 3 do CPP.
X - «Pois que a optimização dos interesses em conflito (aqueles, por um lado, e os de «um eficaz funcionamento do
sistema de justiça penal», por outro) poderá demandar – ante a (estrita) «necessidade» de protecção «proporcionada» dos
últimos (também eles «juridicamente protegidos por essenciais à vida comunitária») - a conjugação (ou «concordância
prática») de ambos em termos de «criação e conservação de uma ordem na qual uns e outros ganhem realidade e
consistência».
XI - «Ora, será justamente no âmbito dos efeitos à distância dos «métodos proibidos de prova» que se poderá dar
consistência prática a essa distinção entre os métodos previstos no n.º 1 do art.º 126.º e os previstos no n.º 3, pois que,
enquanto os meios radicalmente proibidos de obtenção de provas inutilizará – expansivamente – as provas por eles directa
e indirectamente obtidas, já deverá ser mais limitado - em função dos interesses conflituantes – o efeito à distância da
«inutilização» das provas imediatamente obtidas através dos demais meios proibidos de obtenção de provas (ofensivos não
do «valor absoluto da dignidade do homem», mas de «interesses individuais não directamente contendentes com a
garantia da dignidade da pessoa», como a «intromissão sem consentimento do respectivo titular» na «vida privada», «no
domicílio», na «correspondência» ou nas «telecomunicações»).
XII - «Sobretudo quando [como no caso] a nulidade do meio utilizado (a «escuta telefónica») radique não nos seus
«requisitos e condições de admissibilidade» (art.º 187.º) mas nos «requisitos formais» das correspondentes «operações».
Pois que, sendo esta modalidade, ainda que igualmente proibida (art.º s 126.º 1 e 3 e 189.º), menos agressiva do conteúdo
essencial da garantia constitucional da inviolabilidade das telecomunicações (art.º 34.º 4 da Constituição), a optimização e a
concordância prática dos interesses em conflito (inviolabilidade das comunicações telefónicas versus «verdade material» e
«punição dos culpados mediante sentenciamento criminal em virtude de lei anterior que declare punível a acção») poderá
reclamar a limitação – se submetida aos princípios da necessidade e da proporcionalidade - dos «interesses individuais,
ainda que emanações de direitos fundamentais, que não contendam directamente com a garantia da dignidade da pessoa».
XIII - Ora, no caso, não se afiguram «desproporcionados» os limitados efeitos sequenciais que as instâncias possam ter
retirado das escutas anuladas (com base, aliás, «não nos seus “requisitos e condições de admissibilidade” - art.º 187.º - mas
nos “requisitos formais” das correspondentes “operações”»), tendo em conta, por um lado, a própria «limitação – em
função dos interesses conflituantes – do efeito à distância da «inutilização» das provas (i)mediatamente obtidas através dos
meios proibidos de obtenção de provas previstos no n.º 3 do art.º 126.º do CPP (já que ofensivos não do «valor absoluto da
dignidade do homem», mas de «interesses individuais não directamente contendentes com a garantia da dignidade da
pessoa») e, por outro, a «necessidade» de «optimização da concordância prática dos interesses em conflito)
(“inviolabilidade das comunicações telefónicas” versus “verdade material” e “punição dos culpados”).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ000,
de
31-01-2008,
proc.
n.º
06P4805,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fdafcfff453ea458802573e900367967?OpenDocument)
I - Com o trânsito em julgado de acórdão anulatório de um acórdão da Relação, por si proferido, o STJ esgotou o seu
poder de jurisdição, como tribunal de recurso, nesse processo.
II - Deste modo, só um novo recurso interposto do novo acórdão da Relação, poderia fazer subir os autos, em recurso, ao
STJ, pois que os anteriores ficaram sem efeito, em virtude da declaração de nulidade do acórdão que visavam, nos termos
do art.º 122.º do CPP.
III - Se tal recurso não foi interposto, nem o podia ter sido porque nem os arguidos nem os seus mandatários foram
notificados do novo acórdão proferido pela Relação, não estão ainda reunidos os pressupostos da interposição de eventuais
recursos desse novo acórdão.
IV - Assim, porque não se mostra ainda iniciada a instância de recurso, nada tem o STJ a decidir, sendo de ordenar a
devolução do processo ao tribunal da Relação, para os efeitos tidos por convenientes.
(Acórdão
do
STJ
de
08-02-2006,
proc.
n.º
06P3899,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/518c3245b08024d180257229005a2e99?OpenDocument
)
1 - A circunstância de não ter sido utilizada a língua da nacionalidade ou do país onde passou a residir na comunicação
dos direitos e deveres processuais ao arguido em nada afectou a validade dos actos praticados, quando, como sucede no
caso, aparece como evidente que para ele se mostrou perceptível aquilo que lhe foi comunicado, vivendo o arguido em
Portugal há vários anos e tendo dispensado um intérprete.
2 - Não sendo admitida prova alguma sobre os factos imputados ao extraditando, a alegação de que o arguido não
cometeu tais factos, porque de verificação não comprovada nem pertinente no processo de extradição, não tem incidência
relevante na questão da existência de erro quanto à pessoa a extraditar.
3 - A falta de nomeação de intérprete, por força do disposto nos arts. 120.º, n.º 2, al. c), e 122.º, n.º 1, do CPP, constitui
uma nulidade sanável, devendo o acto ser tido por inválido e assim declarado pelo tribunal caso o apontado vício
processual seja suscitado pelo arguido ou seu defensor, a ele presentes, até ao encerramento processual do mesmo.
(Acórdão
do
STJ
de
17-06-2004,
proc.
n.º
04P1803,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d77da1cb39bc73af80256ed7002ed959?OpenDocument
)
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(Acórdão
do
STJ
de
06-05-2004,
proc.
n.º
04P1803,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/68fb9082465effd580256ea8004c5f22?OpenDocument)
3- Acórdãos dos TR
Ac. TRG de 23-02-2015 : I. A declaração de nulidade insanável do 1º interrogatório do arguido detido, nos termos da
alínea c) do art.º 119º do CPP, não afecta de invalidade todos os actos processuais subsequentes.
II. É que nenhum destes actos, nem mesmo o relatório policial, ou a acusação deduzida, ou o julgamento efectuado
dependem funcionalmente daquele 1º interrogatório, que poderia até não ter existido.
I – Para narrar, ainda que de forma sintética, os factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena, o
Ministério Público e o assistente, num caso de co-autoria, devem descrever, com mais ou menos individualização, a
participação de cada agente e imputar a todos uma actuação conjunta que dá execução a um acordo, expresso ou tácito.
II – A acusação só é nula se omitir qualquer narração dos factos imputados aos arguidos e não quando essa narração for
meramente deficiente.
III – A deficiência, se não dever e puder ser suprida através dos mecanismos que permitem a alteração não substancial
dos factos (artigos 303.º e 358.º do Código de Processo Penal), deverá levar à não pronúncia ou à absolvição, consoante a
fase do processo, porque não se terá então como assente a prática pelo arguido de um crime.
IV – A nulidade da acusação, se existir, não poderá deixar de ter a consequência prevista no artigo 122.º do Código de
Processo Penal, ou seja, a invalidade do acto em que se verifica, bem assim como a daqueles que dele dependem e que
podem por ele ter sido afectados.
(Acórdão
do
TRL,
de
01-10-2008,
proc.
n.º
7383/2008-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/493dca8a7c353cd0802574f2004e30aa?OpenDocument)
I – Resulta inequivocamente do art.º 64.º n.º 2, do RGCO que a coordenada copulativa “e” impõe dois requisitos
cumulativos: - que o juiz não considere necessária a audiência de julgamento; - que o arguido e o MP não se oponham à
decisão do recurso por despacho.
II – A decisão do recurso de impugnação de decisão administrativa que aplicou uma coima, por simples despacho, sem
dar ao arguido a possibilidade de se pronunciar quanto a tal modo de decidir, constitui uma omissão de diligência essencial
para a descoberta da verdade, o que acarreta nulidade da decisão proferida, nos termos dos arts. 120.º, n.º 2, al. d), 122.º,
n.º 1, do CPP e 41.º, n.º 1, do RGCO.
III – Naquela situação, verifica-se igualmente a nulidade insanável do art.º 119.º, al. c), do CPP, por ausência do arguido
num acto em que a lei exige a respectiva comparência, a qual deve ser oficiosamente declarada em qualquer fase do
procedimento.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-01-2007,
proc.
n.º
9987/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/63353faf8e04ef9b802572c1004e3638?OpenDocument)
I - A condenação em pena relativamente indeterminada assenta num pressuposto formal e noutro material.
II - O pressuposto formal diz respeito à vida passada do agente; o substancial mostra-se enunciado nos arts. 83.º e 84.º,
do CP.
III - Esses pressupostos devem constar da acusação ou pronúncia.
IV - Não constando, a condenação em pena relativamente indeterminada, sem o consentimento do arguido, integra, nos
termos dos art.º 122.º, n.º s. 1 a 3, do CPP, nulidade do julgamento, com obrigatoriedade da sua repetição, em
consequência de alteração dos factos descritos na acusação ou pronúncia.
(Acórdão
do
TRL,
de
09-01-2001,
proc.
n.º
0093555,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f0eb5e89f8f1c3ee80256a57004aa29f?OpenDocument)

Artigo 123.º
Irregularidades
1 - Qualquer irregularidade do processo só determina a invalidade do acto a que se refere e dos
termos subsequentes que possa afectar quando tiver sido arguida pelos interessados no próprio acto
ou, se a este não tiverem assistido, nos três dias seguintes a contar daquele em que tiverem sido
notificados para qualquer termo do processo ou intervindo em algum acto nele praticado.
2 - Pode ordenar-se oficiosamente a reparação de qualquer irregularidade, no momento em que da
mesma se tomar conhecimento, quando ela puder afectar o valor do acto praticado.
Notas:
1- Acórdãos do TC
197/2007
Não julga inconstitucional a norma do art.º 91.º, s 2 e 3, do CPP, na interpretação segundo a qual a omissão da prestação
de compromisso de honra por parte de intérprete de comunicações telefónicas em língua estrangeira constitui mera
irregularidade, que se considera sanada se não tiver sido arguida nos termos e dentro do prazo fixado no art.º 123.º do
CPP.
Nota: ver notas ao art.º 91.º
42/2007
Julga inconstitucional, por violação do art.º 32.º, 1, da Constituição, a norma do art.º 123.º do CPP, interpretada no
sentido de consagrar o prazo de três dias para arguir irregularidades contados da notificação da acusação em processos de
especial complexidade e grande dimensão, sem atender à natureza da irregularidade e à objectiva inexigibilidade da
respectiva arguição.
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Extracto da fundamentação:
[…] o prazo de três dias a contar da notificação da acusação para arguição de vícios dos actos praticados no inquérito em
casos de especial complexidade pode afigurar-se insuficiente, já que se repercute, em princípio, nas possibilidades de
identificação desses vícios e, consequentemente, no exercício dos direitos de defesa. Na verdade, o reconhecimento da
especial complexidade de um processo repercutir-se-á, não só no tempo disponível para a investigação, mas também no
tempo para a defesa exercer os seus direitos de defesa.
Por outro lado, se é certo que haverá irregularidades cuja natureza as tornará questão de fácil e imediata identificação,
em outros casos, em processos de especial complexidade, essa complexidade afectará, necessariamente, a avaliação pela
defesa de certas irregularidades (recorde-se que estava em causa a arguição de irregularidades de actos de inquérito e que
a acusação deduzida contra 57 arguidos tinha 477 páginas com mais de uma centena de alegados lesados e 215
testemunhas de acusação arroladas, podendo a irregularidade repercutir-se na acusação). Deste modo, conjugando a
especial complexidade do processo com a natureza da irregularidade em causa, haverá obviamente situações em que o
prazo de três dias para arguir a irregularidade é objectivamente exíguo. Ora, não contemplando a lei qualquer possibilidade
de alargamento do prazo em atenção às circunstâncias de objectiva inexigibilidade, de acordo com a complexidade do
processo e a natureza da irregularidade, entende o Tribunal que a norma em crise é inconstitucional por afectar, nessa
medida, as garantias de defesa (artigo 32º, nº 1, da Constituição).
350/2006
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 61.º, 1, alínea b), 118.º, s 1 e 2, 119.º, 120.º, 123.º, 1, e 194.º, 2, do
CPP, no sentido de que constitui irregularidade, a arguir no próprio acto, a prolação de despacho judicial a determinar a
aplicação da medida de coacção de prisão preventiva do arguido, na sequência de promoção do Ministério Público
formulada após o termo do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sem que este, assistido por mandatário por
ele constituído, presente ao acto, tenha sido ouvido sobre essa promoção, sem invocação fundamentada de
impossibilidade ou inconveniência dessa audição.
Extracto da fundamentação:
No presente caso […] está assente que o arguido, assistido pelo mandatário constituído, esteve presente no acto em que
foi proferido o decretamento da prisão preventiva, sem que previamente, sobre a promoção do Ministério Público nesse
sentido, tivesse sido ouvida a defesa nem invocada qualquer razão para considerar impossível ou inconveniente essa
audição.
Saliente-se que defensor do arguido era um advogado por ele constituído, o que indicia uma relação de confiança pessoal
e de reconhecimento de competência técnica por parte do arguido, e não um defensor oficioso, designadamente defensor
nomeado ad hoc para o acto.
Tratando-se de um vício de fácil detecção, directa e imediata, e encontrando-se o arguido pessoalmente assistido no acto
por profissional forense por ele constituído, não se afigura que constitua um ónus excessivo, intolerável ou
desproporcionado a imposição da arguição, no próprio acto, da irregularidade efectivamente cometida, em termos de
fulminar a interpretação normativa seguida no acórdão recorrido com um juízo de inconstitucionalidade, por violação das
garantias de defesa e dos princípios do contraditório e da proporcionalidade.
181/2006
Não julga inconstitucional a interpretação normativa segundo a qual o uso da notificação mediante carta simples sem
prévia tentativa da notificação mediante carta registada, nos termos do art.º 156.º, s 4 e 7, do Código da Estrada (aprovado
pelo DL 114/94, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 2/98, de 3 de Janeiro, e 265-A/2001, de
28 de Setembro), constitui irregularidade prevista no art.º 123.º, 1, do CPP, que se sana se não for arguida no prazo aí
cominado.
188/2005
Não julga inconstitucional a norma do art.º 123.º (recte, do n.º 1 desse artigo), conjugado com o n.º 2 do art.º 413.º, um
e outro do CPP, quando interpretados no sentido de, tendo sido notificado ao recorrente a remessa dos autos ao tribunal
superior, a irregularidade consistente na omissão da notificação ao mesmo recorrente da resposta à motivação do recurso
se considera sanada se não arguida no prazo de três dias a contar daquela notificação.
203/2004
Julga inconstitucional, por violação do art.º 32.º 1 da CRP, a norma constante do art.º 123.º, 1 do CPP, interpretada no
sentido de ela impor a arguição, no próprio acto, de irregularidade cometida em audiência de julgamento, perante
tribunal singular, independentemente de se apurar da cognoscibilidade do vício pelo arguido, agindo com a diligência
devida.
Extracto da fundamentação:
[…] no Acórdão nº. 208/03, de 28 de Abril, este Tribunal decidiu, porém, que “a imposição ao arguido, necessariamente
assistido no processo por um defensor, do ónus de invocar no decurso da audiência – que, no caso dos presentes autos, até
se prolongou por vários meses – um vício procedimental que nela está precisamente a acontecer – e, que, portanto, não
deveria passar despercebido a um acompanhamento diligente dessa fase processual – manifestamente não implica um
cerceamento inadmissível ou insuportável das suas possibilidades de defesa que se tenha de considerar desproporcionado
ou intolerável, em termos de consubstanciar solução constitucionalmente censurável, na perspectiva do artigo 32º, nº. 1, da
Constituição”.
Atendendo, em particular, a este último acórdão, importa salientar que decisivo para o juízo de não inconstitucionalidade
ali formulado foi o entendimento de que impende sobre o arguido ou seu defensor, agindo com a devida diligência e boa fé,
a obrigação de detectar o vício procedimental que ocorre no decurso da audiência de julgamento perante tribunal colectivo
e consistente na omissão de documentação das declarações orais nela prestadas.
É diversa a situação no caso em que a omissão se traduz, como se disse, na não gravação de depoimento oral prestado
em videoconferência durante uma audiência de julgamento que decorre perante juiz singular e onde não ocorreu renúncia
ao recurso em matéria de facto.
E vale para iluminar essa mesma situação que dos autos resulta ter o defensor do recorrente solicitado – e com insistência
– à Juíza que presidia ao julgamento a verificação do efectivo registo da gravação em perfeitas condições técnicas, o que
sempre foi recusado.
Ora, se a qualificação como “irregularidade”, para efeitos do disposto no artigo 123º nº 1 do CPP, pressupõe, como se
diz, no acórdão do STJ, de fixação de jurisprudência, nº 5/2002, in DR. I Série-A, de 17 de Julho de 2002, uma “violação de lei
processual” que se reporta “a uma norma que tutela interesses de menor gravidade”, tal não significa que seja sempre
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assim, podendo até a “irregularidade” por em causa a validade do acto processual, caso em que o nº 2 do preceito permite
a sua reparação oficiosa.
Não se quer com isto dizer que, no caso, a “irregularidade” afectasse a validade do julgamento. De todo o modo, ela pode
afectar interesses ou direitos constitucionalmente protegidos dos arguidos.
O caso é, aliás, disso exemplo, pois, segundo o recorrente - que não tinha renunciado ao recurso em matéria de facto - era
importante para a sua defesa, por via de recurso, o depoimento que não foi registado na gravação da videoconferência.
Mas, sendo assim, não pode deixar de se reconhecer que prescindir da indagação sobre a diligência e zelo do
interessado no conhecimento da omissão verificada, tida como irregularidade, para decretar a intempestividade da
arguição por não ter sido feita no acto, é modelar o processo penal com um unfair process, não equitativo, e, como tal,
lesivo dos direitos de defesa do arguido garantidos pelo artigo 32º nº 1 da CRP.
Mesmo que a exigência de arguição de irregularidade no próprio acto seja eventualmente justificada por estarem em
jogo “interesses de menor gravidade”, sempre será desproporcionada a restrição daqueles direitos quando se considera
irrelevante a cognoscibilidade do vício em causa.
208/2003
Não julga inconstitucional a norma dos artigos 123.º e 363.º do CPP, que se traduz em considerar que a omissão de
documentação das declarações orais prestadas em audiência perante o tribunal colectivo constitui mera irregularidade,
que deve ser arguida até ao final da audiência.
Extracto da fundamentação:
Desde logo haverá que referir que a solução se justifica, manifestamente, por evidentes razões de celeridade e economia
processuais. Na realidade, não se perceberia que, agindo o arguido ou o seu defensor com a devida diligência e boa fé e
tendo detectado o vício procedimental, ou tendo obrigação de o detectar, nessa fase processual, pudessem deixar que a
audiência continuasse a decorrer como se nada de irregular se passasse, para só mais tarde, já em fase de recurso, o virem
então invocar.
Acresce - como, bem, evidencia o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto na sua alegação - que a imposição ao arguido,
necessariamente assistido no processo por um defensor, do ónus de invocar no decurso da audiência - que, no caso dos
presentes autos, até se prolongou por vários meses - um vício procedimental que nela está precisamente a acontecer - e,
que, portanto, não deveria passar despercebido a um acompanhamento diligente dessa fase processual - manifestamente
não implica um cerceamento inadmissível ou insuportável das suas possibilidades de defesa que se tenha de considerar
desproporcionado ou intolerável, em termos de consubstanciar solução constitucionalmente censurável, na perspectiva do
artigo 32º, n.º 1, da Constituição.
Não poderá, por isso, sequer afirmar-se que aqueles objectivos de celeridade e economia processuais sejam, neste caso,
alcançados à custa de uma intolerável diminuição das garantias de defesa do arguido.
Notas:
1- Ver o Ac. do TC 293/2012 e o Ac. do STJ 13/2014 nas notas ao art.º 101.º
2- Ver, infra, o Ac. do STJ 5/2002.
147/2000
A norma do art.º 123.º, n.º 1 do CPP, interpretada no sentido de se considerar como mera irregularidade, sanável por
falta de impugnação, o despacho que decreta a prisão preventiva fundamentado por remissão para as razões que faz suas
de outras peças processuais, não viola o art.º 205.º 1 da CRP nem qualquer outra que assegure os direitos de defesa do
arguido.
Não julga inconstitucional a referida norma do art.º 123.º, n.º 1 do CPP.
383/1997
Julga inconstitucional - por violação do art.º 32.º, s 1 e 8, da Constituição da República - a norma do art.º 123.º do CPP,
interpretada no sentido de conceder apenas três dias para se arguir a nulidade ou irregularidade da falta de junção aos
autos da contestação apresentada pelo arguido em processo de transgressão fiscal, tendo essa omissão como consequência
não terem os factos nela alegados sido apreciados na sentença final.
2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
5/2002
A não documentação das declarações prestadas oralmente na audiência de julgamento, contra o disposto no artigo
363.º do CPP, constitui irregularidade, sujeita ao regime estabelecido no artigo 123.º do mesmo diploma legal, pelo que,
uma vez sanada, o tribunal já dela não pode conhecer.
DR 163, SÉRIE I-A, de 17-07-2002: Diário da República
Notas:
1- Proferido ao abrigo do art.º 363.º na redacção da Lei n.º 59/98, de 25/08.
2- Ver os Acs. do TC 293/2012 e o Ac. do STJ 13/2014 nas notas ao art.º 101.º
3- Ver, supra, o Ac. do TC 208/2003.
3- Acórdãos do STJ
I - O MDE constitui a primeira concretização no domínio do direito penal, do princípio do reconhecimento mútuo, sendo
o seu mecanismo baseado num elevado grau de confiança entre os Estados-Membros, cuja execução só poderá ser
suspensa em situações graves, excecionais e limitadas, destinando-se a substituir, nas relações entre os Estados-Membros,
todos os anteriores instrumentos em matéria de extradição.
II - O reconhecimento mútuo implicado no MDE não se deve sobrepor às garantias processuais e aos direitos
reconhecidas na própria CEDH, como é o caso do direito de defesa inscrito no direito a um processo justo.
III - A ausência dos requisitos de conteúdo e de forma do MDE, a que se refere o art. 3.º, da Lei 65/2003, de 23-08, não é
causa de recusa obrigatória ou de recusa facultativa, previstas, respetivamente, nos seus arts. 11.º e 12.º, envolvendo a
falta desses requisitos uma irregularidade sanável, nos termos do art. 123.º, do CPP, aplicável subsidiariamente por força
do art. 34.º daquela Lei.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
28-08-2015,
proc.
n.º
754/15.0YRLSB.S2,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c3e9e301ba568f5b80257eb50031e2e5?OpenDocument
)
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I - Os arts. 95.º e 374.º, n.º 3, al. e), ambos do CPP, que exigem a assinatura pelo próprio punho no final dos actos
processuais reduzidos a escrito e a rubrica das folhas intermédias, não foram revogados ou, sequer, alterados, pelo que o
art. 19.º da Portaria 280/2013, de 23-08 pode ser aplicado em processo crime, não podendo, assim, as peças essenciais
proferidas em processo penal, ser “assinadas electronicamente”.
III - Tal tresleitura da lei resulta numa irregularidade que não se apresenta com potencialidade para afectar o valor do
acto (art. 123.º do CPP).
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
21-05-2015,
proc.
n.º
605/11.4TAOAZ.P1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/24f59c441d83123180257e4d0033e8ab?OpenDocument
)
I - A recorrente, notificada do acórdão proferido pelo STJ nos autos, vem arguir a irregularidade do acto de não
notificação do parecer do MP, nos termos do disposto no art.º 123.º.° do CPP.
II - A intervenção do MP fase de exame preliminar do recurso extraordinário para fixação de jurisprudência está prevista
no art.º 440.º.°, n.º 1. do CPP; a fase preliminar tem como finalidade verificar a admissibilidade, o regime do recuso e a
existência de oposição entre julgados.
III - Esta fase de verificação dos pressupostos prévios que o recorrente invoca, não tem, pela sua própria natureza,
qualquer função ou implicação na decisão de uma causa, com efeitos directos e imediatos em direitos que constituam o
objecto de um processo penal – a decisão de uma causa para determinação da culpabilidade e, eventualmente, da sanção
que couber, isto é, a fixação dos factos e da correspondente qualificação jurídica com as consequências que determinar.
Nem a fase, nem obviamente a espécie de recurso.
IV - O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência constitui uma espécie de recurso classificado como «recurso
normativo», por contraposição com o denominado «recurso hierárquico»; no recurso normativo, o objecto é constituído
pela determinação do sentido de uma «norma», com força quase obrigatória e, de qualquer modo, geral e abstracta, a
beneficio directo dos valores da certeza e da segurança jurídica, unificando a interpretação e o sentido de um norma ou
dimensão normativa que os tribunais de recurso consideravam de modo divergente.
V - O recurso hierárquico, por seu lado, tem como finalidade a reapreciação em outro grau de jurisdição, segundo as
regras de competência em razão da hierarquia, de uma causa ou de elementos de uma causa julgada em primeiro grau de
jurisdição (ou em segundo grau) em outra instância inferior, para decisão sobre o objecto ou partes delimitadas do objecto
do processo; no processo penal, o objecto do processo é constituído pela discussão de uma acusação penal dirigida contra
uma pessoa para determinação da culpabilidade (os factos) e eventualmente da sanção que vai ser aplicada (o direito). Os
recursos hierárquicos são recursos ordinários.
VI - Considerando a natureza, a espécie e a função do recuso extraordinário para fixação de jurisprudência, a recorrente
não fundamenta normativamente a causa da irregularidade que invoca. A referência ao art.º 123.º.° do CPP não é bastante;
a norma dispõe exclusivamente sobre o regime de um vício do processo que não seja qualificado como nulidade segundo a
regra do numerus clausus, suposto que esteja demonstrado o fundamento, sendo, pois, necessário identificar e invocar a
norma ou o princípio do processo que imponha a notificação do acto que a recorrente refere.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
05-12-2012,
proc.
n.º
105.º/11.2TBRMZ.E1-A.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dfba6ed8874755f680257acd00402816?OpenDocument)
I - Estabelece o n.º 2 do art.º 3.° da Lei 65/2003, de 23-08 (adiante designada por LMDE) que: «o mandado de detenção
dever ser traduzido numa das línguas oficiais do Estado membro de execução ou noutra língua oficial das instituições das
Comunidades Europeias aceite por este Estado, mediante declaração depositada junto do Secretariado-Geral do Conselho».
Ao que sabemos, até à data, Portugal não depositou junto do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia declaração
de aceitação de qualquer língua oficial das instituições das Comunidades Europeias, razão pela qual os MDE emitidos para
execução em Portugal devem ser traduzidos para português.
II - Certo é que conquanto a regularidade do MDE dependa da observância dos requisitos de conteúdo e forma previstos
no art.º 3.° da LMDE, a verdade é que a ausência desses requisitos não são causa de recusa obrigatória ou facultativa (arts.
11.º e 12.º, da LMDE), importando mera irregularidade sanável nos termos do art.º 123.º.°, do CPP, aplicável
subsidiariamente por força do art.º 34.° da LMDE. No caso vertente, verifica-se que a falta de tradução do MDE foi
oportunamente sanada, pelo que carece de qualquer fundamento a alegação do recorrente.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
09-05-2012,
proc.
n.º
27/12.0YRCBR.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d40df8456b5155bf80257a85004c79fb?OpenDocument)
I - Havendo deficiências na gravação destinada à documentação da prova em audiência de discussão e julgamento, ainda
que comprometendo a sua audição ou perceptibilidade, aquelas não configuram a existência de nulidade – que não se
encontra elencada nem nos arts. 119.º e 120.º do CPP nem em outra disposição legal sobre a matéria (art.º 118.º, n.º 1, do
mesmo diploma legal) – mas sim a de irregularidade, nos termos do n.º 2 do art.º 118.º, sujeita ao regime do previsto no
art.º 123.º, ambos do CPP.
II - Tal situação irregular deve ser reclamada durante a audiência, uma vez que, atento o princípio do contraditório, a
legitimidade e o interesse em agir do recorrente, sujeito processual, sempre este poderia averiguar da fiabilidade e
perceptibilidade da gravação aquando do registo da prova oralmente produzida.
III - Na verdade, determina o art.º 123.º, n.º 1, do CPP que qualquer irregularidade do processo só determina a
invalidade do acto a que se refere e dos termos subsequentes que possa afectar quando tiver sido arguida pelos
interessados no próprio acto, ou, se a este não tiverem assistido, nos três dias seguintes a contar daquele em que tiverem
sido notificados para qualquer termo do processo ou intervindo em algum acto nele praticado.
IV - Não incumbe ao STJ averiguar da deficiência ou não das gravações, da sua perceptibilidade, uma vez que se trata de
questão de facto, relativa ao objecto de recurso em matéria de facto.
V - A apreciação efectuada quanto às invocadas deficiências das gravações é aplicável mutatis mutandis à invocação de
deficientes traduções de língua estrangeira por intérprete. Na verdade, somente a falta de nomeação de intérprete, nos
casos em que a lei a considera obrigatória, constitui nulidade dependente de arguição, nos termos do art.º 120.º, n.º 2, al.
c), do CPP. Não ocorrendo falta de nomeação de intérprete, a inobservância legal do acto de tradução fica sujeita ao regime
jurídico das irregularidades.
VI - A falta de assinatura – concretamente nos documentos onde se encontram as transcrições das escutas telefónicas –
não gera ineficácia da prova, pois que «no caso de qualquer das pessoas cuja assinatura for obrigatória não puder ou se
recusar a prestá-la, a autoridade ou o funcionário presentes declaram no auto essa impossibilidade ou recusa e os motivos
que para elas tenham sido dados» – art.º 95.º, n.º 3, do CPP.
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(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
27-05-2009,
proc.
n.º
1511/05.7PBFAR.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/54ed11594ab3ffee802575ec0033937d?OpenDocument)
Tendo em conta a jurisprudência deste STJ segundo a qual a falta de requisitos de conteúdo e forma do MDE previstos
no art.º 3.º da Lei 65/03 constitui mera irregularidade sanável, nos termos do art.º 123.º do CPP, aplicável ex vi art.º 34.º
daquela lei, há que considerar sanada aquela irregularidade, improcedendo a questão colocada pelo recorrente de ter visto
precludido o exercício do seu direito de oposição e defesa, pois que pôde exercer, de forma plena, os seus direitos de
oposição e ao contraditório, não tendo sido minimamente postergado o direito à tutela jurisdicional efectiva, bem como os
direitos necessários e adequados à sua defesa, previstos nos arts. 20.º e 32.º, n.º 1, da CRP.
(Acórdão
do
STJ
de
09-01-2008,
proc.
n.º
07P4855,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cba696adc0accb2a802573f70038318a?OpenDocument)
I - Não assiste razão ao recorrente quando afirma ter sido violado o princípio do contraditório por não ter sido notificado
da junção da transcrição, com o envio de cópia, quando é certo que a pretendida notificação não se encontra prevista na
lei.
II - A transcrição das gravações não constitui mais do que passar a escrito aquilo que oralmente ocorreu na audiência de
julgamento, na qual o arguido e o seu defensor estiveram presentes, sendo certo que a essa gravação teve acesso, ou podia
ter tido acesso, requerendo a respectiva cópia.
III - Tem afirmado este STJ que para a impugnação da matéria de facto não se torna necessário que o recorrente
disponha da transcrição, uma vez que tem acesso aos suportes da gravação, que contêm a documentação de toda a prova
produzida, podendo o recurso ser fundamentado sem necessidade da transcrição – Acs. de 15-02-06, Proc. n.º 4412/05 - 3.ª
e de 08-06-06, Proc. n.º 766.º/06 - 5.ª.
IV - Por outro lado, a alegada não entrega ao recorrente da própria transcrição dos suportes técnicos da gravação não
envolve qualquer irregularidade.
V - Quanto à invocada imperceptibilidade das gravações, haverá que reconhecer que o Tribunal da Relação, ao aceitar
expressamente a fundamentação do Tribunal de 1.ª instância, implicitamente considerou que os segmentos dos
depoimentos que não puderam ser transcritos, não põem em causa a inteligibilidade do respectivo depoimento, nem
afectaram a prova fixada; aliás, o recorrente não suscitou a questão da irregularidade na audiência na Relação, assim como
não a suscitou no prazo previsto no art.º 123.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
20-12-2007,
proc.
n.º
06P775,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5844b2857ae28385802573cc0033ddb0?OpenDocument
)
I – A ausência dos requisitos de conteúdo e de forma do mandado de detenção europeu, a que se refere o art.º 3.º da
Lei n.º 65/2003, de 23 de Agosto, não são causa de recusa obrigatória ou de recusa facultativa, previstos, respectivamente,
nos art.º s 11.º e 12.º.
II - A falta desses requisitos importa uma irregularidade sanável, nos termos do art.º 123.º do CPP, aplicável
subsidiariamente por força do art.º 34.º da Lei n.º 65/2003.
III - A circunstância da pessoa procurada entender que não praticou factos que determinam responsabilidade criminal é
irrelevante para o Estado português, que só tem de conhecer da conformidade legal do próprio mandado no sentido de o
poder executar, pois a decisão judiciária é do Estado que o emitiu e é perante ele que aquela tem de exercer os direitos de
defesa relativos ao procedimento criminal em curso.
(Acórdão
do
STJ
de
25-01-2007,
proc.
n.º
07P271,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/45e8c12e0ed9317b80257273003018be?OpenDocument
)
I - O art.º 155.º do CPC, nos seus n.º s 1 e 2, prevê duas fases no modo de marcação da audiência, sendo que, a ter
havido qualquer omissão no que concerne à observância do estatuído no n.º 1, estar-se-ia perante uma mera
irregularidade, nos termos do 118.º, n.º 2, do CPP.
II - Não tendo sido suscitada no prazo de 3 dias referido no art.º 123.º, n.º 1, do CPP, só tendo sido arguida na motivação
do recurso, tal irregularidade estaria sanada, por falta de oportuna arguição.
III - Em relação à observância do disposto no n.º 2 do art.º 155.º, não constando do requerimento apresentado pelo
recorrente quaisquer datas alternativas com acordo dos demais mandatários (dado que a mera comunicação do teor do
requerimento aos outros mandatários não significa adesão dos mesmos), o despacho proferido, indeferindo o
requerimento, nos termos do referido preceito, por o requerente não ter proposto datas alternativas com prévio acordo
dos restantes mandatários interessados, está conforme à lei.
IV - Este entendimento em nada contende com as garantias do processo penal consagradas no art.º 32.º da CRP,
designadamente com o seu n.º 3 (direito a escolher defensor e a ser por ele assistido), pois da solução adoptada na decisão
recorrida não resultava necessariamente a impossibilidade de comparência do defensor escolhido pelo arguido na data
designada pelo tribunal, sendo certo, aliás, que na audiência de julgamento o arguido se encontrava representado por
advogado com substabelecimento do primitivo mandatário, não se podendo, por isso, falar de falta de defensor escolhido.
(Acórdão
do
STJ
de
13-09-2006,
proc.
n.º
06P2257,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/69b46e3c74a4acbe8025724a00427641?OpenDocument
)
I - Dos arts. 26.º, n.º 1, 18.º, n.º 2, 32.º, n.º 8, e 34.º da CRP, bem como 126.º, n.º 3, e 179.º, n.º s 1 e 3, do CPP, resulta
que a protecção do direito à reserva da vida privada é especialmente salvaguardada quando está em jogo correspondência,
sendo que se precisa de que por tal se consideram não só as cartas, como ainda encomendas, valores, telegramas ou
qualquer outra forma similar de comunicação entre pessoas.
II - A violação da correspondência só pode ser feita por ordem do juiz e este é a primeira pessoa que toma conhecimento
do conteúdo da mesma.
III - Pode admitir-se que numa situação em que haja urgência ou perigo na demora, os órgãos de polícia criminal possam
efectuar apreensões de correspondência, mas tal acto fica sujeito a validação no prazo máximo de 72h pela «autoridade
judiciária» (art.º 178.º.°, n.°s 4 e 5), isto é, pelo juiz e não o MP, já que há reserva de competência daquele (art.º 179.º.°).
IV - Fora dessas situações, estamos perante a nulidade de um meio de prova.
V - Não deve confundir-se a nulidade dos actos processuais, prevista nos arts 118.º.° a 123.º.° do CPP, com a nulidade
dos meios de prova, pois o próprio art.º 118.º.°, n.° 3, estabelece que as disposições do presente título (nulidades) não
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prejudicam as normas desse Código relativas a proibições de prova.
VI - E, assim, enquanto que a nulidade de um acto pode ser sanável ou insanável, a nulidade do meio de prova dá lugar
à proibição de ser usado para esse fim (de prova).
(Acórdão
do
STJ
de
18-05-2006,
proc.
n.º
06P1394,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6d395c278891dba48025721a003ac606?OpenDocument
)
I - Se nas conclusões da motivação do recurso para a Relação, que delimitavam o objecto do mesmo, não foi suscitada a
questão da falta de entrega das transcrições, a Relação não tinha de conhecer de tal questão.
II - A ter havido alguma irregularidade deveria o recorrente tê-la arguido nos termos do art.º 123.º, n.º 1, do CPP, e
impugnado uma eventual decisão desfavorável.
III - Para a impugnação da matéria de facto não era necessário que o recorrente dispusesse da transcrição, pois dispunha
dos suportes da gravação, contendo a documentação de toda a prova produzida, pelo que, podendo o recurso ser
fundamentado sem necessidade da transcrição, não se pode falar de uma compressão inaceitável da garantia constitucional
do direito ao recurso, inscrita no art.º 32.º, n.º 1, da CRP.
(Acórdão
do
STJ
de
15-02-2006,
proc.
n.º
05P4412,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7a020a3149b761c88025727500391daf?OpenDocument
)
1- A falta de notificação do despacho que procedeu ao reexame da prisão preventiva constitui uma irregularidade
processual (art.º. 123.º do CPP), cuja sanação deve ser ordenada e que, em qualquer caso, não afecta o arguido sujeito a
tal medida coactiva, pois o prazo para reagir contra o despacho conta-se desde a notificação.
2- A não reapreciação da prisão preventiva no prazo a que alude o art.º. 213.º do CPP não constitui uma nulidade mas
sim uma mera irregularidade que deve ser sanada oficiosamente ou a requerimento, nunca dando lugar à invalidação da
prisão preventiva, pois esta mostra-se justificada por despacho judicial e conforme aos prazos de duração máxima.
(Acórdão
do
STJ
de
11-03-2004,
proc.
n.º
04P1113,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a514b2e701fc939c80256e7000267a86?OpenDocument)
I - A não junção do relatório social ao processo, nos casos em que tal junção é obrigatória, não constitui nulidade
insanável, tendo, antes, cabimento no disposto do artigo 120 n. 1, alínea d), do Código Penal, mas o seu conhecimento está
vedado ao Supremo Tribunal de Justiça, por se dever considerar sanada, se não tiver sido arguida.
E, também por isso, essa omissão não pode ser tratada como mera irregularidade, determinativa da invalidade prevista
no artigo 123.º do citado diploma.
II - A falta de tal relatório quando a referida junção é obrigatória, constitui certamente, o vício previsto no artigo 410.º n.
2, alínea a) do CPP. Isto é, constitui uma insuficiência para a decisão da matéria de facto.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033620,
de
28-05-1998,
proc.
n.º
98P368,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bbfe8e3e31aeec85802568fc003b7894?OpenDocument)
Tendo o ofendido requerido a sua constituição de assistente e pago a taxa de justiça que era devida, mas não tendo a
guia comprovativa desse pagamento sido junta aos autos por facto para cuja verificação em nada contribuiu o mesmo
ofendido, ocorre uma irregularidade processual, que determina a invalidade do próprio acto e dos termos subsequentes
que possa afectar incluindo o julgamento - artigo 123.º n. 1.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00030813,
de
18-09-1996,
proc.
n.º
047701,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0157883c15f85390802568fc003b1373?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
Acórdão do TRL, de 28-01-2016-: I- Se previamente ao despacho que reaprecia a medida de coacção de prisão preventiva
antes fixada, a arguida se pronuncia no sentido da verificação da alteração dos pressupostos daquela medida e requer
diligências de prova, deve o Tribunal apreciar tais questões naquele despacho de reexame.
II- Omitindo o despacho essa apreciação, padece o mesmo de falta de fundamentação conducente a irregularidade
prevista no artigo 123 do C.P.P. e do conhecimento oficioso do Tribunal.
Ac. TRG de 19-10-2015 : I. Tendo o recorrente sido notificado da acusação, por via postal, para uma morada diferente
da que constava no primeiro Termo de Identidade e Residência que prestou, nenhuma dúvida subsiste que foi praticado
um acto processual à revelia do estatuído no nº 6, do artigo 283º, do Código de Processo Penal.
II. Não prevendo os artigos 119º e 120º do Código de Processo Penal, a forma incorrecta como foi realizada a comunicação
da acusação ao arguido/recorrente, como uma nulidade, estamos perante uma irregularidade a seguir o regime e os efeitos
impostos pelo artigo 123º, do Código de Processo Penal.
III. Conjugando, de um lado, as datas em que o recorrente por si ou através de advogado, esteve presente nos actos de
instrução e de julgamento (12 de Novembro de 2013 e 5 de Junho de 2014) e, ainda, aquelas em que praticou actos
processuais, e, de outro, a falta atempada de arguição da irregularidade processual, só podemos concluir, que o vicio
cometido se encontra sanado.
Ac. TRG de 11-06-2013, CJ, 2013, T3, pág.270: À arguição de vícios de actos processuais, nulidades relativas e
irregularidades, é inaplicável o estatuído no artº 107º-A do CPP, porquento, no que concerne às irregularidades, decorrido
o prazo fixado no artº 123º, nº 1, do CPP, ocorre a sanação do vício.
I-A falta de notificação da acusação do Ministério Público ao arguido constitui uma irregularidade com previsão no n.º
1 do art.º 123.º do CPP. A falta de notificação da acusação ao arguido não afecta as suas garantias de defesa já que,
chegado o processo à fase de julgamento, e tendo o Tribunal conhecimento do paradeiro do arguido, será o mesmo
notificado da acusação, que poderá requerer então a instrução, para o que disporá do prazo de 20 dias.
II-O Juiz (de instrução ou de julgamento) não pode determinar a devolução dos autos ao Ministério Público para que seja
sanada a irregularidade concretizada na falta de notificação da acusação ao arguido, visto que tal decisão afronta os
princípios do acusatório e da independência e autonomia do Ministério Público.
(Acórdão
do
TRL,
de
26-02-2013,
proc.
n.º
406/10.7GALNH-A.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d808200be809166a80257b72005107b8?OpenDocumen
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t)
Ac. TRP de 6-02-2013 : I. O prazo de 72 horas referido no art. 178º n.º 5 do CPP é um prazo de mera ordenação
processual e a sua ultrapassagem não tem qualquer reflexo sobre a validade das apreensões levadas a cabo.
II. A omissão não constitui sequer irregularidade para os efeitos do disposto no art. 123º do CPP, na medida em que não
afeta o valor do ato de apreensão.
III. Ainda que se entendesse estarmos perante uma irregularidade, o certo é que até ao momento da respetiva arguição
pelo interessado, o Ministério Público (por estarmos na fase de inquérito) conservava o poder de a reparar [art. 123º n.º 2
do CPP]. E tendo sido validada pelo M° Público antes de ser arguida a sua irregularidade, desapareceu o pressuposto em
que o recorrente assentou o fundamento da arguição na medida em que, na ocasião em que a veio suscitar, já a mesma, a
existir, se mostrava reparada, porque validada não obstante a sua apresentação tardia.
IV. Mesmo que o M° Público não tenha validado expressamente uma apreensão, podemos afirmar que fiscalizou a sua
legalidade e considerou de forma tácita, mas inequívoca, que essa apreensão havia sido válida se, ao deduzir acusação, a
incluiu nos meios de prova que indicou.
V. A exigência de «validação pela autoridade judiciária» não passa necessariamente pela prolação de uma decisão expressa
e autónoma acerca da validade da apreensão, admitindo-se a sua validação tácita sempre que houver no processo
elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que o Ministério Público fiscalizou a legalidade das apreensões
efetuadas pelos órgãos de polícia criminal e as considerou válidas, caso em que se deve considerar cumprido o disposto no
n.º 5 do art. 178º do CPP.
VI. Não constitui uma busca domiciliária, mas uma apreensão, a recolha de objetos num estabelecimento comercial de
acesso não reservado e cujo interior e respetivo recheio é perfeitamente visível por qualquer pessoa que nele entre e
permaneça.
I – Em interrogatório judicial para aplicação de medida de coacção, a informação ao arguido dos elementos do processo
que lhe são imputados apenas poderá ser dispensada pelo juiz, quando essa comunicação puser gravemente em causa a
investigação, impossibilitar a descoberta da verdade ou criar perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a
liberdade dos participantes processuais ou das vítimas do crime.
II – In casu ocorreu uma omissão parcial de informação e os elementos de prova não foram regularmente comunicados
ao arguido e defensor (que se restringem ao teor das declarações posteriores do co-arguido). Contudo, não afectam o
essencial da fundamentação, sendo de entender que a decisão seria precisamente idêntica se a Senhora juíza tivesse em
consideração somente os elementos comunicados ou seja, o teor do auto de apreensão e o teor dos documentos
referentes à propriedade da embarcação.
III – A invalidade consistente em terem sido considerados no despacho de aplicação da medida de coacção elementos de
prova que não foram comunicados ao arguido constitui uma irregularidade processual, daí decorrendo ter como não
escritas a referências a tais factos. O que no caso concreto, nenhuma repercussão ou implicação assume quer no essencial
da fundamentação de facto e decisivamente, na qualificação jurídica ali considerada.
IV – Ainda assim, quer se entenda como nulidade quer como mera irregularidade, o vício tem de ser alegado no
decorrer do acto processual ou antes que este termine – arts. 120.º, n.º 3, alínea a) e 123.º, n.º 1, ambos do CPP – se o
interessado estiver presente ou no prazo de 10 ou 3 dias, se não estiver presente.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-09-2011,
proc.
n.º
1/11.3FCPNI.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e34de413f7e9dc68802579d10053a5e0?OpenDocument
)
IV - A lei não impõe a constituição como arguido das pessoas visadas pelas diligências de busca. De resto o facto de se ser
alvo de uma tal diligência não significa necessariamente que se seja sequer suspeito da prática de um crime (arts. 174.º e
ss. do CPP).
V - O eventual interesse da investigação na apreensão de documentação respeitante ao exercício da advocacia não pode,
por si só, servir de justificação à constituição de um advogado como arguido.
VI - Segundo as opções feitas pelo legislador e que se encontram claramente plasmadas na lei, designadamente no
Estatuto da Ordem dos Advogados e no CPP, não é a apreensão de documentação profissional num escritório de advogados
que permite fundamentar a constituição do advogado como arguido, antes sendo a constituição de um advogado como
arguido que abre a possibilidade de apreensão de correspondência profissional do mesmo.
VII - No momento em que o ora recorrente foi constituído arguido, em execução de determinação do MP, não havia
nenhuma razão que, aos olhos da lei processual penal vigente, impusesse uma tal constituição. O que significa que a
realização de tal acto obedeceu a razões não contempladas na lei, e, como tal, se apresenta ilegal, integrando o vício da
irregularidade processual invocável por qualquer interessado, nos termos do disposto no art.º 123.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-04-2010,
proc.
n.º
56/06.2TELSB-B.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fdc745090a69eaa18025770b003dd2eb?OpenDocument
)
I – Se a gravação da prova testemunhal apresenta deficiências técnicas tais que impedem a sua audição tal não
consubstancia nulidade mas sim uma irregularidade processual.
II – Na verdade, a existência das referidas deficiências técnicas afecta a validade dos actos processuais relativos à
interposição e apreciação do recurso sobre a matéria de facto seja para efeitos de suporte da impugnação dessa matéria de
facto seja para a sua apreciação nessa sede.
III – Tal irregularidade é de conhecimento oficioso – art.º 123.º, n.º 2 CPP – pelo que se entende poder o tribunal da
relação conhecer dessa matéria.
IV – Uma interpretação em contrário violaria gravemente as garantias de defesa em processo criminal,
constitucionalmente garantidas –art.º 32.º, n.º 1 CRP.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-10-2009,
proc.
n.º
178/08.5PFLSB.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c3136c0517c93a678025767100377032?OpenDocument
)
1. O prazo de 90 dias a contar da dedução da acusação para a audiência de julgamento ter início em processo abreviado,
estabelecido no artigo 391.º -D CPP resultante da Lei n.º 48/2007, de 29.8, para além de não ser requisito essencial da
forma de processo abreviado tem apenas uma natureza indicativa que o legislador entendeu estabelecer como sendo o
prazo de excelência até ao qual deveria dar-se inicio a audiência de julgamento.

88

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
2. A lei não estabelece qualquer consequência para a não observância deste prazo, pelo que o início da audiência para
além de 90 dias a contar da dedução da acusação constitui irregularidade sujeita ao regime do art.º 123.º do C.P.P.
(Acórdão
do
TRL,
de
05-03-2009,
proc.
n.º
238/2008-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c2f4549ac7ecf4538025758b0033f789?OpenDocument)
Ac. TRL de 17-06-2009 : O despacho do Ministério Público que acompanhou a acusação particular contém uma expressão
que foi entrelinhada sem que tenha sido ressalvada (artº 94º, nº1, CPP). Tal omissão, constitui uma mera irregularidade
que, por não ter sido atempadamente suscitada, se deve ter por sanada (artº 123º, do CPP).
Perante requerimento de abertura de instrução que não obedece aos requisitos legais, omitindo quer o local onde foi
efectuado o depósito do cheque, por ordem de quem e em que conta, quem fabricou a assinatura aposta no verso do
mesmo, se essa assinatura é ou não um endosso, com que intenção agiu a arguida quer quais os crimes, por referência aos
respectivos tipos legais, terão eventualmente sido cometidos pela arguida, a instrução torna-se inexequível.
Mesmo a admitir que a inobservância, no requerimento de abertura de instrução, das sobreditas exigências constituía
mera irregularidade de processo enquadrável no art.º 123.º do CPP, estando em causa, como se disse, peça processual
equiparável à acusação, um convite por parte do Juiz, à sua reformulação (por forma a descrever com suficiência e clareza
factos que consubstanciem acusação), para além de exorbitar a “comprovação judicial" objecto da instrução referida no
art.º 286.º do CPP – e bem assim os correspondentes poderes do Juiz – envolveria de alguma forma "orientação" judicial
que, em certa medida, poderia reconduzir-se a procedimento próprio de um processo de tipo inquisitório, banido desde há
muito da nossa legislação.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-01-2008,
proc.
n.º
10280/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/790b8b401fc15751802573ed0069108a?OpenDocument
)
Ac. TRG de 5-11-2007, CJ, 2007, T5, pág.287: I. Não tendo sido notificado à queixosa o despacho de encerramento do
inquérito, no qual é proferida acusação e também arquivamento dos autos no tocante a um crime de injúria e a uma
ameaça, é praticada uma irregularidade processual.
II. Tendo os autos sido remetidos ao juiz de instrução, pode este conhecer dessa irregularidade e remeter os autos aos
Serviços do MP para os fins tidos por convenientes.
A irregularidade resultante da alegada imperceptibilidade do depoimento de uma testemunha trata-se de
irregularidade que deve ser arguida no prazo de três dias em conformidade com o art.º 123.º CPP, prazo que se aceita seja
contado a partir da entrega das cópias das cassetes ao arguido.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-05-2007,
proc.
n.º
2508/07-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9cde1dd9b54bfc2a802572f700352efe?OpenDocument)
Declarada inconstitucional a norma do art.º 123.º CPP - quando interpretada no sentido de consagrar o prazo de 3 dias
para arguir irregularidades contados da notificação da acusação, em processos de especial complexidade e grande
dimensão, sem atender à natureza da irregularidade e à objectiva inexigibilidade da respectiva arguição – e, considerado
exíguo o referido prazo de 3 dias, mas tendo decorrido o prazo geral de 10 dias que, no caso concreto, se reputa de
suficiente para a arguição respectiva, atenta a sua simplicidade, considera-se sanada a irregularidade suscitada pelo
arguido (falta de fundamentação do despacho do M.º P.º a determinar a quebra de sigilo bancário) tanto mais que o
arguido veio arguir tal irregularidade 43 dias depois da notificação da acusação e, oportunamente, não alegou justo
impedimento para a prática do acto ou, mesmo que se aceite que o terá feito implicitamente, não invocou o momento em
que cessou o impedimento.
(Acórdão
do
TRL,
de
08-05-2007,
proc.
n.º
6008/06-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/910f75a8b7a39452802572db0036f625?OpenDocument)
I – No que concerne à perda de instrumentos, produtos e vantagens do crime, resulta do regime estabelecido nos arts.
109.º a 112.º, do CP, que tais perdimentos são a favor do Estado, sem distinção de qualquer outra natureza.
II – Ao retirar as coisas da esfera patrimonial e legal dos seus anteriores detentores, apenas compete ao tribunal criminal
constituir o Estado como seu novo titular, não lhe competindo proceder a qualquer atribuição interna, no âmbito do
Estado, dos mesmos objectos, produtos ou vantagens, nomeadamente à região Autónoma dos Açores.
III – Mostrando-se que a acusação foi regularmente notificada ao arguido e ao seu defensor nomeado, não tem a mesma
de ser notificada ao advogado do arguido posteriormente constituído.
IV – Se a acusação não tivesse sido regularmente notificada a algum dos intervenientes, tal constituiria mera
irregularidade processual, sanável caso não fosse arguida nos termos do disposto no art.º 123.º, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-03-2007,
proc.
n.º
1594/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/52145080dd3dd637802572cd003b0834?OpenDocumen
t)
1.Os actos decisórios, com excepção da sentença, não fundamentados padecem, processualmente, de mera
irregularidade – arts. 118, n.º 2 e 123.º, do CPP.
2. Tal patologia, como é o caso, determina a invalidade do acto e dos termos processuais subsequentes pelo mesmo
inquinados, pois é manifesto que afecta o valor do acto praticado, uma vez que não se pronunciando sobre a mencionada
questão, que ignorou em absoluto, não permite ao requerente reagir pelo meio próprio e adequado, afectando-o no seu
direito ao recurso, que lhe reconhecido pela Lei Fundamental.
3. Este vício de que padece o despacho impugnado deve ser reparado, constituindo tal procedimento um dever de
conhecimento oficioso (art.º 123.º, n.º 2 do CPP).
4. A lei não prevê qualquer formalismo para a comunicação ao processo da alteração do domicílio dos mandatários
judiciais, se bem que a forma mais correcta que a prática judiciária aconselha seja a do escrito autónomo donde conste
especificamente essa declaração de ciência. Contudo não se pode ignorar que essa declaração é também válida e eficaz se
inserida numa qualquer peça processual, desde que seja nítida e facilmente perceptível para os serviços judiciais.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-02-2007,
proc.
n.º
96/2007-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c6881911c9e99b1c802572950039f375?OpenDocument)
I – Os artigos 374.º e 379.º, do CPP, respeitam exclusivamente à sentença, não tendo cabimento a sua invocação
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relativamente ao despacho que impõe medidas de coacção, o qual está sujeito, em termos de fundamentação, à disciplina
geral do art.º 97.º, n.º 4, e específica do art.º 194.º, n.º 3, do mencionado Código.
II – Como vem sendo decidido pela jurisprudência desta Relação, a falta de fundamentação de decisão que aplicou
medida de coacção constitui irregularidade que, para ser conhecida, tem de ser arguida nos termos do art.º 123.º, n.º 1,
do CPP, sob pena de sanação do vício.
III – Não padece do vício de falta de fundamentação o despacho que, ao decretar a prisão preventiva do arguido logo
após o primeiro interrogatório judicial deste, remete para os fundamentos da medida invocados pelo MP na promoção que
imediatamente antecede tal despacho e foi objecto do respectivo contraditório, corroborando-os e dando-os por
reproduzidos.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-01-2007,
proc.
n.º
9118/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fdabf6dd95de3afa802572aa003c7991?OpenDocument)
Inexiste justificação plausível para ir o processo a despacho do juiz, com vista à satisfação da pretensão formulada de
entrega da cópia das cassetes às partes que a requeiram quando a essa entrega deve a secção judicial proceder de
imediato, independentemente de despacho já que o acesso imediato às gravações é um direito incontestável das partes
para o exercício do controle da qualidade da própria gravação de cujos vícios só têm 3 dias para reclamar, ao abrigo do art.º
123.º. do C.P.P. (AC STJ de fixação de jurisprudência n.º 5/02, de 27.06, DR – Série I-A, de 17.07).
(Acórdão
do
TRL,
de
23-05-2006,
proc.
n.º
3120/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a47955acbfdbd6ab802571a4004b7026?OpenDocument
)
I – O prazo para arguir as irregularidades a que se reporta o art.º 123.º do C.P.P. é de três dias no caso de buscas e
apreensões realizadas na presença do interessado mas estando o mesmo desacompanhado de advogado que o represente
no processo.
II – É ao M.º P.º que compete determinar quais as diligências que devem ser realizadas em ordem a descobrir e recolher
as provas necessárias aos fins do inquérito, ainda que na realização de tais diligências seja assistido pelos órgãos de polícia
criminal ou, quando a lei o determina, tenha que obter prévia autorização do Juiz de Instrução.
III – É o critério da investigação, cujo dominus é o M.º P.º, que determina a razoabilidade das buscas e da
selecção/escolha dos objectos apreendidos.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-05-2006,
proc.
n.º
54/2006-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/afd0a192ce53ad48802571a000507e79?OpenDocument)
1 - Ocorrendo deficiências na gravação dos depoimentos que ocultam parte importante da gravação da prova
testemunhal produzida em audiência de julgamento, verifica-se uma irregularidade que afecta o valor do acto praticado e
que pode e deve ser reparada, em conformidade com o disposto no art.º 123.º n.º 2, do CPP.
2 - É que a sua verificação é decisivamente prejudicial para os direitos dos sujeitos processuais e tem influência no exame
e decisão da causa, mormente por inutilizar a apreciação do recurso quanto à matéria de partes.
3 - Por isso, há que declarar inválida a audiência de julgamento e ordenar a sua repetição com a necessária
documentação das declarações prestadas.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-12-2003,
proc.
n.º
9495/2003-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3df34a5b2e3d639c80256e3200403d55?OpenDocument
)
I -Actualmente a notificação do despacho que determina a audiência de julgamento da impugnação da decisão da
autoridade administrativa que aplica a coima, suspende o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional.
II – O art.º 38.º do CPA não é aplicável ao procedimento contra-ordenacional pelo que a falta de menção da
subdelegação de competência seria uma mera irregularidade (art.º 123.º do C.P.P.), já sanada.
(Acórdão
do
TRL,
de
26-11-2003,
proc.
n.º
6191/2003-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ecf1d4eff06cff6480256e38005467bb?OpenDocument)
I - A falta de fundamentação do despacho que ordena a prisão preventiva ou qualquer outra medida de coação
constitui uma mera irregularidade (arts. 118, n.º 2 e 123.º do C.P.P.).
II - Irregularidade esta que tem que ser arguida no prazo previsto no art.º 123.º do C.P.P., sob pena de se considerar
sanada.
(Acórdão
do
TRL,
de
27-05-2003,
proc.
n.º
0038665,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f01c044b8e26c0ea80256d3c0033fb3b?OpenDocument)
I - Os actos decisórios não fundamentados padecem, processualmente, de mera irregularidade (arts. 118.º, n.º 2 e 123.º
do C.P.P.) - ressalvado o caso da sentença, em que regem os arts. 374.º,.º 2 e 379.º do C.P.P., inaplicáveis no caso.
II - E tal irregularidade só determina a invalidade do acto a que se refere (e dos termos subsequentes pelo mesmo
inquinados) quando tiver sido arguida pelos interessados no próprio acto, o que, não acontecendo, sempre acarreta a
sanação do vício.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-03-2003,
proc.
n.º
0020543,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2a6ce42ea87414d080256cfe002c583f?OpenDocument)
I - A falta parcial e deficiente gravação da prova do julgamento constitui uma irregularidade processual uma vez que tal
deficiência não está prevista na Lei como nulidade.
II - Nos termos do art.º 123.º, n.º 1 do C.P.P. a irregularidade deve ser invocada no prazo de três dias contados do
conhecimento dela.
III - Contudo, é tempestiva a arguição de tal irregularidade em sede de motivação de recurso do acórdão final uma vez
que a mesma só foi detectada pelo recorrente aquando da audição das "cassettes" para preparação do dito recurso.
IV - De qualquer modo, uma vez que tal irregularidade afecta o direito de defesa do arguido, prejudicando atá a
descoberta da verdade material, pode oficiosamente o tribunal de recurso conhecer e reparar a mesma, ordenando a
repetição do julgamento - art.º 123.º, n.º 2 do C.P.P..
(Acórdão
do
TRL,
de
26-02-2003,
proc.
n.º
0039383,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/eb24b4be1fbd77f780256cec00530d7a?OpenDocument)
Nota: ver Ac. do STJ 13/2014 (ver notas aos art.ºs 101.º e 363.º).
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I - A revogação da suspensão da execução da pena não pode ser "automática", antes deve ser precedida da efectiva
audição do arguido.
II - Sendo que o arguido deve também ser notificado pessoalmente do despacho que revoga a suspensão da execução
da pena sob pena de se cometer a irregularidade do art.º 123.º, n.º 2 (última parte) do C.P.P..
(Acórdão
do
TRL,
de
23-10-2002,
proc.
n.º
0058303,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9975191f23888f4780256cb8003a2419?OpenDocument)
A realização de julgamento em tribunal singular sem documentação da prova e sem declaração na acta a prescindir
dessa documentação configura irregularidade grave, prevista no n.º 2 do art.º 123.º, do CPP, invalidativa do julgamento.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-06-2001,
proc.
n.º
0034349,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/af27dccb7671c7a580256aed0030f14f?OpenDocument)
I - Integra irregularidade processual, sanável nos termos do art.º 123.º, n.º 1, do CPP, a adesão do M.º P.º à acusação
por crime público, deduzida pelo assistente, sempre que aquele não formule acusação autónoma.
II - A dedução em alternativa de acusação, por crime de injurias ou difamação, não é motivo de rejeição daquela, apenas
dando lugar à opção pelo juiz pela qualificação jurídica ajustada.
III - O juiz no despacho que recebe a acusação, pode motivar livremente os factos contidos na acusação.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-03-2001,
proc.
n.º
00110193,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d6d5d2bd26ffdf4e80256a53003ad2ae?OpenDocument)
Nota: em sentido contrário ver o Ac. do STJ 1/2000.
O não reexame da subsistência dos pressupostos da prisão preventiva no prazo de três meses constitui uma mera
irregularidade processual sujeita à disciplina do art.º 123.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-05-2000,
proc.
n.º
0039513,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/55a9e3dff7beb85380256961002cb6e8?OpenDocument)
Não pode declarar-se justificada a falta de uma testemunha a julgamento se a respectiva justificação for apresentada em
juízo muito para além do prazo legalmente fixado para o efeito.
O despacho em que assim se decidiu não é de mero expediente mas sim acto decisório e não contendo fundamentação
é irregular e inválido nos termos do art.º 123.º do C.P.P.
(Acórdão
do
TRL,
de
09-02-2000,
proc.
n.º
0072973,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/015382c5d2739416802568d900454a5a?OpenDocument
)
O uso indevido da notificação edital configura uma irregularidade, a cuja arguição se aplicam as regras estabelecidas no
artigo 123.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
04-06-1997,
proc.
n.º
0012763,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/091f7cb2ce9fceb5802568030004b174?OpenDocument)
III - A decisão administrativa proferida em tal processo deve ser unicamente fundamentada. Porém, a falta de
fundamentação acarreta apenas irregularidade processual que deve ser arguida nos termos do artigo 123.º CPP/87; não
sendo aplicável aqui, como direito subsidiário o CPA.
IV - O artigo 120.º n. 3 CP/82 (prescrição do procedimento criminal) vigora também para as contra-ordenações, devendo
pois ressalvar-se o tempo de suspensão da prescrição.
(Acórdão
do
TRL,
de
05-02-1997,
proc.
n.º
0005583,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/da760397c48bbff8802568030004a9fc?OpenDocument)
I - Deve ser informada a pessoa que se saiba ter legitimidade para deduzir pedido de indemnização civil, pela respectiva
autoridade judiciária.
II - O seu não cumprimento constitui mera irregularidade a ser arguida pela parte interessada, no prazo fixado no art.º
123.º do CPP sob pena de, não o fazendo, ficar sanado.
(Acórdão
do
TRL,
de
30-04-1996,
proc.
n.º
0002205,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5522121a51eaaf0d8025680300049a81?OpenDocument
)
Em regra, a tramitação do pedido de indemnização civil deduzido em processo penal por força do princípio da adesão,
admite apenas petição e contestação.
- Porém se a contestação contiver defesa por excepção, deve ser admitido um terceiro articulado para resposta
à matéria da excepção, devendo para o efeito a contestação ser notificada ao demandante.
- A falta desta notificação, constitui apenas irregularidade processual que deve ser arguida nos termos e prazo previstos
no art.º 123.º CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-03-1996,
proc.
n.º
0005335,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/83031e996662ac5e802568030004f9b8?OpenDocument
)
I - Não existindo articulados o pedido de apoio judiciário deve ser apresentado em requerimento autónomo.
II - Se o pedido não foi feito em separado verifica-se uma irregularidade processual.
III - Se a irregularidade não foi arguida no prazo previsto no artigo 123.º n. 1 do CPP nem o juiz ordenou a sua reparação
oficiosamente considera-se sanada.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-02-1996,
proc.
n.º
0009703,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/84fd61f87ef35237802568030003ab75?OpenDocument)
5- Doutrina online
João Conde Correia, A proibição de valoração decorrente da violação das formalidades relativas à constituição como
arguido, CEJ, 2015.
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Extracto do texto:
Do ponto de vista substantivo parece ser hoje claro que as nulidades processuais penais não se confundem com as
proibições de produção e de valoração de prova. As nulidades processuais penais destinam-se apenas a destruir os efeitos
precários emergentes da prática de um ato processual penal inválido pretérito, estando associadas à exigência de
legalidade processual […] (CORREIA, João Conde, Contributo para a análise da inexistência e das nulidades processuais
penais, Coimbra, Coimbra Editora (1999), p. 90/1). Trata-se, portanto, de um simples mecanismo de destruição dos atos
processuais ilegalmente praticados, que tutela a validade processual, constrangendo à observância do modelo legal
consagrado pelo legislador.
Já a generalidade das proibições de produção e de valoração de prova mergulha as suas raízes nas grandes opções
jurídico-constitucionais do Estado de direito, relativas à prova em processo penal. No fundo, são verdadeiras limitações à
descoberta da verdade, decorrentes de princípios constitucionais, penais e, mesmo, processuais penais, inerentes à
salvaguarda da dignidade da pessoa humana. O ius puniendi estadual não pode ser exercido a todo o custo, devendo
respeitar certos limites ético jurídicos prévios (na jurisprudência do Tribunal Constitucional, cfr., por exemplo, os acórdãos
n.ºs 172/92 de 6 de maio, 212/93, de 16 de março e 578/98, de 14 de outubro). Meios (como, por exemplo, a tortura) ou
temas (como, por exemplo, o segredo de Estado ou o núcleo irredutível da intimidade da vida privada) são inadmissíveis
num Estado de direito ou, então, são admissíveis mas ficam sujeitos a um certo formalismo, que garante a sua fiabilidade
processual penal mínima e sem o qual também não são toleráveis. Numa palavra, são abusivos e, como tal, incompatíveis
com a Lei Fundamental (art. 32.º, n.º 8, segunda parte, da CRP) (para o conceito de «abusivo», ferramenta essencial para a
compreensão deste regime, cfr. CORREIA, João Conde, Qual o significado de abusiva intromissão da vida privada, no
domicílio, na correspondência e nas telecomunicações (art. 32.º, n.º 8, 2ª parte, da C.R.P.), RMP (1999), 79, p. 52 e ss.).
[…]
Correspondendo a esta diversidade substantiva, também em termos adjetivos existem diferenças consideráveis entre
estas duas técnicas processuais. O mecanismo das nulidades só tem lugar nos casos previstos na lei. Segundo o artigo
118.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, «a violação ou a inobservância das disposições da lei do processo penal só
determina a nulidade do acto quando esta for expressamente cominada na lei». […]
Em segundo lugar, acentuando a diferença entre nulidades e proibições de prova, o legislador também referiu que «as
disposições do presente título (referente às nulidades) não prejudicam as normas deste código relativas a proibições de
prova (art. 118.º, n.º 3). Significa isto que, o regime das nulidades processuais não se aplica às proibições de prova e que,
portanto, à sua autonomia dogmática deverá corresponder a sua autonomia técnica (no mesmo sentido, PIMENTA, José da
Costa, Código de Processo Penal …, p. 378; MEIREIS, Manuel Augusto Alves, O regime das provas obtidas pelo agente
provocador em processo penal, Coimbra, Almedina (1999), p. 222; BELEZA, Teresa Pizarro, Apontamentos de direito
processual penal, Lisboa, AAFD (1993), 2, 151, IDEM, «Tão amigos que nós éramos»: o valor probatório do depoimento de
co-arguido no processo penal português, RMP (1998) 74, p. 43; MORÃO, Helena, O efeito à distância..., p. 591 e ss.; ROSA,
Luís Bértolo, Consequências processuais das proibições de prova, RPCC (2010), p. 233; OLIVEIRA, Pedro Martins de, Da
autonomia do regime das proibições de prova, AA.VV. Prova Criminal e Direito de Defesa, Coimbra, Almedina (2010), p. 279
e ss. ou TEIXEIRA, António de Jesus, Os limites do efeito-à-distância nas proibições de prova no processo penal português,
Lisboa, Universidade Católica Editora (2014), p. 21 e ss.). […]
Nalgumas situações o próprio legislador, sensível aos interesses jurídicos em causa, autonomizou os mecanismos
processuais que estão subjacentes às proibições de produção ou de valoração, dizendo que as respetivas provas não
podem ser produzidas ou valoradas. Embora não siga sempre a mesma terminologia, ele teve aqui, pelo menos, a
preocupação suplementar de individualizar claramente a sanção processual aplicável (não podem ser utilizadas), afastandose do regime das nulidades processuais penais. Nestes casos, a opção terminológica do legislador não pode, portanto, deixar
de ser decisiva.
É o caso paradigmático dos artigos 58.º, n.º 5 e 59.º, n.º 3, do Código de Processo Penal (omissão de formalidades
relativas à constituição como arguido), que […] consagram uma verdadeira proibição de valoração [o artigo 59.º, n.º 3, do
CPP (revelando o cuidado do nosso legislador) remete, desde a Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, para os números três e
quatro do artigo anterior (58.º), quando deveria remeter para os números quatro e cinco do mesmo artigo, uma vez que
aquela Lei o alterou, passando o número três a ser o número quatro e este o número cinco. No entanto, estranhamente,
este lapso (que pode induzir o intérprete em erro) tem resistido às constantes alterações ao CPP. O legislador ainda não
reparou esse lapso flagrante]. É, igualmente, o caso do artigo 92.º, n.º 4, que impede a utilização das provas obtidas
mediante a violação das disposições relativas à nomeação de intérprete e às suas obrigações. Em terceiro lugar destacam-se
o número um do artigo 129.º, segundo o qual, em princípio, o depoimento indireto não pode servir como meio de prova
(tem que ser convocada a própria fonte) ou do número três do mesmo artigo (não pode, em caso algum, servir como meio
de prova o depoimento de quem se recusar ou não estiver em condições de indicar como tomou conhecimento dos factos).
Em quarto lugar avultam os artigos 147.º, n.º 4, 148.º, n.º 3 e 149.º, referentes ao reconhecimento pessoal e de objetos, que
também não valem como prova se não forem observadas as formalidades legais. É, também, o caso do artigo 156.º, n.ºs 4 e
6, relativos aos procedimentos inerentes à prova pericial. Em sexto lugar destaca-se o artigo 167.º, n.º 1, que concerne ao
valor probatório das reproduções mecânicas, baseado no princípio segundo o qual aquilo que é ilícito em termos penais
deverá ser ilícito em termos processuais [a conjugação deste regime geral com o regime especial, consagrado no art. 6.º da
Lei 5/2002, de 11 de janeiro, continua envolto em polémicas, demonstrando que aquele (e outros, como, por exemplo, a
prova digital) regime especial deveria estar incluído no CPP. É ai que deve constar o regime de recolha de som e imagem].
Seria contraditório fulminar um determinado comportamento com a censura da ilicitude penal (art. 199.º do CP) e, ao
mesmo tempo, permitir o seu valor probatório. Em sétimo lugar destacam-se os casos de restituição de correspondência
apreendia (art. 179.º, n.º 3) ou de documentação apreendida em escritório de advogado ou consultório médico (art. 180.º,
n.º 3) [o mesmo acontece na legislação processual avulsa, v.g. no artigo 17.º da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro
(apreensão de correio eletrónico e registos de comunicações de natureza semelhante) que remete para o regime da
apreensão de correspondência constante do CPP, assim incorporado (por remissão) aquela proibição de valoração
expressa]. É, finalmente, o caso do artigo 355.º (proibição de valoração das provas que não forem produzidas ou
examinadas em audiência), que decorre de princípios processuais fundamentais, maxime o princípio da imediação.
Em todos estes casos, a sanção processual é a invalidade: o acto não é conforme ao seu modelo legal e os seus efeitos
precários podem ser destruídas através de recurso. O regime técnico das nulidades processuais não tem aqui aplicação [a
introdução de novos casos de autonomização técnica de proibições de produção ou de valoração de prova não parece
obedecer a nenhum propósito amadurecido e coerente do legislador, demonstrando ser apenas fruto do mero acaso: os
artigos 92.º, n.º 5 e 156.º, n.º 6, do CPP foram introduzidos pela Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, numa altura em que a
discussão dogmática sobre as proibições de prova já estava bem consolidada), mas, mesmo assim, não tiveram reflexos
sobre outras constelações, onde o termo «nulidade» era incorreto, nem impediram a sua utilização posterior (v.g. na lei n.º
109/2009, de 15 de setembro)].
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As situações em que o legislador autonomizou o mecanismo processual relativo à violação das proibições de produção e
de valoração de prova são, todavia, proporcionalmente, muito raras. A independência terminológica é, como acabamos de
ver, apenas esporádica. Em muitos casos, indiferente à confusão que essa estranha opção normativa provoca, o legislador
continua a utilizar o termo nulidade para significar uma verdadeira proibição de produção ou de valoração de prova. O
sentido do vocábulo não corresponde aqui ao seu significado corrente ou natural, querendo dizer simbolicamente que essas
provas não têm qualquer validade processual.
É o que acontece, desde logo, na própria Constituição da República Portuguesa, que prescreveu que «são nulas todas as
provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida
privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações» (art. 32.º, n.º 8) no intuito de inviabilizar qualquer
possibilidade prática de aproveitamento […]. A Lei Fundamental não define a solução processual concreta (nulidade civil,
processual, etc), prescrevendo apenas a impossibilidade de utilizar aquelas provas e de assim demonstrar um determinado
facto pretérito [MESQUITA, Paulo Dá,A prova do crime …, p. 269, nota 65; MOURA, José Souto de, Inexistência e nulidades
absolutas em processo penal, AA.VV. Textos, Lisboa,CEJ (1990-1), p. 126; ANDRADE, Manuel da Costa, Sobre as proibições
de prova em processo penal, Coimbra, Coimbra Editora (1992), p. 313].
Depois no Código de Processo Penal dizendo no artigo 126.º, n.º 1 (que corresponde ao art. 32.º, n.º 8, 1ª parte, da CRP)
que são nulos não podendo ser utilizadas as provas aí referidas e no artigo 126.º, n.º 3 (colunado do art. 32.º, n.º 8, 2ª parte
da CRP) que são igualmente nulos, não podendo ser utilizados as provas ai, também, referidas. Em ambos os casos, o que
está em causa são verdadeiras proibições de produção ou de valoração de prova, como resulta da própria epígrafe do artigo
«métodos proibidos de prova», da circunstância de só poderem ser utilizadas para a perseguição criminal do seu autor (art.
126.º, n.º 4, do CPP) e, ainda, do artigo 449.º, n.º 1, alª e) do Código de Processo Penal. Estas provas são proibidas (não
podendo ser utilizadas): não consubstanciam uma qualquer manifestação das nulidades, não estado sujeitas aos artigos
118.º e ss. do Código de Processo Penal. Neste cenário, apesar da linguagem utilizada, a consequência processual para a
violação daqueles preceitos é uma proibição de produção/valoração e não – como quer Paulo Pinto de Albuquerque – uma
qualquer nulidade processual. As declarações assim obtidas não podem ser usadas, seja durante o inquérito, seja depois em
sede de julgamento.
Esta consequência – impossibilidade de utilizar aquelas declarações – é unitária, não havendo aqui uma qualquer
gradação de mais ou de menos, consoante esteja em causa a primeira ou a segundo parte do artigo 32.º, n.º 8, da
Constituição da República Portuguesa ou o número um ou o número três do artigo 126.º do Código de Processo Penal. A
consequência (inutilizabilidade) é a mesma em ambos as hipóteses, podendo apenas dizer-se que num caso a proibição é
absoluta (não admite qualquer derrogação) e noutros é relativa (só se verifica quando as provas forem abusivas) [alguma
jurisprudência e, também alguma doutrina, continuam a separar (mesmo após as alterações introduzidas no art. 126.º, n.º
3, do CPP, pela Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto) entre a nulidade do número um e a nulidade do número três, dizendo que a
primeira é absoluta e a segunda é relativa. No mesmo sentido, com outras indicações, cfr. CORREIA, João Conde, A
distição..., p. 176 ou MORÃO, Helena, O efeito à distância..., p. 594/]. Fazer derivar desta diferença óbvia um regime
processual diverso é manifestamente abusivo. O instituto é o mesmo; o que varia é o seu caráter absoluto ou relativo.
[…]
Se o legislador utiliza o vocábulo nulidade para falar de proibições de produção ou de valoração de prova e o regime
processual destes dois mecanismos destrutivos dos efeitos precários do ato processual penal inválido é diferente (art. 118.º,
n.º 3, do CPP) importa então encontrar um critério distintivo seguro entre estas duas realidades, por forma a tratar como
nulidade aquilo que é nulidade e como proibição de produção ou de valoração de prova aquilo também verdadeiramente o
é.
[…]
A solução só poderá, por isso, encontrar-se no direito constitucional. A generalidade das proibições de produção e de
valoração de prova tem a sua génese nas opções constitucionais sobre o processo penal. Há provas proibidas (art. 32.º, n.º
8, primeira parte, da CRP) e provas admissível mas sujeitas a formalismos sem os quais são abusivas (art. 32.º, n.º 8,
segunda parte, da CRP): são mecanismos de restrição dos direitos fundamentais não consentâneos com a autorização
constitucional. O critério deverá, portanto, ser constitucional, separando entre aquilo que é constitucionalmente admissível
e aquilo que é constitucionalmente proibido (em termos relativos ou absolutos) […].
[…]
Em termos processuais penais a distinção dogmática e adjetiva entre proibições de produção e de valoração de prova e
nulidades tem várias manifestações práticas. Apesar da proximidade dos mecanismos (relativos à patologia processual), as
consequências não são sempre iguais, aproximando-se nuns casos e divergindo noutros. A geometria dos mecanismos não é
simétrica.
[…]
Já vimos que as nulidades processuais penais têm um sistema taxativo (art. 118.º, n.º 1, do CPP), que só
excepcionalmente, quando estiverem em causa princípios constitucionais, poderá ser ultrapassado […]. Se a nulidade não
estiver cominada na lei como consequência para a violação do formalismo processual previsto o vício, seja qual for a sua
gravidade, será tratado como mera irregularidade (art. 123.º do CPP). […]
Pelo contrário, as proibições de prova não têm um sistema taxativo. Podem existir ainda que não exista qualquer
cominação legal para o efeito (numerus apertus). […]
A esmagadora maioria das nulidades processuais penais só pode ser conhecida se tiver sido invocada pelo interessado
(art. 120.º do CPP). Tirando os casos excepcionais dos artigos 119.º, 321.º e 330.º do Código de Processo Penal todas as
restantes nulidades dependem da arguição do interessado [CORREIA, João Conde, A distinção …, p. 194; SILVA, Germano
Marques da, Curso de Processo Penal, Lisboa Verbo (1993), II, p. 66 e ss.; MEIREIS, Augusto Alves, O regime das provas …, p.
222; OLIVEIRA, Pedro Martins de, Da autonomia do regime..., p. 266.].Por isso mesmo, se a violação das formalidades
relativas à constituição como arguido for uma proibição de prova desencadeadora de nulidade sanável das provas obtidas
(como diz Paulo Pinto de Albuquerque), a sua violação só pode conhecida se for invocada pelo visado e as respetivas
declarações podem ser utilizadas nos termos do artigo 356.º do Código de Processo Penal. Se aquele nada disser as suas
declarações, ainda que ilegalmente obtidas, podem ser validamente usadas.
Já as proibições de produção e de valoração de prova podem ser conhecidas oficiosamente, seja em primeira instância,
seja em sede de recurso. O juiz deve agir ex oficio [na doutrna nacional: AGUILAR, Francisco, Dos conhecimentos furtuítos
obtidos através de escutas telefónicas, Coimbra, Almedina (2004), p. 89; SILVA, Germano Marques da, Curso..., p. 106;
MEIREIS, Augusto Alves, O regime das provas …, p. 191; TEIXEIRA, António de Jesus, Os limites do …, p. 28; Luís Bértolo,
Consequências processuais …, p. 243;OLIVEIRA, Pedro Martins de, Da autonomia do regime..., p. 277; ou MORÃO, Helena, O
Efeito à distância…, p. 596]. A gravidade excecional do vício impõe um tratamento excecional. É certo que o artigo 410.º, n.º
3, do Código de Processo Penal só fala de nulidade que não deva considerar-se sanada. No entanto, as proibições de prova
são, como vimos, muitas vezes são denominadas nulidades (art. 126.º, n.ºs 1 e 3, do CPP) e estas nulidades não podem
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considerar-se sanadas (art. 449.º, n.º 1, alª c), do CPP33). O juiz sempre teria que as conhecer. Acresce que, mesmo que
assim não seja, constituem um verdadeiro erro de direito de conhecimento oficioso. Esta invalidade não pode passar
incólume, aproveitando a mera inércia do interessado.
[…]
Outra distinção importante entre o regime das proibições de prova e o regime processual penal das nulidades resulta do
caráter insanável de umas e da sanabilidade das outras: todas as nulidades processuais, mesmo aquelas que o legislador
reputa insanáveis (art. 119.º, 321.º e 330.º do CPP), são afinal sanáveis. Depois de transitada em julgada a decisão final de
nada valerá ao arguido dizer que foi violada uma formalidade processual cominada com nulidade, nomeadamente que só
foi julgado por dois juízes [art. 119.º, alª a), do CPP], que o Ministério Público não tinha promovido o processo [art. 119.º,
alª b), do CPP] ou não estava presente (art. 330.º, n.º 1, do CPP), que o seu defensor também não esteve presente [art.
119.º, alª c) e 330.º, n.º 1, do CPP] ou que a audiência de discussão e julgamento não foi pública (art. 321.º, do CPP). Se
estes vícios não forem oportunamente conhecidos (de forma oficiosa ou a pedido) os efeitos jurídicos precários que o ato
processual penal invalido produziu consolidam-se na ordem jurídica e não podem ser alterados. O caso julgado é «la più
vistosa e potente causa di sanatoria» [CONSO, Giovanni, Il concetto e le specie di invalidità, Milano, Giuffrè (1955), p. 95],
impedindo a anulação posterior do processado.
O mesmo acontece, de forma ainda mais célere, no caso das nulidades dependentes de arguição (art. 120.º do CPP): o
termo do prazo perentório previsto para o efeito, a obtenção da faculdade a que o ato anulável se dirigia ou a
aquiescênciado interessado impedem a destruição do processado, permitindo a consolidação dos efeitos do ato anulável.
Apesar do vício que o afeta, o legislador – em homenagem à segurança jurídica e à economia processual – permite a
manutenção do ato inválido [CORREIA, João Conde, Contributo para a análise..., p. 176 e ss.].
Já as proibições de prova determinam uma invalidade insanável: o artigo 449.º, n.º 1, alª e), do Código de Processo
Penal consagra hoje a possibilidade da revisão nos casos em que se descobrir que serviram de fundamento à condenação
provas proibidas, nos termos dos números um a três do artigo 126.º. O reconhecimento crescente da importância da
metodologia utilizada para a bondade do resultado final levou à introdução desta nova causa de revisão [CORREIA, João
Conde, O «mito do caso julgado» e a revisão propter nova, Coimbra, Coimbra Editora (2010), p. 490; CARNEIRO, Ana Teresa,
Dos fundamentos do recurso extraordinário de revisão, Lisboa, Rei dos Livros (2012), p. 129 e ss.].
A gravidade da ilegalidade cometida fragiliza a própria fiabilidade da decisão final. Ora, se o vício não fica sanado com a
formação da res judicata como é que pode dizer que fica sanado no decurso do processo. Ele pode ser invocado a todo o
tempo, antes e depois do trânsito em julgado.
[…]
Nas nulidades processuais, sobretudo por força do seu caráter formal ou instrumental, vigora um amplo princípio de
renovação do acto inválido. Nos termos do artigo 122.º, n.º 2, do Código de Processo Penal: a «declaração de nulidade
determina, sempre que necessário e possível, a sua repetição». O que, desde que o prazo ainda não tenha expirado (nos
termos do art. 202.º do CPC «o ato nulo não pode ser renovado se já expirou o prazo dentro do qual devia ser praticado»
[…]),deverá acontecer geralmente. O acto deve ser, de novo, praticado, com todo o formalismo legal, repondo-se a
legalidade processual.
No que respeita às proibições de produção e de valoração de prova, atentos os interessesem jogo, em princípio, a
repetição do ato é impensável. Se o ato é em si mesmo proibido (art. 32.º, n.º 1, primeira parte da CRP) não se concebe,
sequer teoricamente, a sua repetição (v.g.tortura). Seria afrontar, de novo, a proibição e cometer outra vez o crime (art.
243.º do CP). Já se o ato for repetível (por exemplo, só estão em causa as formalidades imprescindíveis para que não seja
abusivo do ponto de vista constitucional, nos termos do art. 32.º, n.º 8, segunda parte da CRP), a repetição pode ser, na
prática, impossível (v.g.escutas, gravações) porque passou a oportunidade ideal para o efeito; será impensável fazer uma
escuta em julgamento. Devido ao normal desenrolar do processo, o ato já não pode ser eficazmente praticado.
Para além destas situações, em que a repetição do ato é teórica ou praticamente impensável, existem alguns casos em
que ele poderá ser repetido [Segundo o TC será, por exemplo, o caso do reconhecimento pessoal. […] Ac. n.º 199/2004, de
24 de março]. […]
[…]
O último ponto de atrito entre o regime das nulidades processuais penais e as proibições de produção ou valoração de
prova consiste no eventual efeito à distância desencadeado pelo vício original. O artigo 122.º, n.º 1, do Código de Processo
Penal consagra o conceito de invalidade derivada, dispondo que «as nulidades tornam inválido o acto em que se
verificarem, bem como os que dele dependerem e aquelas puderem afectar». Desta forma, o legislador estabelece uma
rigorosa ligação entre a invalidade o ato inicial e a invalidade subsequente. A invalidade comunica-se, irremediavelmente,
aos atos posteriores, obrigando – se possível – a uma repetição integral de todo o ilicitamente processado.
No domínio das proibições de produção ou de valoração de prova o legislador português não foi tão eloquente: omitiu
qualquer referência expressa ao problema. No entanto, nem a independência proclamada no artigo 118.º, n.º 3, do Código
de Processo Penal, nem esta deplorável omissão significam, inevitavelmente, a sua exclusão. A existência de um fernwirkung
é hoje (seja qual for a sua legitimidade normativa) inquestionável entre a doutrina e a jurisprudência nacionais [CORREIA,
João Conde, A distição..., p. 200; OLIVEIRA, Luís Pedro Martins de, Da autonomia …, p. 286 e ss.; ROSA, Luís Bértolo,
Consequências processuais …, p. 235 e ss.; TEIXEIRA, António de Jesus, Os Limites do …, p. 63 e ss.; MORÃO, Helena, O Efeito
à distância…, p. 596 e ss.].
Mesmo assim, devido ao caráter geralmente irrepetível das provas e às exigências de eficácia da justiça penal (também
ela entretanto erigida a bem jurídico-constitucional [por todos, cfr. CORREIA, João Conde, Bloqueio Judicial à suspensão
provisória do processo, Porto, Universidade Católica Editora (2012), p. 94 e ss.]) a jurisprudência e a doutrina cedo
tentaram temperar o rigor deste efeito com teorias como a fonte independente, a descoberta inevitável ou a mácula
dissipada. A violação da proibição de prova não desencadeia necessariamente a proibição da sua valoração.
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 124.º
Objecto da prova
1 - Constituem objecto da prova todos os factos juridicamente relevantes para a existência ou
inexistência do crime, a punibilidade ou não punibilidade do arguido e a determinação da pena ou da
medida de segurança aplicáveis.
2 - Se tiver lugar pedido civil, constituem igualmente objecto da prova os factos relevantes para a
determinação da responsabilidade civil.
Notas:
1- Acórdãos do STJ
I - No art.º 1.º, al. a), da Lei 5/2002, de 11-01 (alterada pela Lei 19/2008, de 21-04), que estabelece medidas de combate
à criminalidade organizada e económico-financeira, fixa-se um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo
profissional e perda de bens a favor do Estado, relativa, além do mais, aos crimes de tráfico de estupefacientes, nos termos
dos arts. 21.º a 23.º e 28.º do DL 15/93, de 22-01.
II - Nos termos do seu art.º 7.º, em caso de condenação pela prática de crime referido no art.º 1.º, e para efeitos de
perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem de actividade criminosa a diferença entre o valor do
património do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito.
III - O legislador, rompendo com a nossa tradição jurídica, introduz, de motu próprio, uma presunção juris tantum: se
alguém se dedica a certa actividade ilícita que propicia, como regra, rendimentos avultados, nem sempre fáceis de
quantificar, é de presumir que esses benefícios patrimoniais são de proveniência ilegítima.
IV - Tal presunção legal de ilicitude na proveniência nada tem de inaceitavelmente agressivo aos direitos fundamentais
do cidadão, na medida em que, em primeiro lugar, opera apenas no âmbito de crimes de catálogo (os mencionados no seu
art.º 1.º); depois, porque a presunção, base do confisco, supõe a prévia condenação por um daqueles crimes; por outro
lado, ela é direccionável, apenas, ao seu produto, às vantagens dele derivadas, assente num propósito de prevenção da
criminalidade em globo, ligado ao velho aforismo de que o crime não compensa, de reafirmar tanto sobre o agente do facto
típico (prevenção especial individual) como sobre a sociedade em geral, com reflexo ao nível do reforço da vigência da
norma (prevenção geral positiva ou de integração); por fim, e não menos essencial, o arguido pode arredar a presunção,
demonstrando, no exercício do seu pleno direito de contraditório, a proveniência lícita dos bens ou vantagens
supostamente liquidados pelo MP com o rótulo de ilícitos.
V - O TC tem frisado, e constitui entendimento doutrinário assente, que o direito de propriedade, tal como previsto no
art.º 62.º, n.º 1, da CRP, não é garantido em termos absolutos, mas sim dentro dos limites e com as restrições definidas
noutros lugares do texto constitucional ou na lei, quando a Constituição para ela remeter, ainda que possa tratar-se de
limitações constitucionalmente implícitas – cf. Ac. TC n.º 294.º/2008, Proc. n.º 11/08 - 3.ª secção.
VI - E, na mesma linha de orientação, o Ac. TC n.º 340.º/87 (DR n.º 220.º, II Série, de 24-09-1987) entendeu que o art.º
108.º do CP82 (também na sua redacção originária), que prevê a perda a favor do Estado de objectos de terceiro, não é
inconstitucional, por violação do direito de propriedade, por ser de considerar que esse direito constitucional pode ser
sacrificado em homenagem aos valores da segurança das pessoas, da moral ou da ordem pública, enquanto elementos
constitutivos do Estado de Direito democrático, posicionados, na colisão de direitos estabelecida, num plano hierárquico
superior.
VII - A previsão de um mecanismo especial de perda de bens a favor do Estado por força da Lei 5/2002, tomando por
base a presunção de obtenção de vantagens patrimoniais ilícitas através da actividade criminosa – afirmou-se no
mencionado aresto do TC, citando Damião da Cunha (Perda de Bens a Favor do Estado, CEJ, 2002, págs. 7, 10 e 26) –,
estando em causa graves crimes, como é o caso do tráfico de estupefacientes, é perfeitamente conforme à CRP.
VIII - Não deixa de impressionar, em favor da legalidade da presunção, que a recente Lei 19/2008, de 21-04, que alterou a
Lei 5/2002, tenha deixado intocada a presunção, o que vem em reforço da tese de uma firme e incontornável posição do
legislador na matéria, que entendeu, conscientemente, não dever alterar.
IX - Mas o estabelecimento de uma presunção é uma indicação clara de que a Lei 5/2002 introduziu no processo penal
um procedimento que se afasta dos seus cânones, pelo que o julgador deve verificar se estão reunidos os pressupostos que
configuram a base factual daquela presunção e, depois, constatar se o arguido deduz contraprova quanto à presunção da
proveniência ilícita do produto do crime.
X - Prioritariamente, o julgador deve socorrer-se da prova produzida em tribunal e, depois, fazer funcionar a presunção,
fixando o facto legalmente presumido, na esteira de que quem usufrui de uma presunção está dispensado de provar os
factos a que ela conduz, nos termos do art.º 344.º, n.º 1, do CC.
XI - A presunção estende-se, apenas, à ilicitude da proveniência de bens ou produta sceleris, não já ao conteúdo material
deste, à sua amplitude: quanto ao exacto quantitativo daqueles rege o poder-dever de o tribunal, com o figurino dos
sujeitos processuais, proceder à sua indagação.
XII - A metodologia de cálculo com base na equidade apenas tem lugar quando a lei o permita (art.º 4.º, al. a), do CC), e
em processo penal não tem aplicação, salvo no caso do enxerto cível, mas aí por incorporação das regras de direito
substantivo civil – arts. 129.º do CP e 124.º, n.º 2, do CPP.
XIII - E as provas admissíveis em processo penal, enquanto factos jurídicos com relevância para a existência ou
inexistência do crime, a punibilidade ou não punibilidade do arguido e a determinação da pena ou da medida de segurança,
por força do art.º 124.º do CPP, são as que não forem proibidas por lei, visto o art.º 125.º do mesmo diploma, que enuncia
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o princípio da legalidade, da taxatividade dos meios de prova.
XIV - O STJ não se intromete na matéria de facto fixada, como tribunal de revista que é, estando-lhe vedado sindicar a
assente nas instâncias, porque não teve acesso às provas que desfilaram perante o Colectivo, mas em sede de recurso pode
exercer a adequada censura sobre a legalidade das provas de que o tribunal se serviu para fixar a matéria de facto,
designadamente se elas envolvem violação da lei, porque se está perante matéria de direito.
XV - Em processo penal, ou se produz prova convincente sobre a realidade de um facto ou a dúvida sobre tal realidade
funciona em favor do arguido, e, no aspecto em que o princípio se prende com o controlo da legalidade dos meios de
prova, «das violações do grau de convicção necessário para a decisão, das proibições de prova e da presunção da inocência
pelo tribunal de recurso» (cf. Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário ao CPP, pág. 347), a questão já reveste a natureza
de matéria de direito, assistindo a este STJ o poder de sindicabilidade do uso devido ou indevido daquele princípio
estruturante do processo penal.
XVI - Numa situação em que o Colectivo se serviu do art.º 566.º, n.º 3, do CC para, com base na equidade, fixar o
quantitativo dos ganhos derivados do tráfico de droga, por inexistência do seu específico valor e em ordem a superar a
indefinição do volume do lucro ilegítimo, importa concluir que decidiu, na dúvida em que incorreu – pois de outro modo
não faria apelo ao juízo ex aequo et bono –, contra o arguido, violando o princípio in dubio pro reo na afirmação daquele
efeito penal da condenação.
XVII - Consequentemente, por insuficiência de base factual, revertendo a dúvida em favor do arguido, a condenação na
perda a favor do Estado (do valor de € 11 090) não pode manter-se, sendo de revogar, nessa parte, o decidido.
(Acórdão
do
STJ
de
12-11-2008,
proc.
n.º
08P3180,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0acc7f9dce30f1948025751a0059f3c4?OpenDocument)
1 – A circunstância de no registo criminal do arguido nada constar, não invalida as suas declarações que levaram a dar
como provado que cometeu anteriormente crimes e, por isso, não é delinquente primário.
2 – Na verdade, constitui a matéria respeitante aos antecedentes criminais do arguido objecto da prova, por se tratar de
factos juridicamente relevantes para a determinação da pena (n.º 1 do art.º 124.º do CPP), sendo admissíveis as provas que
não forem proibidas por lei (art.º 125.º do CPP, n.º 3 do art.º 141.º do CPP), não actuando aqui a proibição de prova (art.º
126.º do CPP), com a limitação de que esses factos não podem ser valorados na determinação da culpabilidade do arguido.
Por outro lado, não se trata de factos em relação aos quais a lei exija uma prova tarifada ou tabelada, que não pode ser
substituída por outra.
(Acórdão
do
STJ
de
16-02-2006,
proc.
n.º
06P124,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/977cae8d6111eb4e80257117005183ec?OpenDocument
)
I - O âmbito do recurso afere-se pelas conclusões extraídas pelo recorrente da respectiva motivação.
II - O objecto da prova (artigo 124.º, do CPP) e a sua livre apreciação (artigo 127.º, do mesmo diploma) integram
princípios ligados à produção probatória, sendo que esta é insindicável pelo STJ, a menos que ocorram, se invoquem ou se
detectem, quaisquer dos vícios elencados no n. 2, do artigo 410.º, do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033334,
de
20-11-1997,
proc.
n.º
97P495,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9328a318849b0196802568fc003b7253?OpenDocument
)
V - A indemnização de perdas e danos emergentes de crime é regulada pela lei civil quantitativamente e, nos seus
pressupostos, porém, é regulada, processualmente, pela lei de processo penal.
VI - Em processo penal vigoram os princípios da investigação e da livre apreciação da prova, mesmo em relação ao
pedido de indemnização por perdas e danos, por isso que não há, mesmo neste aspecto, que considerar o princípio do ónus
da prova e não tem efeito cominatório a falta de contestação.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00030987,
de
20-11-1996,
proc.
n.º
96P276,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5929dbc910009570802568fc003b4846?OpenDocument
)
2- Acórdão do TR
I - As vigilâncias efectuadas por órgãos de policia criminal que procederam à investigação dos crimes (de tráfico de
estupefacientes) a que os autos se reportam não constituem objectos de prova, tal como ele é definido pelo n.º 1 do art.º
124.º CPP. Essas vigilâncias constituem apenas a fonte de conhecimento relatado pelos elementos policiais nos
depoimentos prestados na audiência.
II - Por isso, rigorosamente, o que se lhes refere não devia até ter sido inserido na matéria de facto provada, devendo
apenas constar da fundamentação da decisão de facto uma vez que, apesar de não ser relevante para a existência ou
inexistência do crime, para a sua punibilidade ou para a determinação da sanção, permite compreender os motivos pelos
quais os agentes policiais tinham conhecimento dos factos relatados e depuseram da forma porque o fizeram.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-05-2003,
proc.
n.º
0032423,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e776b24d32e6c57a80256da2005331c1?OpenDocument
)
4- Doutrina online
Paulo de Sousa Mendes, Nemo Tenetur e a Transmissibilidade da Prova Entre Procedimentos, CEJ, 2016.
Nota: extracto do texto em nota ao art.º 61.º
António Pires Henriques da Graça, Processo Penal Português - Questões de Prova, CEJ, 2015
Extracto do texto:
A actividade probatória consiste na produção, exame e ponderação dos elementos legalmente possíveis a habilitarem o
julgador a formar a sua convicção sobre a existência ou não de concreta e determinada situação de facto.
A prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de razoabilidade»: «no trabalho de verificação dos
enunciados factuais, a posição do investigador - juiz pode, de algum modo, assimilar-se à do historiador: tanto um como o
outro, irremediavelmente situados num qualquer presente, procuram reconstituir algo que se passou antes e que não é
reprodutível». Donde que «não seja qualquer dúvida sobre os factos que autoriza sem mais uma solução favorável ao
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arguido», mas apenas a chamada dúvida razoável (a doubt for which reasons can be given). Pois que «nos actos humanos
nunca se dá uma certeza contra a qual não militem alguns motivos de dúvida». «Pedir uma certeza absoluta para orientar a
actuação seria, por conseguinte, o mesmo que exigir o impossível e, em termos práticos, paralisar as decisões morais».
Enfim, «a dúvida que há-de levar o tribunal a decidir pro reo tem de ser uma dúvida positiva, uma dúvida racional que ilida a
certeza contrária, ou, por outras palavras ainda, uma dúvida que impeça a convicção do tribunal» Cristina Líbano Monteiro,
«In Dubio Pro Reo», Coimbra, 1997).

Artigo 125.º
Legalidade da prova
São admissíveis as provas que não forem proibidas por lei.
Notas:
1- Acórdãos do TC
340/2013
Não julga inconstitucional a norma resultante da interpretação do disposto nos artigos 61.º, n.º 1, alínea d), e 125.º do
Código de Processo Penal, com o sentido de que os documentos obtidos por uma inspeção tributária, ao abrigo do dever
de cooperação imposto nos artigos 9.º, n.º 1, 28.º, n.os 1 e 2, 29.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, e
nos artigos 31.º, n.º 2, e 59.º, n.º 4, da Lei Geral Tributária, podem posteriormente vir a ser usados como prova em
processo criminal pela prática do crime de fraude fiscal movido contra o contribuinte.
Nota: ver notas ao art.º 61.º
213/2008
Não julga inconstitucional a norma do artigo 125.º do CPP na interpretação segundo a qual é permitida a admissão e
valoração de provas documentais relativas a listagens de passagens de um veículo automóvel nas portagens das autoestradas, que foram registadas pelo sistema de identificador da «Via Verde», armazenadas numa base de dados
informatizada e ulteriormente juntas ao processo criminal, sem o consentimento do arguido e por mera determinação do
Ministério Público.
[…] a proibição contida no artigo 35.º, n.º 4, da C.R.P., como o próprio preceito indica, não é absoluta, admitindo
excepções que poderão ser definidas pelo legislador ordinário. Estas excepções constituem restrições ao direito de controlo
do registo informático, devendo ser-lhes aplicada o regime das restrições aos direitos, liberdades e garantias dos n.º 2 e 3,
do artigo 18.º, da C.R.P. (vide, neste sentido, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, na ob. cit., pág. 555, e HELENA MONIZ,
na ob. cit. [“Notas sobre a protecção de dados pessoais perante a informática”, na R.P.C.C., Ano 7, n.º 2], pág. 247-248).
Uma das excepções que é frequentemente apontada como podendo justificar uma restrição ao referido direito é a da
utilização desses dados para fins de investigação criminal, designadamente como meio de prova em processo penal (vide,
neste sentido, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, na ob. cit., pág. 555, PAULA RIBEIRO FARIA, em “Constituição
Portuguesa Anotada” dirigida por Jorge Miranda e Rui Medeiros, tomo 1, pág. 383, da ed. de 2005, da Coimbra Editora,
PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, em “Protecção de dados pessoais e direito à privacidade”, em “Direito da sociedade da
informação”, vol. I, pág. 252, da ed. de 1999, da Coimbra Editora, e o Parecer n.º 21/2000 da P.G.R., pub. no D.R. II Série, de
28-8-2000).
Na verdade, o artigo 182º, do C.P.P., admite que “as pessoas indicadas nos artigos 135.º a 137.º apresentam à
autoridade judiciária, quando esta o ordenar, os documentos ou quaisquer objectos que tiverem na sua posse e devam ser
apreendidos, salvo se invocarem, por escrito, segredo profissional ou de funcionário ou segredo de Estado”.
Entre essas pessoas encontram-se os responsáveis do tratamento de dados pessoais, bem como as pessoas que, no
exercício das suas funções, tenham conhecimento de dados pessoais tratados, nos termos do artigo 135.º, n.º 1, do C.P.P., e
17.º, da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.
O interesse público constitucionalmente protegido da descoberta da verdade material, essencial à administração da
justiça penal como pilar de um Estado de direito, pode justificar a quebra da confidencialidade dos dados pes-soais, desde
que dela não resulte uma restrição intolerável dos direitos fundamentais do cidadão.
Quando o acesso aos dados pretendidos para a investigação criminal põe em causa direitos fundamentais do cidadão,
como o direito à reserva da intimidade da vida privada (artigo 26.º, n.º 1, da C.R.P.), há que tomar em consideração a
garantia específica para essa situação, prevista no artigo 32º, n.º 8, da C.R.P.
[…]
A movimentação duma pessoa, nomeadamente a sua deslocação em veículo automóvel, pelas diferentes vias públicas,
apesar de ocorrer em locais acessíveis a outras pessoas, é efectuada de forma tendencialmente anónima, pelo que a
divulgação de informações sobre essas concretas deslocações auto-móveis a terceiros (local, dia e hora) poderá
comprometer o direito à reserva da intimidade da vida privada do seu condutor.
Mas isso não significa que o acesso a essas listagens, para fins probatórios em processo penal, se traduza numa
inadmissível intromissão na vida privada do condutor do veículo em causa.
Na verdade, as provas obtidas por intromissão na vida privada só são proibidas quando essa intromissão se revelar
“abusiva”, pelo que esta proibição é relativa (vide, neste sentido, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, na ob. cit., pág.
524, e PAULO DE SOUSA MENDES, em “As proibições de prova em processo penal”, em “Jornadas de Direito Processual
Penal e Direitos Fundamentais”, pág. 137, da ed. de 2004, da Almedina).
Como defende PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, a polaridade entre o público e o privado corresponde a uma escala
progressiva e gradual, sem quebras de continuidade nem saltos bruscos, entre aquilo que é mais íntimo e o que se partilha
com toda a gente (em “Direito de personalidade”, pág. 81, da ed. de 2006, da Almedina), ou como refere RABINDRANATH
CAPELO DE SOUSA, a amplidão da tutela da vida privada desdobra-se em círculos concêntricos de reserva, dotados de maior
ou menor eficácia jurídica, particularmente de garantias mais ou menos profundas (na ob. cit., pág. 326-327).
Quando a situação em causa, embora sujeita a reserva, decorre em espaços que permitem a sua observação por qualquer
pessoa, nomeadamente vias públicas, a intensidade da tutela é menor, podendo esta ter de ceder, para salvaguardar
interesses superiores (vide, neste sentido, RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, na ob. cit. [“O direito geral de
personalidade”, pág. 316-351, da ed. de 1995, da Coimbra Editora], pág. 327).
E o interesse público constitucional da realização da justiça penal justifica a afectação da privacidade em zonas distantes
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do seu núcleo mais íntimo (vide, neste sentido PAULO MOTA PINTO, em “O direito à reserva sobre a intimidade da vida
privada”, no B.F.D.U.C., vol. LXIX, pág. 566, e em “A protecção da vida privada e a Constituição”, no Boletim da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, vol. LXXVI, pág. 196, e MARIA FERNANDA PALMA, em “Tutela da vida privada e
Processo Penal”, em “Estudos em memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida”, pág. 657, da ed. de 2007, da Coimbra
Editora).
Ora, situando-se o tipo de intromissão sub iudicio numa zona já afastada do núcleo mais íntimo da vida privada,
justifica-se plenamente que prevaleça o interesse superior da obtenção da verdade material na realização da justiça
penal, o qual legitima o conhecimento e a valoração probatória judicial das mencionadas listagens, não se mostrando
violados os direitos constitucionais consagrados nos artigos 35.º, n.º 4, e 32.º, n.º 8, da C.R.P.
[…] como tem realçado a mais recente jurisprudência constitucional, apenas os actos que contendem, de forma
relevante, com direitos, liberdades e garantias fundamentais do arguido, no decurso da fase de inquérito, dependem da
prévia autorização do juiz de instrução (vide Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 42/2007, 155/2007 e 228/2007,
publicados na 2.º Série do Diário da República, de 11 de Maio, 10 de Abril e de 23 de Maio de 2007, respectivamente).
Ora, como já acima se realçou, a intromissão na vida privada do condutor do veículo automóvel a que respeitam as
listagens requisitadas pelo Ministério Público, situa-se numa zona muito distante do núcleo sensível da intimidade pessoal,
pelo que não é constitucionalmente exigível que o respectivo acto seja ordenado ou validado por um juiz, encontrando-se
o direito restringido suficientemente garantido com a intervenção de um Magistrado do Ministério Público, cuja acção é
norteada por deveres de isenção, objectividade e legalidade.
2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
14/2014
Os arguidos que se recusarem à prestação de autógrafos, para posterior exame e perícia, ordenados pelo Exm.º
Magistrado do M.º P.º, em sede de inquérito, incorrem na prática de um crime desobediência, previsto e punível pelo
artigo 348.º, n.º 1 b), do Código Penal, depois de expressamente advertidos, nesse sentido, por aquela autoridade
judiciária.
DR 203, 1.ª Série, de 21-10-2014: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
Nota: ver notas ao art.º 61.º
3- Acórdãos do STJ
XX - O princípio in dubio pro reo é uma das garantias da maior importância na protecção da liberdade individual, ante a
pretensão punitiva do Estado, partindo de uma visão optimista do homem, um acto de fé, com origem em Rousseau e, por
outro lado, do valor supremo que a liberdade e a honra não podem ser-lhe retiradas enquanto persistir a justiça e o bem
fundado do acto – Cf. Eduardo Correia, Les preuves em droit pénale portugais, RDES, Ano IV, págs. 17 e 22 a 40.
XXI - O seu âmbito de aplicação tem a ver e assume particular importância em termos de uma questão de facto, só se
aplicando em face de uma questão de facto e não já de uma questão de direito, no ensinamento de Frederico Isasca,
Apontamentos de Direito Processual Penal, AAFDL, 1987, valendo apenas em relação à questão da prova dos factos, como
princípio probatório que é, relevando da dúvida sobre o facto, pois a dúvida sobre a interpretação do feixe normativo
aplicável ao caso, respeitando ao plano substantivo, se resolve por aplicação dos critérios de interpretação legal.
XXII - O princípio pretende responder ao problema da dúvida na apreciação judicial dos casos criminais, não no sentido
da dúvida interpretativa na aferição do sentido da norma, mas da dúvida sobre o facto tipicamente forense, escreve
Cristina Líbano Monteiro, Perigosidade de inimputáveis e in dubio pro reo, BFD, Studia Jurídica, n.º 24, pág. 91.
XXIII - O princípio rege também para as causas de exclusão de ilicitude, culpa, pena e, portanto, para as condições
objectivas de punibilidade, como se decidiu no Ac. do STJ de 15-12-83, BMJ 322.º, pág. 281.º, mas já não funciona quanto
aos pressupostos processuais, se bem que em caso de persistente dúvida sobre factos materialmente relevantes para a
admissibilidade do processo, particularmente quanto à prescrição do procedimento não deva preferir-se, em regra, o
arquivamento à prossecução do processo – Figueiredo Dias, Direito Processo Penal, tomo I, págs. 218.º/219, com base no
princípio da legalidade da repressão penal.
XXIV - Como, igualmente, se deve afastar o funcionamento do princípio, quando não se conseguir determinar, para além
de toda a dúvida razoável, com precisão qual o tipo de crime efectivamente cometido, designadamente, furto ou abuso de
confiança, hipótese em que, no entanto, dentro de uma comprovação alternativa dos factos, alguns autores admitem o
funcionamento, como dá nota o Ac. do STJ, de 25-05-2006, CJSTJ, Ano XIV, TII, 2006, pág. 200.
XXV - O estado de dúvida em que se baseia o princípio não se confunde com uma qualquer incerteza probatória, apoiada
numa qualquer convicção intimista, subjectiva, despida, de um mínimo de objectividade, pois que tal dúvida há-de ser
razoável, ou seja sustentável na avaliação global dos factos, de forma lógica, coerente e razoável, ou seja minimamente
credível para se impor aos destinatários da decisão.
XXVI - O STJ no aspecto em que o princípio é um princípio geral de direito probatório invocado no restrito âmbito dos
factos, fornecendo-lhe a dúvida em que o julgador sucumbiu quanto a eles, não firmando a certeza bastante para
condenar, por se estar no domínio da matéria de facto, não exerce qualquer sindicância ou poder de controle, mas já o faz,
no controle que exerce sobre a legalidade dos meios de meios de prova usados – art.º 125.º do CPP –, e, particularmente,
sempre que dos termos da sentença ressalta que tribunal decidiu contra o arguido ou só não concluiu em seu favor porque,
do texto daquela, resulta que incorreu no vício do erro notório da apreciação da prova, nos termos do art.º 410.º, n.º 2, al.
c), do CPP e só por essa razão acolheu uma solução desfavorável.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
04-05-2011,
proc.
n.º
1702/09.1JAPRT.P1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/366fe9675b6903f18025788c0058e506?OpenDocument)
I - Encontra-se universalmente consagrado o entendimento, desde logo quanto à prova dos factos integradores do crime,
de que a realidade das coisas nem sempre tem de ser directa e imediatamente percepcionada, sob pena de se promover a
frustração da própria administração da justiça.
II - Deve procurar-se aceder, pela via do raciocínio lógico e da adopção de uma adequada coordenação de dados, sob o
domínio de cauteloso método indutivo, a tudo quanto decorra, à luz das regras da experiência comum, categoricamente,
do conjunto anterior circunstancial. Pois que, sendo admissíveis, em processo penal, «… as provas que não foram proibidas
pela lei» (cf. art.º 125.º do CPP), nelas se devem ter por incluídas as presunções judiciais (cf. art.º 349.º do CC).
III -As presunções judiciais consistem em procedimento típico de prova indirecta, mediante o qual o julgador adquire a
percepção de um facto diverso daquele que é objecto directo imediato de prova, sendo exactamente através deste que,
uma vez determinado, usando do seu raciocínio e das máximas da experiência de vida, sem contrariar o princípio da livre
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apreciação da prova, intenta formar a sua convicção sobre o facto desconhecido (acessória ou sequencialmente objecto de
prova).
IV -No caso, a indução respeita ao domínio da personalidade e da atitude comportamental do arguido, consideradas as
incidências mais expressivas da sua vida, e focada, em particular, a sua expectável conduta posterior. O juízo negativo
formulado na decisão sumária sobre os mais marcantes traços da personalidade e sobre o nível de preparação do arguido
para a vida em sociedade livre é reclamado, até, pela própria natureza da operação do cúmulo jurídico de penas, nos
termos do art.º 77.º, n.º 1, do CP.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
27-05-2010,
proc.
n.º
86/08.0GBPRD.P1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/736efc5e3ab03fbd80257757004a4b3a?OpenDocument)
I - Relativamente ao valor das declarações do arguido como meio de prova, subscrevemos o que tem sido o
posicionamento jurisprudencial do STJ, cujo eixo radica na ideia de que, fundamentalmente, o que está em causa é a
posição interessada do arguido que, assumido o seu impedimento para depor como testemunha, não obsta a que preste
declarações, nomeadamente para esclarecer o tribunal sobre a sua responsabilidade criminal, numa postura de
colaboração na procura da verdade material. Sendo um meio de prova legal, cuja admissibilidade se inscreve no art.º 125.º
do CPP, as declarações do co-arguido podem, e devem, ser valoradas no processo.
II - No que respeita à questão de saber se é processualmente válido o depoimento do arguido que incrimina os restantes
arguidos, a resposta é frontalmente afirmativa e dimana desde logo da regra do art.º 125.º do CPP, que dispõe que são
admitidas as provas que não forem proibidas por lei. Por outro lado, não se sente qualquer apoio numa interpretação
rebuscada da Constituição que aponte a inconstitucionalidade de tal interpretação: pelo contrário, a consideração de que o
depoimento do arguido – que é, antes do mais, um cidadão no pleno uso dos seus direitos – se reveste à partida de uma
capitis diminutio só pelo facto de ser arguido ofende o princípio da igualdade dos cidadãos. Portanto, a questão que se
coloca neste caso é, como em relação a todos os meios de prova, a da credibilidade do depoimento do co-arguido.
III - Esta credibilidade só pode ser apreciada em concreto, face às circunstâncias em que é produzida. O que não é
admissível é a criação de regras abstractas para essa apreciação, retornando ao sistema da prova tarifada: assim, dizer em
abstracto e genericamente que o depoimento do co-arguido só é válido se for acompanhado de outro meio de prova é uma
subversão das regras da produção de prova sem qualquer apoio na letra ou no espírito da lei.
IV - A admissibilidade do depoimento do arguido como meio de prova em relação aos demais co-arguidos não colide
minimamente com o catálogo de direitos que integram o estatuto inerente àquela situação, mostrando-se adequada à
prossecução de legítimos e relevantes objectivos de política criminal, nomeadamente no que toca à luta contra a
criminalidade organizada.
V - A proibição de valoração, contra o arguido, do exercício do direito ao silêncio incide apenas sobre o silêncio que
aquele adoptou como estratégia processual, não podendo repercutir-se na prova produzida por qualquer meio legal,
designadamente a que venha a precisar e demonstrar a responsabilidade criminal do arguido, revelando a falência daquela
estratégia.
VI - O depoimento incriminatório de co-arguido está sujeito às mesmas regras de outro e qualquer meio de prova, ou
seja, aos princípios da investigação, da livre apreciação e do in dubio pro reo. Assegurado o funcionamento destes e o
exercício do contraditório, nos termos preconizados pelo art.º 32.º da CRP, nenhum argumento subsiste contra a validade
de tal meio de prova.
VII - Aliás, a partir do momento em que o arguido depõe no exercício do seu direito de defesa, é evidente que as suas
palavras têm uma dupla conotação: sendo emergentes de um inviolável direito de defesa, elas são também um meio de
prova. Não é possível, em termos práticos, separar aquela realidade concreta que é o depoimento arguido, considerando-o
ora como um exercício legítimo de um direito ora como meio de prova. Tal visão, para além de um inequívoco
maniqueísmo, esquece que o processo penal visa a descoberta da verdade material e não de tantas realidades quantas as
que interessam aos diversos sujeitos processuais.
VIII - Inexiste no nosso ordenamento jurídico um direito a mentir; a lei entende, simplesmente, ser inexigível ao arguido o
cumprimento do dever de verdade. Porém, uma coisa é a inexigibilidade do cumprimento do dever de verdade –
reconduzindo-o a um mero dever moral – e outra é a inscrição de um direito do arguido a mentir, inadmissível num Estado
de Direito.
IX - É evidente que, tal como em relação ao depoimento da vítima, é preciso ser muito cauteloso no momento de
pronunciar uma condenação baseada somente nas declarações do co-arguido, porque este pode ser impulsionado por
razões aparentemente suspeitas, tal como o anseio de obter um trato policial ou judicial favorável, o ânimo de vingança, o
ódio ou ressentimento, ou o interesse em auto-exculpar-se mediante a incriminação de outro ou outros acusados.
X - Por isso, para dissipar qualquer dessas suspeitas objectivas, é razoável que o co-arguido transmita algum dado
externo que corrobore objectivamente a sua manifestação incriminatória, com o que deixará de ser uma imputação
meramente verbal para se converter numa declaração objectivada e superadora de uma eventual suspeita inicial. Não se
trata de criar, à partida e em termos abstractos, uma exigência adicional ao depoimento do co-arguido quando este
incrimine os restantes, mas sim de uma questão de credibilidade daquele depoimento em concreto.
XI - A credibilidade do depoimento incriminatório do co-arguido está na razão directa da ausência de motivos de
incredibilidade subjectiva, o que, na maioria dos casos, se reconduz à inexistência de motivos espúrios e à existência de
uma auto-inculpação, assumindo igualmente uma real importância a concorrência de corroborações periféricas objectivas
que demonstrem a verosimilhança da incriminação.
XII - Objecto do processo penal é a matéria da acusação, sendo esta que, por sua vez, delimita e fixa os poderes de
cognição do tribunal e a extensão do caso julgado. É a este efeito que se chama a vinculação temática do tribunal e é nele
que se consubstanciam os princípios da identidade, da unidade ou indivisibilidade e da consunção do objecto do processo
penal, segundo os quais este deve manter-se o mesmo da acusação ao trânsito em julgado da sentença, deve ser conhecido
e julgado na sua totalidade (unitária e indivisivelmente) e – mesmo quando o não tenha sido – deve considerar-se decidido.
XIII - A vinculação temática do tribunal constitui a pedra angular de um efectivo e consistente direito de defesa do
arguido – sem o qual o fim do processo penal é inalcançável –, que assim se vê protegido contra arbitrários alargamentos
da actividade cognitiva e decisória do tribunal e assegura os seus direitos de contraditoriedade e audiência.
XIV - A imputação genérica de uma actividade de venda de quantidade não determinada de droga e a indefinição
sequente nunca poderão ser valoradas num sentido não compreendido pelo objecto do processo, mas apenas dentro dos
limites da acusação, e quanto à matéria relativamente à qual existiu a possibilidade de exercício do contraditório. É
evidente que tal em nada colide com as inferências que, em termos de lógica e experiência comum, são permitidas pela
prova produzida, mas sempre dentro daqueles limites.
XV - O exercício do contraditório está necessariamente carente de objecto perante uma imputação de tal forma genérica
e imprecisa que pode ser concretizada das mais diversas formas e com significados jurídicos diversos. Dizer-se que se
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vendeu produto estupefaciente abrange uma gama de substâncias que vai desde o haxixe até à heroína, dizer-se que foi a
um grande número de pessoas em nada nos congrega num esforço de determinação da maior densidade, ou de densidade
qualitativamente superior, do crime agravado.
XVI - Extraindo as necessárias ilações do exposto, conclui-se que a prova da venda, em quantidade indeterminada, a uma
pluralidade não determinada de consumidores, e durante um largo período de tempo, desacompanhada de outro elemento
coadjuvante, não poderá ser valorada na dimensão mais gravosa para o arguido. A precisão sobre a qualidade ou a
quantidade de droga distribuída naquela continuada actividade de distribuição é essencial para a determinação do tipo
legal e, assim, a dúvida sobre tal quantidade e, nomeadamente, sobre as que relevam em termos jurisprudenciais para a
transposição do tipo legal do art.º 21.º do DL 15/93, de 22-01, para o do seu art.º 24.º, tem de ser equacionada de acordo
com o principio in dubio pro reo.
(Acórdão
do
STJ
de
03-09-2008,
proc.
n.º
08P2044,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4bd73ea7101a2a83802574ce002fe455?OpenDocument)
I - Se, após ter anulado um meio de prova – as declarações de um co-arguido –, o acórdão da Relação consegue
segmentar a concreta relevância probatória do depoimento em causa, o reenvio dos autos à 1.ª instância não tem qualquer
justificação.
II - As declarações de co-arguido, sendo um meio de prova legal, cuja admissibilidade se inscreve no art.º 125.º do CPP,
podem e vem ser valoradas no processo.
III - Questão diversa é a da credibilidade desses depoimentos, mas essa análise só em concreto, e face às circunstâncias
em que os mesmos são produzidos, pode ser realizada.
IV - Por isso, dizer em abstracto e genericamente que o depoimento do co-arguido só é válido se for acompanhado de
outro meio de prova é uma subversão das regras da produção de prova, sem qualquer apoio na letra ou espírito da lei.
V - A admissibilidade como meio de prova do depoimento de co-arguido, em relação aos demais co-arguidos, não colide
minimamente com o catálogo de direitos que integram o estatuto inerente àquela situação, mostrando-se adequada à
prossecução de legítimos e relevantes objectivos de política criminal, nomeadamente no que toca à luta contra a
criminalidade organizada.
VI - O direito ao silêncio não pode ser valorado contra o arguido. Porém, a proibição de valoração incide apenas sobre o
silêncio que o arguido adoptou como estratégia processual, não podendo repercutir-se na prova produzida por qualquer
meio legal, designadamente a que venha a precisar e demonstrar a responsabilidade criminal do arguido, revelando a
falência daquela estratégia.
VII - Inexiste no nosso ordenamento jurídico um direito a mentir; a lei admite, simplesmente, ser inexigível dos arguidos
o cumprimento do dever de verdade. Contudo, uma coisa é a inexigibilidade do cumprimento do dever de verdade e outra
é a inscrição de um direito do arguido a mentir, inadmissível num Estado de Direito.
VIII - É evidente que, tal como em relação ao depoimento da vítima, é preciso ser muito cauteloso no momento de
pronunciar uma condenação baseada somente nas declarações do co-arguido, porque este pode ser impulsionado por
razões aparentemente suspeitas, tal como o anseio de obter um trato policial ou judicial favorável, o ânimo de vingança, o
ódio ou ressentimento, ou o interesse em auto-exculpar-se mediante a incriminação de outro ou outros acusados.
IX - Por isso, para dissipar qualquer dessas suspeitas objectivas, é razoável que o co-arguido transmita algum dado
externo que corrobore objectivamente a sua manifestação incriminatória, com o que deixará de ser uma imputação
meramente verbal para se converter numa declaração objectivada e superadora de um eventual défice de credibilidade
inicial. Não se trata de criar, à partida e em termos abstractos, uma exigência adicional ao depoimento do co-arguido
quando este incrimine os restantes, antes de uma questão de fiabilidade.
X - A credibilidade do depoimento incriminatório do co-arguido está na razão directa da ausência de motivos de
incredibilidade subjectiva, o que, na maioria dos casos, se reconduz à inexistência de motivos espúrios e à existência de
uma auto-inculpação.
XI - O TC e o STJ já se pronunciaram no sentido de estar vedado ao tribunal valorar as declarações de um co-arguido,
proferidas em prejuízo de outro, quando, a instâncias deste, o primeiro se recusa a responder, no exercício do direito ao
silêncio (cf. Acs. do TC n.º 524.º/97, de 14-07-1997, DR II, de 27-11-1997, e do STJ de 25-02-1999, CJSTJ, VII, tomo 1, pág.
229.º).
XII - E é exactamente esse o sentido da alteração introduzida pelo n.º 4 do art.º 345.º do CPP quando proíbe a
utilização, como meio de prova, das declarações de um co-arguido em prejuízo de outro nos casos em que aquele se
recusar a responder às perguntas que lhe forem feitas pelo juiz ou jurados ou pelo presidente do tribunal a instâncias do
Ministério Público, do advogado do assistente ou do defensor oficioso.
XIII - Tal como quando é exercido o direito ao silêncio, as declarações incriminadoras de co-arguido continuam a valer
como prova quando o incriminado está ausente.
XIV - Na verdade, tal ausência não afecta o direito ao contraditório – que, na fase de julgamento, onde pontifica a
oralidade e imediação, pressupõe a possibilidade de o arguido, por intermédio do seu defensor, sugerir as perguntas
necessárias para aquilatar da credibilidade do depoimento que se presta e infirmá-lo caso se mostre adequado –, pois
estando presente o defensor do arguido o mesmo pode e deve exercer o contraditório sobre os meios de prova produzidos
(arts. 63.º e 345.º do CPP).
XV - Questão distinta seria a da recusa do mesmo co-arguido a depor sobre perguntas formuladas pelo tribunal e
sugeridas pelo defensor ou pelo MP.
XVI - O crime base de tráfico de estupefacientes, tipificado no art.º 21.º do DL 15/93, de 22-01, está delineado para
assumir uma função de defesa social ou protecção da comunidade perante a actividade de tráfico de mediana dimensão,
utilizando recursos e propondo meios e objectivos que não apresentam grande traço de dissemelhança perante o perfil que
apresenta, normalmente, a patologia criminal deste tipo.
XVII - A agravação supõe, pelo contrário, uma exasperação do grau de ilicitude já definido e delimitado na muito ampla
dimensão dos tipos base – os arts. 21.º, 22.º e 23.º do referido diploma –, e, consequentemente, uma dimensão que,
referenciada pelos elementos específicos da descrição das circunstâncias, revele um quid específico que introduza uma
medida especialmente forte do grau de ilicitude que ultrapasse consideravelmente o círculo base das descrições tipo. A
forma agravada há-de ter, assim, uma dimensão que, segundo considerações objectivas, extravase o modelo, o espaço e o
grau de ilicitude própria dos tipos base.
XVIII - No caso concreto considerou-se provado que a quantia de PTE 69.565.000$00 – valores que foram determinados
num momento temporal já distante (ano de 2000) e cuja equivalência em euros teria de ter em atenção a desvalorização da
moeda – era proveniente da actividade de tráfico exercida pelo arguido em conjunção com outros arguidos. Tal facto por si
só, e independentemente de outras considerações sobre as restantes quantias e droga apreendidas, dá uma ideia clara de
que a actividade ilícita exercida pelo arguido se situa num patamar superior e muito distante de uma organização de
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modesta ou mediana dimensão, apontando para operações ou «negócios» de grande tráfico, longe, por regra, das
configurações da escala de base típicas e próprias do «dealer de rua» urbano e suburbano ou do seu sucedâneo no espaço
rural. A quantia em causa assume uma dimensão que se caracteriza pela excepcionalidade e grandeza que é pressuposto do
funcionamento da qualificativa da al. c) do art.º 24.º do DL 15/93, de 22-01.
(Acórdão
do
STJ
de
12-03-2008,
proc.
n.º
08P694,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6082ccff48a8006980257421003b9252?OpenDocument)
XXV-A Lei n.º 5/2002 de 11 de Janeiro, que estabeleceu medidas de combate à criminalidade organizada e económicofinanceira e procedeu à alteração de diversos diplomas legais, consagrou no art.º 1.º um regime especial de perda de bens
a favor do Estado, relativamente a vários crimes, entre os quais, o de:
a) Tráfico de estupefacientes, nos termos dos artigos 21.º a 23.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro.
XXVI- Em caso de condenação pela prática de crime referido no art.º 1.º, e para efeitos de perda de bens a favor do
Estado, presume-se constituir vantagem de actividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e
aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito.- art.º 7.º n.º 1 da referida Lei
XXVII- A presunção estabelecida no artigo 7.º é, porém, ilícita se se provar a origem dos bens nos termos do n.º 3 do
artigo 9.º,
XXVIII- O n.º 3 do mesmo art.º 7.º diz que «consideram-se sempre como vantagens de actividade criminosa os juros,
lucros e outros benefícios obtidos com bens que estejam nas condições previstas no artigo 111.º do Código Penal”
Mas, constando como não provado, que a quantia monetária de 145.º € (cento e quarenta e cinco euros), detida, era
proveniente da actividade de venda de droga e que o arguido utilizava o telemóvel, o carregador e os cartões, para obter de
terceiros não identificados, o produto estupefaciente, não pode aplicar-se o disposto no n.º 3 do referido art.º 7.º,.
XXIX- Ainda assim, mesmo que não tenha havido prova dessa factualidade, não fica excluída a presunção ope legis, da
sua verificação, por força do art.º 7.º n.º 1da Lei 5/2002.
XXX- Sendo caso de verificação da presunção não ilidida, e, não constituindo presunção de culpa, deviam os factos que a
integram ser dados como provados com fundamento em tal meio de prova – v.. arts.º 349.º e 350.º do Código Civil e 125.º
do CPP.
XXXI- Vindo, porém, provado que o arguido, antes de ser detido, trabalhava como servente de pedreiro, auferindo, em
média, cerca de 500 euros por mês e, tendo em conta o valor e objectos que lhe foram apreendidos, é de concluir inexistir
diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito, ou seja não é
de concluir pela existência da presunção estabelecida no art.º 7.º, por inexistência do respectivo pressuposto fácticopatrimonial.
E, como a natureza da quantia e objectos apreendidos, bem como as circunstâncias do caso (face aos factos não
provados), não põem em risco a segurança das pessoas, a moral ou ordem públicas, nem oferecem sério risco de ser
utilizados para o cometimento de novos factos ilícitos típicos, e, não vindo provada uma relação de instrumentalidade ou
funcionalidade entre esses bens apreendidos e o ilícito dos autos, também não é aplicar a perda de tais bens nos termos da
regra geral do art.º 109.º do CP.
(Acórdão
do
STJ
de
16-01-2008,
proc.
n.º
07P4638,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b71a4291d3c4fb7f802573d70052c3ca?OpenDocument)
I - Não há obstáculo legal à valoração das declarações do co-arguido, em harmonia com os critérios que devem presidir
à livre apreciação da prova nos termos do art.º 127.º, do CPP, desde que, por um lado, seja garantido o necessário
contraditório e que, por outro, essa valoração tenha em conta os riscos de menor credibilidade que tais declarações
comportam, pelas implicações da situação de imputação de responsabilidade criminal, também, ao declarante,
circunstância a exigir prudência e o maior cuidado na procura de toda a «corroboração» possível.
II - O princípio da legalidade do processo e o estatudo do arguido impedem que sejam consideradas, como prova, as
declarações do arguido, mesmo que sob a forma de conversa informal, a órgãos de polícia criminal encarregados de actos
de investigação, quando essas declarações não forem reduzidas a auto.
III - O S.T.J. só pode reconhecer a violação do princípio in dubio pro reo quando da decisão recorrida resultar que, tendo
o tribunal a quo chegado a uma situação de dúvida sobre a realidade dos factos decidiu em desfavor do arguido ou,
quando, não reconhecendo o tribunal recorrido essa dúvida, ela resultar evidente (actualmente por conhecimento oficioso)
do texto da decisão, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, ou seja, quando é verificável que a dúvida
só não foi reconhecida por virtude de um erro notório na apreciação da prova.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00001012,
de
30-10-2001,
proc.
n.º
01P2630,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/de0cfcef8adf6db280256d1a0038467d?OpenDocument)
Como decorre do princípio da verdade material que informa e norteia o processo penal, no julgamento da matéria de
facto, para a descoberta da verdade e de todos os elementos necessários à boa decisão da causa, não está o Tribunal
vinculado ao alegado na acusação e na contestação, nem limitado os meios de prova indicados em tais peças processuais
(cfr. artigos 125.º e 340.º ns. 1 e 2, do CPP).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00035642,
de
24-11-1998,
proc.
n.º
98P801,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aa28f35830d72d32802568fc003badf1?OpenDocument)
I - Estando junta aos autos, a ficha policial do arguido, tal como qualquer outro documento nessas condições, constitui
prova produzida e examinada em audiência, pelo que o Tribunal Colectivo não pode deixar de a apreciar e valorar, com
vista, designadamente, ao juízo sobre a personalidade, no âmbito dos artigos 369.º, n. 1, do C.P.P., e 71, n. 2, do Código
Penal.
II - O artigo 125.º do CPP, interpretado no sentido de que, na audiência de julgamento, é admissível a prova resultante
da ficha policial do arguido, junta aos autos, não padece de inconstitucionalidade, nomeadamente, por violação das
garantias de defesa e do princípio de presunção de inocência, consagrados no artigo 32.º, ns. 1 e
2, da C.R.P..
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034137,
de
04-06-1998,
proc.
n.º
98P266,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e1c9c915429e07f2802568fc003b7164?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRE de 14-07-2015 : As declarações do coarguido podem ser suficientes para incriminar o outro arguido, desde que
sejam credíveis (por inexistir, nas relações entre arguidos, ressentimento, inimizade ou tentativa de exculpação do
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declarante), sejam verosímeis (havendo corroborações através de factos objetivos), sejam persistentes e idênticas (ao
longo do processo), e se apresentem sem ambiguidades ou contradições.
Ac. TRP de 25-02-2015 : I. A obtenção de fotografias ou de filmagens, sem o consentimento do visado, sempre que exista
justa causa nesse procedimento, nomeadamente quando as mesmas estejam enquadradas em lugares públicos, visem a
realização de interesses públicos ou hajam, ocorrido publicamente não constitui ilícito típico.
II. Nessas circunstancias mesmo que haja falta de licenciamento da CNPD podem ser usadas como meio de prova.
Ac. TRC de 27-11-2013 : I. Quando o meio de prova proibido é o único que permite a prova de determinado facto, o
Tribunal da Relação, conhecendo de recurso interposto, pode/deve sanar a nulidade.
II. Mas sempre que o tribunal da 1.ª instância funda a sua convicção, conjuntamente, em meios de prova proibidos e em
meios de prova válidos, só ele está em condições de voltar a decidir com base nos meios de prova legais, de refazer o seu
juízo crítico sobre a prova e expô-lo para eventual nova sindicância em função de novo recurso que venha a ser interposto.
Ac. TRC de 10-07-2013 : 1. Quando a vítima seja interlocutora e destinatária da comunicação telefónica ou outra
comunicação técnica equiparada, considera-se justificada a divulgação do teor da conversa telefónica pelo sistema de alta
voz (a que é semelhante a mensagem sonora) quando essa precisa comunicação telefónica é o meio utilizado para cometer
um crime de ameaças, ou injurias e a vítima consinta, de modo expresso ou implícito, na sua divulgação a terceiros como
forma de se proteger de tais ameaças e, com o tal não constitui prova proibida;
2. O arguido ao enviar a mensagem sonora para o telemóvel da ofendida sabia e queria que esta a ouvisse, sabendo que era
gravada, com essa mesma finalidade de ser ouvida pelo destinatário. Não se trata de qualquer intromissão ilícita nas
telecomunicações que necessite de salvaguarda, porque não há sequer intromissão, não há violação à reserva
constitucional da privacidade;
3. Mesmo não utilizando a gravação (mensagem de voz gravada), ou seja, em telefonema direto, o teor da conversa pode
ser escutado por terceiros, ou porque estão perto do auscultador do telefone ou, o aparelho é colocado em alta voz.
Ac. TRC de 20-06-2012 : I. A prova por presunção não é uma prova totalmente livre e absoluta, como, aliás, o não é a
livre convicção (sob pena de abandono do patamar de segurança da decisão pressuposto pela condenação penal, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo) conhecendo limites que quer a doutrina quer a jurisprudência se têm
encarregado de formular;
II. Desde logo, é necessário que haja uma relação directa e segura, claramente perceptível, sem necessidade de elaboradas
conjecturas, entre o facto que serve de base à presunção e o facto que por presunção se atinge (sendo inadmissíveis
«saltos» lógicos ou premissas indemonstradas para o estabelecimento dessa relação);
III. Por outro lado, há-de exigir-se que a presunção conduza a um facto real, que se desconhece, mas que assim se firma
(por exemplo, a autoria «desconhecida» de um facto conhecido, sendo conhecidas também circunstâncias que permitem
fazer funcionar a presunção, sem que concomitantemente se verifiquem circunstâncias de facto ou sejam de admitir
hipóteses consistentes que permitam pôr em causa o resultado assim atingido);
IV. Por fim, a presunção não poderá colidir com o princípio in dubio pro reo (é esse, aliás, o sentido da restrição referida na
parte final do exemplo que antecede).
9. Ac. TRC de 9-05-2012 : 1. A presunção judicial é admissível em processo penal e traduz-se em o tribunal, partindo de
um facto certo, inferir, por dedução lógica, um facto desconhecido.
2. As presunções de facto - judiciais, naturais ou hominis - fundam-se nas regras da experiência comum.
3. Para a valoração de tal meio de prova devem exigir-se, os seguintes requisitos: - pluralidade de factos-base ou indícios; precisão de tais indícios estejam acreditados por prova de carácter direto; - que sejam periféricos do facto a provar ou
interrelacionados com esse facto; - racionalidade da inferência; - expressão, na motivação do tribunal de instância, de como
se chegou ? inferência.
5. Ac. TRL de 4-03-2010, CJ, 2010, T2, pág.134: A obtenção de fotograma através do sistema de videovigilância existente
num estabelecimento comercial, para a protecção dos seus bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo
que se desconheça se esse sistema foi comunicado à CNPD, não corresponde a qualquer método proibido de prova, desde
que exista uma justa causa para a sua obtenção, como é o caso de documentar a prática de uma infracção criminal, e os
referidos fotogramas não digam respeito ao «núcleo duro da vida privada» da pessoa visionada.
4. Ac. TRL de 3-11-2009, CJ, 2009, T5, pág.117: As imagens obtidas através de sistema de videovigilância, previamente
autorizado, que se restringiram ao espaço divisório da propriedade dos assistentes e permitiram visionar o arguido em
posição intrusiva no espaço daqueles, não se traduziram em qualquer acto de intromissão na vida privada alheia, podendo
ser validamente utilizadas como meio de prova.
6. Ac. TRL de 28-05-2009 : O uso das imagens captadas pela câmara de vídeo colocada pelo assistente na entrada do
seu prédio rústico, desde que limitado à identificação do(s) autor(es) dos danos provocados na propriedade do assistente, e
enquanto reportado ao momento da prática dos factos integradores dos referidos estragos, configura um meio necessário
e apto a repelir a agressão ilícita da propriedade do assistente.
7. Ac. TRG de 9-02-2009 : I. As declarações de co-arguido, sendo um meio de prova legal, cuja admissibilidade se
inscreve no art. 125.º do CPP, podem e devem ser valoradas no processo.
II. Questão diversa é a da credibilidade desses depoimentos, mas essa análise só em concreto, e face às circunstâncias em
que os mesmos são produzidos, pode ser realizada.
III. Dizer em abstracto e genericamente que o depoimento do co-arguido só é válido se for acompanhado de outro meio de
prova é uma subversão das regras da produção de prova, sem qualquer apoio na letra ou espírito da lei.
IV. O direito ao silêncio não pode ser valorado contra o arguido. Porém, a proibição de valoração incide apenas sobre o
silêncio que o arguido adoptou como estratégia processual, não podendo repercutir-se na prova produzida por qualquer
meio legal, designadamente a que venha a precisar e demonstrar a responsabilidade criminal do arguido, revelando a
falência daquela estratégia.
V. A credibilidade do depoimento incriminatório do co-arguido está na razão directa da ausência de motivos de
incredibilidade subjectiva, o que, na maioria dos casos, se reconduz à inexistência de motivos espúrios e à existência de
uma auto-inculpação.
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VI. O TC e o STJ já se pronunciaram no sentido de estar vedado ao tribunal valorar as declarações de um co-arguido,
proferidas em prejuízo de outro, quando, a instâncias deste, o primeiro se recusa a responder, no exercício do direito ao
silêncio (cf. Acs. do TC n.º 524/97, de 14-07-1997, DR II, de 27-11-1997, e do STJ de 25-02-1999, CJSTJ, VII, tomo 1, pág.
229).
VII. E é exactamente esse o sentido da alteração introduzida pelo n.º 4 do art. 345.º do CPP quando proíbe a utilização,
como meio de prova, das declarações de um co-arguido em prejuízo de outro nos casos em que aquele se recusar a
responder às perguntas que lhe forem feitas pelo juiz ou jurados ou pelo presidente do tribunal a instâncias do Ministério
Público, do advogado do assistente ou do defensor oficioso.
VIII. Tal como quando é exercido o direito ao silêncio, as declarações incriminadoras de co-arguido continuam a valer como
prova quando o incriminado está ausente.
IX. Na verdade, tal ausência não afecta o direito ao contraditório - que, na fase de julgamento, onde pontifica a oralidade e
imediação, pressupõe a possibilidade de o arguido, por intermédio do seu defensor, sugerir as perguntas necessárias para
aquilatar da credibilidade do depoimento que se presta e infirmá-lo caso se mostre adequado -, pois estando presente o
defensor do arguido o mesmo pode e deve exercer o contraditório sobre os meios de prova produzidos (arts. 63.º e 345.º
do CPP).
X. Questão distinta seria a da recusa do mesmo co-arguido a depor sobre perguntas formuladas pelo tribunal e sugeridas
pelo defensor ou pelo MP.
Se a transacção de droga foi desencadeada/determinada pela PJ, tendo sido utilizado agente provocador, a prova obtida
é nula, por inadmissível, por ter sido utilizado meio enganoso, proibido por lei, já que afecta a liberdade de vontade ou de
decisão dos arguidos em causa.
A actividade do agente provocador não pode deixar de ser considerada ilícita e, por isso, as provas assim obtidas são
provas proibidas, por inadmissíveis face, desde logo, ao art.º 125.º do Código de Processo Penal, ao estabelecer que,
apenas, «são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-11-2006,
proc.
n.º
9060/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5c86f077af3141488025728b003e0353?OpenDocument)

Artigo 126.º
Métodos proibidos de prova
1 - São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em geral,
ofensa da integridade física ou moral das pessoas.
2 - São ofensivas da integridade física ou moral das pessoas as provas obtidas, mesmo que com
consentimento delas, mediante:
a) Perturbação da liberdade de vontade ou de decisão através de maus tratos, ofensas corporais,
administração de meios de qualquer natureza, hipnose ou utilização de meios cruéis ou enganosos;
b) Perturbação, por qualquer meio, da capacidade de memória ou de avaliação;
c) Utilização da força, fora dos casos e dos limites permitidos pela lei;
d) Ameaça com medida legalmente inadmissível e, bem assim, com denegação ou condicionamento
da obtenção de benefício legalmente previsto;
e) Promessa de vantagem legalmente inadmissível.
3 - Ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas, as provas
obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas
telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular.
4 - Se o uso dos métodos de obtenção de provas previstos neste artigo constituir crime, podem
aquelas ser utilizadas com o fim exclusivo de proceder contra os agentes do mesmo.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 126.º
(Métodos proibidos de prova)
1 - São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da
integridade física ou moral das pessoas.
2 - São ofensivas da integridade física ou moral das pessoas as provas obtidas, mesmo que com consentimento delas,
mediante:
a) Perturbação da liberdade de vontade ou de decisão através de maus tratos, ofensas corporais, administração de meios
de qualquer natureza, hipnose ou utilização de meios cruéis ou enganosos;
b) Perturbação, por qualquer meio, da capacidade de memória ou de avaliação;
c) Utilização da força, fora dos casos e dos limites permitidos pela lei;
d) Ameaça com medida legalmente inadmissível e, bem assim, com denegação ou condicionamento da obtenção de
benefício legalmente previsto;
e) Promessa de vantagem legalmente inadmissível.
3 - Ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular.
4 - Se o uso dos métodos de obtenção de provas previstos neste artigo constituir crime, podem aquelas ser utilizadas com
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o fim exclusivo de proceder contra os agentes do mesmo.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 126.º
[...]
3 - Ressalvados os casos previstos na Lei, são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante
intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações sem o consentimento do
respectivo titular.
2- Legislação
Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto (Regime jurídico das acções encobertas para fins de prevenção e investigação criminal)
Artigo 1.º
Objecto
1 - A presente lei estabelece o regime das acções encobertas para fins de prevenção e investigação criminal.
2 - Consideram-se acções encobertas aquelas que sejam desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por
terceiro actuando sob o controlo da Polícia Judiciária para prevenção ou repressão dos crimes indicados nesta lei, com
ocultação da sua qualidade e identidade.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
As acções encobertas são admissíveis no âmbito da prevenção e repressão dos seguintes crimes:
a) Homicídio voluntário, desde que o agente não seja conhecido;
b) Contra a liberdade e contra a autodeterminação sexual a que corresponda, em abstracto, pena superior a 5 anos de
prisão, desde que o agente não seja conhecido, ou sempre que sejam expressamente referidos ofendidos menores de 16
anos ou outros incapazes;
c) Relativos ao tráfico e viciação de veículos furtados ou roubados;
d) Escravidão, sequestro e rapto ou tomada de reféns;
e) Tráfico de pessoas;
f) Organizações terroristas, terrorismo, terrorismo internacional e financiamento do terrorismo;
g) Captura ou atentado à segurança de transporte por ar, água, caminho-de-ferro ou rodovia a que corresponda, em
abstracto, pena igual ou superior a 8 anos de prisão;
h) Executados com bombas, granadas, matérias ou engenhos explosivos, armas de fogo e objectos armadilhados, armas
nucleares, químicas ou radioactivas;
i) Roubo em instituições de crédito, repartições da Fazenda Pública e correios;
j) Associações criminosas;
l) Relativos ao tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas;
m) Branqueamento de capitais, outros bens ou produtos;
n) Corrupção, peculato e participação económica em negócio e tráfico de influências;
o) Fraude na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção;
p) Infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada ou com recurso à tecnologia informática;
q) Infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional;
r) Contrafacção de moeda, títulos de créditos, valores selados, selos e outros valores equiparados ou a respectiva
passagem;
s) Relativos ao mercado de valores mobiliários.
Artigo 3.º
Requisitos
1 - As acções encobertas devem ser adequadas aos fins de prevenção e repressão criminais identificados em concreto,
nomeadamente a descoberta de material probatório, e proporcionais quer àquelas finalidades quer à gravidade do crime
em investigação.
2 - Ninguém pode ser obrigado a participar em acção encoberta.
3 - A realização de uma acção encoberta no âmbito do inquérito depende de prévia autorização do competente
magistrado do Ministério Público, sendo obrigatoriamente comunicada ao juiz de instrução e considerando-se a mesma
validada se não for proferido despacho de recusa nas setenta e duas horas seguintes.
4 - Se a acção referida no número anterior decorrer no âmbito da prevenção criminal, é competente para autorização o
juiz de instrução criminal, mediante proposta do Ministério Público.
5 - Nos casos referidos no número anterior, a competência para a iniciativa e a decisão é, respectivamente, do magistrado
do Ministério Público junto do Departamento Central de Investigação e Acção Penal e do juiz do Tribunal Central de
Instrução Criminal.
6 - A Polícia Judiciária fará o relato da intervenção do agente encoberto à autoridade judiciária competente no prazo
máximo de quarenta e oito horas após o termo daquela.
Artigo 4.º
Protecção de funcionário e terceiro
1 - A autoridade judiciária só ordenará a junção ao processo do relato a que se refere o n.º 5 do artigo 3.º se a reputar
absolutamente indispensável em termos probatórios.
2 - A apreciação da indispensabilidade pode ser remetida para o termo do inquérito ou da instrução, ficando entretanto o
expediente, mediante prévio registo, na posse da Polícia Judiciária.
3 - Oficiosamente ou a requerimento da Polícia Judiciária, a autoridade judiciária competente pode, mediante decisão
fundamentada, autorizar que o agente encoberto que tenha actuado com identidade fictícia ao abrigo do artigo 5.º da
presente lei preste depoimento sob esta identidade em processo relativo aos factos objecto da sua actuação.
4 - No caso de o juiz determinar, por indispensabilidade da prova, a comparência em audiência de julgamento do agente
encoberto, observará sempre o disposto na segunda parte do n.º 1 do artigo 87.º do Código de Processo Penal, sendo
igualmente aplicável o disposto na Lei n.º 93/99, de 14 de Julho.
Artigo 5.º
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Identidade fictícia
1 - Para o efeito do n.º 2 do artigo 1.º, os agentes da polícia criminal podem actuar sob identidade fictícia.
2 - A identidade fictícia é atribuída por despacho do Ministro da Justiça, mediante proposta do director nacional da Polícia
Judiciária.
3 - A identidade referida no número anterior é válida por um período de seis meses prorrogáveis por períodos de igual
duração, ficando o funcionário de investigação criminal a quem a mesma for atribuída autorizado a, durante aquele
período, actuar sob a identidade fictícia, quer no exercício da concreta investigação quer genericamente em todas as
circunstâncias do tráfico jurídico e social.
4 - O despacho que atribui a identidade fictícia é classificado de secreto e deve incluir a referência à verdadeira identidade
do agente encoberto.
5 - Compete à Polícia Judiciária gerir e promover a actualização das identidade fictícias outorgadas nos termos dos
números anteriores.
Artigo 6.º
Isenção de responsabilidade
1 - Não é punível a conduta do agente encoberto que, no âmbito de uma acção encoberta, consubstancie a prática de
actos preparatórios ou de execução de uma infracção em qualquer forma de comparticipação diversa da instigação e da
autoria mediata, sempre que guarde a devida proporcionalidade com a finalidade da mesma.
2 - Se for instaurado procedimento criminal por acto ou actos praticados ao abrigo do disposto na presente lei, a
autoridade judiciária competente deve, logo que tenha conhecimento de tal facto, requerer informação à autoridade
judiciária que emitiu a autorização a que se refere o n.º 3 do artigo 3.º
Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro (Lei do Cibercrime)
Artigo 19.º
Acções encobertas
1 - É admissível o recurso às acções encobertas previstas na Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto, nos termos aí previstos, no
decurso de inquérito relativo aos seguintes crimes:
a) Os previstos na presente lei;
b) Os cometidos por meio de um sistema informático, quando lhes corresponda, em abstracto, pena de prisão de máximo
superior a 5 anos ou, ainda que a pena seja inferior, e sendo dolosos, os crimes contra a liberdade e autodeterminação
sexual nos casos em que os ofendidos sejam menores ou incapazes, a burla qualificada, a burla informática e nas
comunicações, a discriminação racial, religiosa ou sexual, as infracções económico-financeiras, bem como os crimes
consagrados no título iv do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
2 - Sendo necessário o recurso a meios e dispositivos informáticos observam-se, naquilo que for aplicável, as regras
previstas para a intercepção de comunicações.
Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto (Aprova a lei da cooperação judiciária internacional em matéria penal)
Artigo 160.º-B
Acções encobertas
1 - Os funcionários de investigação criminal de outros Estados podem desenvolver acções encobertas em Portugal, com
estatuto idêntico ao dos funcionários de investigação criminal portugueses e nos demais termos da legislação aplicável.
2 - A actuação referida no número anterior depende de pedido baseado em acordo, tratado ou convenção internacional e
da observância do princípio da reciprocidade.
3 - A autoridade judicial competente para a autorização é o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, sob proposta
do magistrado do Ministério Público junto do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).
3- Acórdãos do TC
476/2015
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 119.º, 120.º, 126.º, 188.º e 190.º, todos do Código de
Processo Penal, quando interpretadas no sentido de que a preterição dos prazos referidos no artigo 188.º, n.ºs 3 e 4 do
aludido Código se traduz numa nulidade sanável e por isso sujeita a arguição no prazo de 5 dias subsequentes à notificação
do despacho que procedeu ao encerramento do inquérito.
Nota: ver notas ao art.º 119.º
133/2010
Não julga inconstitucional a norma do n.º 4 do artigo 345.º, conjugado com os artigos 133.º, 126.º e 344.º do CPP,
quando interpretados no sentido de permitir a valoração das declarações de um arguido em desfavor do co-arguido que,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 61.º do mesmo Código, entenda não prestar declarações sobre o objecto do
processo.
Nota: ver notas ao art.º 61.
228/2007, 155/2007
Julga inconstitucional, por violação do disposto nos artigos s 25.º, 26.º e 32.º, 4, da Constituição, a norma constante do
art.º 172.º, 1, do CPP, quando interpretada no sentido de possibilitar, sem autorização do juiz, a colheita coactiva de
vestígios biológicos de um arguido para determinação do seu perfil genético, quando este último tenha manifestado a sua
expressa recusa em colaborar ou permitir tal colheita.
Consequencialmente, julga inconstitucional, por violação do disposto no art.º 32.º, 4, da Constituição, a norma
constante do art.º 126.º, s 1, 2 alíneas a) e c) e 3, do CPP, quando interpretada em termos de considerar válida e, por
conseguinte, susceptível de ulterior utilização e valoração a prova obtida através da colheita realizada nos moldes acima
descritos.
Extracto da fundamentação:
Sobre questão paralela à que agora nos ocupa pronunciou-se também o Tribunal Constitucional Espanhol, em sentença
proferida em 16 de Dezembro de 1996 (STC 207/1996), numa situação em que estava em causa uma determinação,
contrária à vontade do arguido, para a extracção de cabelos para posterior análise genética e utilização como prova em
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processo penal. Depois de recordar a sua jurisprudência anterior, segundo a qual através do reconhecimento do direito
fundamental à integridade física e moral se protege a inviolabilidade da pessoa contra qualquer tipo de intervenção nesses
bens que careça do consentimento, acrescentou que, embora aquele direito se encontre relacionado com o direito à saúde,
o seu âmbito constitucionalmente protegido não se reduz exclusivamente aos casos em que exista um risco ou dano para
esta, pois tal direito é afectado por qualquer intervenção (no corpo) que careça do consentimento do seu titular. Protegendo
o direito à integridade física o direito de uma pessoa não sofrer lesão do seu corpo ou da sua aparência externa sem
consentimento, o facto de a intervenção coactiva no corpo poder produzir dor ou sofrimento ou um risco ou dano para a
saúde constitui um plus de afectação, mas não é condição sine qua non para entender que existe uma intromissão no direito
fundamental à integridade física.
Esta decisão vai, porém, ainda um pouco mais longe, distinguindo, no contexto do processo penal, dois tipos de
diligências sobre o corpo do arguido, em função da afectação, pela sua realização, de um direito. De um lado, as chamadas
inspecções e registos corporais, que consistem em qualquer género de reconhecimento do corpo humano, quer seja para a
identificação do arguido (exames dactiloscópicos ou antropomórficos, etc.) ou de circunstâncias relativas à comissão do
facto punível (electrocardiogramas, exames ginecológicos, etc.) ou para a descoberta do objecto do crime, nas quais, em
princípio, não resulta afectado o direito à integridade física, ao não se produzir, em geral, lesão ou diminuição do corpo, e,
por outro lado, as qualificadas pela doutrina como intervenções corporais, isto é, as consistentes na extracção do corpo de
determinados elementos externos ou internos para serem submetidos a exame pericial (análises de sangue, urina, pêlos,
unhas, biopsias, etc.) em que, regra geral, é afectado o direito à integridade física.
Feito este excurso, cabe voltar a perguntar: a recolha de saliva através da utilização da técnica da zaragatoa bucal, sem
efectivo recurso à força física mas realizada contra a vontade expressa do arguido e sob a ameaça de recurso à mesma,
conflitua com o âmbito constitucionalmente protegido do seu direito à integridade pessoal?
Considera o Tribunal que há que responder afirmativamente a esta questão.
Na verdade, a introdução no interior da boca do arguido, contra a sua vontade expressa, de um instrumento
(zaragatoa bucal) destinado a recolher uma substância corporal (no caso, saliva), ainda que não lesiva ou atentatória da
sua saúde, não deixa de constituir uma “intromissão para além das fronteiras delimitadas pela pele ou pelos músculos” (a
expressão é de Costa Andrade, Direito Penal Médico, 2004, p. 70), uma entrada no interior do corpo do arguido e, portanto,
não pode deixar de ser compreendida como uma invasão da sua integridade física, abrangida pelo âmbito
constitucionalmente protegido do artigo 25º da Constituição.
[…]
As normas que prevêem a possibilidade de determinação da realização coactiva de um exame, contra a vontade do
arguido e sob ameaça do recurso à força física, contendem ainda com a própria liberdade geral de actuação.
Como se afirmou no Acórdão nº 368/2002, “há que ter presente que, após a revisão constitucional de 1997, o artigo 26º
nº 1 da Constituição passou a consagrar expressamente o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, «englobando a
autonomia individual e a autodeterminação e assegurando a cada um a liberdade de traçar o seu próprio plano de vida»
(Acórdão nº 288/98, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 40º vol., pág. 61), o que implica o reconhecimento da liberdade
geral de acção, sendo certo que, nesta sua dimensão, o «direito ao desenvolvimento da personalidade não protege,
nomeadamente, apenas a liberdade de actuação, mas igualmente a liberdade de não actuar (não tutela, neste sentido,
apenas a actividade, mas igualmente a passividade, com uma garantia não unidimensional de actuação, mas
pluridimensional, de liberdade de comportamento, enquanto decorrente da ideia de desenvolvimento da personalidade»
(Paulo Mota Pinto, “O Direito ao Livre Desenvolvimento da Personalidade”, Portugal – Brasil, ano 2000, Studia Juridica Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, 1999, págs. 149 e segs.)”.
[…]
A jurisprudência deste Tribunal sobre o conteúdo constitucional do direito à reserva da intimidade da vida privada é
relativamente vasta. No já citado Acórdão nº 368/2002 escreveu-se, nomeadamente:
“[…] O direito à reserva da intimidade da vida privada, entre outros direitos pessoais, está previsto no artigo 26º da
Constituição.
A caracterização deste direito, à falta de uma definição legal do conceito de «vida privada», foi feita no Acórdão nº
355/97 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, 37º vol., págs. 7 e segs.), seguindo o que este Tribunal afirmara já nos
Acórdãos nºs 128/92 e 319/95, in Diários da República, II Série, de 24 de Julho de 1992 e de 2 de Novembro de 1995,
respectivamente, nos seguintes termos: «o direito a uma esfera própria inviolável, onde ninguém deve poder penetrar sem
autorização do respectivo titular».
O direito à intimidade tem sido igualmente entendido, na doutrina, como «o direito que toda a pessoa tem a que
permaneçam desconhecidos determinados aspectos da sua vida, assim com a controlar o conhecimento que terceiros
tenham dela» (Lucrecio Rebollo Delgado, «El derecho fundamental a la intimidad», Dykinson, 2000, pag. 94).
Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira («Constituição da República Portuguesa Anotada», 3ª ed. revista, Coimbra,
1993, nota VIII ao artigo 26º), este direito «analisa-se principalmente em dois direitos menores: (a) o direito a impedir o
acesso de estranhos a informações sobre a vida privada e familiar e (b) o direito a que ninguém divulgue as informações a
que tenha sobre a vida privada e familiar de outrem […]»”.
Na situação agora em análise, estaria, então, em causa a primeira dimensão desse direito. A já referida realização
coactiva de um exame destinado à recolha de saliva para posterior análise genética, contra a vontade do arguido e sob
ameaça do recurso à força física, consubstanciaria uma intromissão não autorizada na esfera privada do arguido.
Intimamente ligado ao direito à reserva da intimidade da vida privada, embora frequentemente objecto de um
tratamento autónomo, surge ainda o direito à autodeterminação informacional, que uma parte da doutrina faz decorrer
dos artigos 26º e 35º da Constituição (cfr., nesse sentido, Gössel, “As proibições de prova no direito processual penal”,
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Julho-Setembro de 1992, págs. 431-433, Helena Moniz, “Notas sobre a protecção de
dados pessoais perante a informática”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Abril-Junho de 1997, págs. 245- 261, e “Os
problemas...”, cit., págs. 246-247, Sónia Fidalgo, ob. cit., pág. 127) e que, em síntese, tem sido definido como o direito de
cada cidadão a “ser ele próprio a decidir quando e dentro de que limites os seus dados pessoais podem ser revelados”
(Gössel, ob. cit., p. 432). Ora, quer se entenda que daqueles preceitos constitucionais decorre, com autonomia, um direito,
liberdade e garantia à autodeterminação informacional, quer se veja nele apenas a configuração de um habeas data, quer
se acentue a tónica da confidencialidade, em conexão com o direito à reserva da intimidade da vida privada, o certo é que o
comportamento em causa contende, também nesta vertente, com direitos, liberdades e garantias.
[…]
Alega ainda o recorrente que as normas questionadas contendem com o privilégio contra a auto-incriminação (nemo
tenetur se ipsum accusare), cuja consagração constitucional decorre, no seu entendimento, dos artigos 2º, 26º e 32º, nºs 2 e
4, da Constituição da República Portuguesa. Vejamos, se terá aqui razão.
Em primeiro lugar, é inquestionável que o citado princípio tem consagração constitucional, conforme resulta da
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jurisprudência deste Tribunal (cfr., por exemplo, os acórdãos 695/95, 542/97, 304/2004 e 181/2005). Não é, portanto, o
reconhecimento da consagração constitucional do princípio que suscita dificuldades mas sim, como reconhece Costa
Andrade (cfr. Sobre as proibições de prova em processo penal, Coimbra Editora, 1992, pág. 127), “a definição da sua
compreensão e alcance”. E, aqui, como reconhece este autor, as dificuldades aumentam à medida que nos aproximamos da
“zona de fronteira e concorrência entre o estatuto do arguido como sujeito processual e o seu estatuto como objecto de
medidas de coacção ou de meios de prova. Nesta zona cinzenta deparam-se, não raramente, situações em que não é fácil
decidir: quando se está ainda no âmbito de um exame, revista, acareação ou reconhecimento, admissíveis mesmo se
coactivamente impostos; ou quando, inversamente, se invade já o campo da inadmissível auto-incriminação coerciva”.
Este Tribunal já teve, como vimos, ocasião de se pronunciar sobre o princípio da não auto-incriminação, embora em
associação com o direito a não prestar declarações. Assim, no Acórdão nº 695/95, o Tribunal pronunciou-se pela
inconstitucionalidade da norma do nº 2 do artigo 342º do Código de Processo Penal, “enquanto impõe ao arguido, o dever
de responder às perguntas do presidente do tribunal no início da audiência de julgamento sobre os seus antecedentes
criminais e sobre outro processo penal que contra ele corra nesse momento”.
[…]
No acórdão nº 181/05, o Tribunal decidiu “não julgar inconstitucional o artigo 133.º, n.º 2, do Código de Processo Penal,
interpretado no sentido de não exigir consentimento para o depoimento, como testemunha, de anterior co-arguido cujo
processo, tendo sido separado, foi já objecto de decisão transitada em julgado”.
[…]
Por seu turno, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), em sentença proferida em 17 de Dezembro de 1996
(caso Sauders v. Reino Unido), concluiu que o citado direito à não auto-incriminação se refere, em primeira linha, ao respeito
pela vontade do arguido em não prestar declarações, ao direito ao silêncio, acrescentando que esse direito se não estende
ao uso, em processo penal, de elementos obtidos do arguido por meio de poderes coercivos, mas que existam
independentemente da vontade do sujeito, por exemplo as colheitas, por expiração, de sangue, de urina, assim como de
tecidos corporais com finalidade de análises de A.D.N..
E o Tribunal Constitucional Espanhol, nomeadamente a propósito da obrigatoriedade de submissão a testes de
alcoolémia, afirmou que a realização dos mesmos não constitui, em si mesmo, uma declaração ou incriminação, para
efeitos deste privilégio, uma vez que não se obriga o detectado a emitir uma declaração que exteriorize um conteúdo,
admitindo a sua culpa, mas apenas a tolerar que sobre ele recaia uma especial modalidade de perícia (STC 103/1985). E,
reiterando tal doutrina, analisou em 1997 (STC 191/1997) - depois de citar jurisprudência do TEDH, onde se reconhece que o
direito ao silêncio e o direito à não auto-incriminação, embora não expressamente mencionados pelo artigo 6º da CEDH, se
situam no coração do direito a um processo equitativo e se relacionam estreitamente com o direito à defesa e à presunção
da inocência - a questão na perspectiva, que é também a do agora recorrente, da violação do princípio da presunção de
inocência. Neste contexto, considerou, então, que as garantias face à auto-incriminação só se referem às contribuições do
arguido de conteúdo directamente incriminatório, não tendo o alcance de integrar no direito à presunção da inocência a
faculdade de se poder subtrair a diligências de prevenção, indagação ou de prova. A configuração genérica de um tal direito
a não suportar nenhuma diligência deste tipo deixaria desarmados os poderes públicos no desempenho das suas legítimas
funções de protecção da liberdade e convivência, lesaria o valor da justiça e as garantias de uma tutela judicial efectiva […].
No mesmo sentido se pronunciou Gomes Canotilho no parecer que o ora recorrente juntou aos autos, onde, depois de dar
conta que “a doutrina dominante e uma boa parte da jurisprudência nacional e internacional de direitos humanos têm
entendido que a presunção de inocência do arguido abrange apenas o direito a permanecer calado e a beneficiar da
existência de uma dúvida razoável, não impedindo a recolha de material biológico para efeitos de análise de DNA” (pág. 8),
conclui precisamente que “a presunção de inocência do arguido abrange apenas o direito a permanecer calado e a
beneficiar da existência de uma dúvida razoável, não impedindo a recolha de material biológico para efeitos de recolha de
DNA” (cfr. conclusão 10).
Ora, entende o Tribunal, no seguimento da jurisprudência e doutrina acabada de citar, que o direito à não autoincriminação se refere ao respeito pela vontade do arguido em não prestar declarações, não abrangendo, como igualmente
se concluiu na sentença do TEDH supra citada, o uso, em processo penal, de elementos que se tenham obtido do arguido por
meio de poderes coercivos, mas que existam independentemente da vontade do sujeito, como é o caso, por exemplo e para
o que agora nos importa considerar, da colheita de saliva para efeitos de realização de análises de A.D.N.. Na verdade, essa
colheita não constitui nenhuma declaração, pelo que não viola o direito a não declarar contra si mesmo e a não se
confessar culpado. Constitui, ao invés, a base para uma mera perícia de resultado incerto, que, independentemente de não
requerer apenas um comportamento passivo, não se pode catalogar como obrigação de auto-incriminação. Assim sendo,
não se pode sustentar, ao contrário do que pretende o recorrente, que as normas questionadas contendam com o privilégio
contra a auto-incriminação.
[…] não proibindo a Constituição, em absoluto, a possibilidade de restrição legal aos direitos, liberdades e garantias,
submete-a, contudo, a múltiplos e apertados pressupostos (formais e materiais) de validade. Da vasta jurisprudência
constitucional sobre a matéria decorre, em síntese, que qualquer restrição de direitos, liberdades e garantias só é
constitucionalmente legítima se (i) for autorizada pela Constituição (artigo 18º, nº 2, 1ª parte) (ii) estiver suficientemente
sustentada em lei da Assembleia da República ou em decreto-lei autorizado (artigo 18º, nº 2, 1ª parte e 165º, nº 1, alínea
b), (iii) visar a salvaguarda de outro direito ou interesse constitucionalmente protegido (artigo 18º, nº 2, in fine); (iv) for
necessária a essa salvaguarda, adequada para o efeito e proporcional a esse objectivo (artigo 18º, nº 2, 2ª parte); (v) tiver
carácter geral e abstracto, não tiver efeito retroactivo e não diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos
preceitos constitucionais (artigo 18º, nº 3, da Constituição).
[…] o artigo 18º, nº 2, da Constituição refere, na parte que ora importa considerar, que “a lei só pode restringir os direitos,
liberdades e garantias, nos casos expressamente previstos na Constituição…”. E uma primeira leitura deste preceito poderia
sugerir que aqueles direitos fundamentais, como é o caso de alguns dos que agora estão em causa (por exemplo, o direito à
integridade física), para os quais a própria Constituição não prevê expressamente a possibilidade de restrições legais,
seriam, pura e simplesmente, insusceptíveis de ser restringidos.
O reconhecimento do carácter incomportável de uma tal leitura, designadamente do ponto de vista das suas
consequências práticas, levou, contudo, ao desenvolvimento jurisprudencial e doutrinário de uma multiplicidade de soluções
- como o recurso, entre outros, ao artigo 29º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, às autorizações “indirectas ou
tácitas” de restrições, às ideias de “limites imanentes”, de “limites constitucionais não escritos”, de “limites intrínsecos”, de
“restrições implícitas”, de “limites instrumentais” - que, de uma ou outra forma, têm afastado aquela conclusão. O Tribunal
Constitucional utilizou já diversas daquelas vias na sua jurisprudência sobre o tema, nomeadamente nos Acórdãos nºs 6/84,
81/84, 198/85, 225/85, 244/85, 7/87 (todos publicados em Acórdãos do Tribunal Constitucional, respectivamente nos
Volumes 2º, pág. 257, 4º, pág. 225, 6º, págs. 473, 793 e 211 e 9º, pág. 7) e 254/99. Na doutrina, pronunciaram-se, por
exemplo, Casalta Nabais, “Os direitos fundamentais na jurisprudência do Tribunal Constitucional”, Separata do Volume LXV
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(1989) do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pp. 20-28; Jorge Miranda, Manual de Direito
Constitucional, 3ª ed., Coimbra, 2000, Tomo IV, pp. 296-308; Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição
Portuguesa de 1976, 2ª ed., Coimbra, 2001, pp. 288-292; Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição,
7ª ed., Coimbra, 2003, págs. 1276-1283; Jorge Reis Novais, As restrições de direitos fundamentais não expressamente
autorizadas pela Constituição, Coimbra, 2003; José de Melo Alexandrino, Estruturação do sistema de direitos, liberdades e
garantias, na Constituição Portuguesa, Volume II, pp. 443-482 e Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República
Portuguesa Anotada, 4ª ed., Coimbra, 2007, págs. 389-391.
Ora, independentemente da questão de saber qual é, do ponto de vista dogmático, a solução preferível, a verdade é que
não pode seriamente duvidar-se – e, nessa conclusão, não existe discordância – que a Constituição autoriza, tendo em vista
a prossecução das finalidades próprias do processo penal e respeitadas as demais e já referidas exigências constitucionais, a
restrição dos direitos fundamentais à integridade pessoal, à liberdade geral de actuação, à reserva da vida privada ou à
autodeterminação informacional. Isso mesmo já disse o Tribunal, por exemplo, no Acórdão n.º 254/99 […]
[…] tratando-se da mera fixação de um perfil genético na medida do estritamente necessário, adequado e indispensável
para comparação com vestígios colhidos no local do crime, como se refere explicitamente na decisão que determina a dita
recolha coactiva, fica à partida delimitado o âmbito do exame e excluída qualquer possibilidade legítima de tratamento do
material recolhido em termos que permita aceder a informação sensível que exceda a absolutamente indispensável ao fim
visado, ou seja, à comparabilidade referida. É que, sendo este, e apenas este, o objectivo da recolha, o âmbito da análise
está necessariamente restringido à utilização daqueles marcadores de A.D.N. que sejam absolutamente necessários à
identificação do seu titular, isto é, aos que, segundo os conhecimentos científicos existentes, permitem a identificação mas
não permitem a obtenção de informação de saúde ou de características hereditárias específicas do indivíduo; ou seja, a
análise tem de se restringir ao chamado A.D.N. não codificante.
Delimitado assim, como não pode deixar de o ser, no caso concreto, o âmbito do exame normativamente autorizado,
verifica-se, então, que a potencialidade lesiva dos comportamentos em causa, por todos em geral reconhecida e que se
verifica não tanto no momento da recolha do material biológico com base no qual será feito o exame, mas,
fundamentalmente, na quantidade e qualidade de informação a que a análise poderia permitir aceder, fica
significativamente reduzida. E, reduzida a potencialidade lesiva do comportamento, diferente será também o patamar de
densidade normativa que é constitucionalmente exigível à regulamentação que o autorize. Ora, neste contexto, verifica-se
que a Lei n.º 44/2005, de 19 de Agosto, nos quadros da qual são realizados os exames e perícias médico-legais,
nomeadamente no âmbito da genética (cfr. artigo 23º), já contém aquele grau mínimo de concretização normativa dos
termos da possibilidade da sua realização que permite afastar, também sob este ponto de vista, um juízo de censura
constitucional.
[…]
O Tribunal Constitucional já teve ocasião, na vigência do Código de Processo Penal de 1987, de amplamente se pronunciar
sobre o estatuto do Ministério Público na fase de inquérito e sobre a articulação desses poderes com a exigência
constitucional, constante do n.º 4 do art.º 32º da Constituição, de que a instrução é da competência do juiz. Fê-lo, mais
desenvolvidamente, no Acórdão n.º 7/87, publicado no Diário da República, I Série, Suplemento, de 9 de Fevereiro de 1987,
no Acórdão n.º 23/90, publicado no Diário da República, II Série, de 4 de Julho de 1990, nos Acórdãos n.º 581/2000 e
395/2004. E muitos outros se podem citar, como, por exemplo, os Acórdãos n.º 517/96, 610/96, 694/96 e 691/98. Sobre a
autonomia do Ministério Público, a sua competência para a direcção do inquérito e para determinar a prática dos actos
necessários à recolha de prova nessa fase afirmou-se, designadamente, naquele Acórdão n.º 7/87, a propósito da
conformidade constitucional do artigo 263º do CPP […]
[…] só pode concluir-se que, contendendo o acto em causa, de forma relevante, com direitos, liberdades e garantias
fundamentais, a sua admissibilidade no decurso da fase de inquérito depende, pelas mesmas razões que justificam essa
dependência no caso dos actos que constam da lista constante do artigo 269º do Código de Processo Penal, isto é, por
consubstanciar intervenção significativa nos direitos fundamentais do arguido, da prévia autorização do juiz de instrução.
E, nem se diga que será suficiente, como aconteceu nos presentes autos, uma intervenção a posteriori daquele juiz, tomada
na sequência de requerimento apresentado após a decisão do Ministério Público que determinou a realização dos exames
que agora estão em causa, uma vez que a mesma não poderia desfazer a restrição de alguns dos direitos (v.g., o direito à
integridade física ou o direito à reserva da vida privada) entretanto irremediavelmente afectados com a medida.
Isso mesmo foi, entretanto, expressamente reconhecido na Proposta de Lei de revisão do Código de Processo Penal
(Proposta de Lei nº 109/X), actualmente em discussão na Assembleia da República, onde, logo na exposição de motivos, se
refere que, “nas perícias sobre características físicas ou psíquicas das pessoas que não consintam na sua realização, [se
exige] despacho do juiz, uma vez que estão em causa actos relativos a direitos fundamentais que só ele pode praticar, por
força do nº 4 do artigo 32º da Constituição”. E, assim sendo, é proposto que os artigos 154º (perícias) e 172º (exames) do
Código de Processo Penal, passem a exigir a autorização do juiz, “que pondera a necessidade da sua realização, tendo em
conta o direito à integridade pessoal e à reserva da intimidade do visado”, sempre que se trate de exame ou perícia a
“características físicas ou psíquicas de pessoa que não haja prestado o consentimento”, acrescentando, logo a seguir, nos
nºs 3 e 4 do artigo 154º, aplicáveis aos exames por força do nº 2 do artigo 172º, que as perícias e exames em causa “são
realizadas por médico ou por outra pessoa legalmente autorizada e não podem criar perigo para a saúde do visado”. E,
consequentemente, é proposta também a alteração ao disposto no artigo 269º do Código de Processo Penal, que se refere
aos actos a ordenar ou autorizar pelo juiz durante a fase de inquérito, preceito a que se acrescenta, nas alíneas a) e b) do nº
1, a necessidade de ordem ou autorização do juiz para a realização de perícias e exames sobre características físicas ou
psíquicas das pessoas que não consintam na sua realização”.
Em face do que se deixa exposto, nada mais resta do que, na ausência de autorização do juiz, concluir pela
inconstitucionalidade das normas questionadas, ainda que na dimensão normativa que se deixou identificada.
Notas: ver notas ao art.º 61.
364/2006
Não julga inconstitucional a norma do artigo 177.º do CPP, nem as normas dos artigos 126.º, n.º 3, e 174.º, n.º 2, do
mesmo Código, na interpretação segundo a qual um espaço fechado, onde se travam relações sexuais, é susceptível de
ser violado através de mandado de busca judicial.
Extracto da fundamentação:
Da circunstância de o Tribunal Constitucional […] ter adoptado um conceito alargado de domicílio, não pode, porém,
deduzir-se que este Tribunal lhe atribua um sentido – que é, ao cabo e ao resto, o sentido que o recorrente perfilha – que
faça corresponder o conceito constitucional de domicílio ao de qualquer local onde se praticam actos que pertencem à
esfera da intimidade ou da vida privada do cidadão.
Dito de outro modo: a natureza íntima ou privada dos actos praticados em certo local (nomeadamente os actos de
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natureza sexual, que são aqueles que o recorrente referencia) não implica a qualificação do local em causa como domicílio.
É o que decorre, aliás, do disposto no artigo 32º, n.º 8, da Constituição, que claramente distingue entre a intromissão na
vida privada e a intromissão no domicílio: se sempre que houvesse intromissão na vida privada houvesse intromissão no
domicílio, nenhum motivo haveria para autonomizar a intromissão neste.
É o que decorre também dos artigos 26, n.º 1, e 34º da Constituição, que, ao tutelarem o direito à reserva da intimidade
da vida privada e familiar e o direito à inviolabilidade do domicílio, claramente os autonomizam.
É certo que a tutela da inviolabilidade do domicílio protege também a intimidade e a vida privada: mas não é possível daí
concluir, face às citadas normas constitucionais, que basta a prática de actos de natureza íntima num espaço fechado para
qualificar o local em causa como domicílio.
O conceito de domicílio não pode, assim, ser desprendido do conceito de residência – que corresponde, aliás, ao seu
sentido comum –, nenhuma razão tendo o recorrente quando, através de um alargamento desmedido do conceito de
domicílio, estende o regime constitucional das buscas domiciliárias às buscas nos quartos anexos a uma discoteca onde se
praticam actos de natureza sexual.
4/2006
Não julga inconstitucionais as disposições conjugadas dos artigos 126.°, n.º 3, 187.°, n.º 1, 188.°, n.º s 1 a 4, e 189.° do
CPP.
607/2003
Julga inconstitucional, por violação das disposições conjugadas dos artigos 1.º, 26.º, 1, e 32.º, 8, da CRP, a norma
extraída do art.º 126.º, n.os 1, e 3 do CPP, na interpretação segundo a qual não é ilícita a valoração como meio de prova
da existência de indícios dos factos integrantes dos crimes de abuso sexual de crianças imputados ao arguido (previstos e
puníveis pelos artigos 172.º, 1, e 172.º, n.os 1 e 2, do CP) e dos pressupostos estabelecidos nos artigos 202.º e 204.º, alínea
c), do CPP, para a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva, dos diários apreendidos, em busca domiciliária
judicialmente decretada, na ausência de uma ponderação, efectuada à luz dos princípios da necessidade e da
proporcionalidade, sobre o conteúdo, em concreto, desses diários.
Extracto da fundamentação:
[…] estabelece-se, no artigo 126º, n.os 1 e 2, do C.P.P., em clara simetria e sintonia com o disposto na nossa Lei
Fundamental, uma proibição de valoração das provas obtidas mediante tortura, coacção ou com ofensa da integridade
física ou moral das pessoas – relativamente às quais, por atentarem contra direitos indisponíveis do seu titular, é irrelevante
o consentimento deste –, e, no artigo 126º, n.º 3, do C.P.P., uma proibição de valoração de elementos probatórios que
importem uma intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, obtidos sem o
consentimento do respectivo titular ou fora dos casos ressalvados previstos na lei.
Pode, pois, afirmar-se de tais disposições que “mais do que garantias processuais face à agressão e devassa das
instâncias da perseguição penal, os direitos ou interesses que emprestam sentido axiológico e racionalidade teleológica às
proibições de prova, emergem como direitos fundamentais erigidos em autênticos bens jurídicos. E, por isso, como
referenciais e fundamentos autónomos duma tutela que transcende o horizonte do processo penal” (Manuel da Costa
Andrade, Sobre as proibições de prova..., op. cit., p. 188). O que não deixa de relevar sob a perspectiva de que “também o
direito processual penal português privilegia a dimensão material-substantiva das proibições de prova. A interpretação e
aplicação dos respectivos preceitos terão, por isso, de partir da compreensão das proibições de prova como instrumentos de
garantia e tutela de valores ou bens jurídicos distintos – e contrapostos – dos representados pela procura da verdade e pela
perseguição penal” (op. cit., p. 196).
Tal concepção, em particular, empresta ao caso sub judicio um tratamento jurídico que, como se reterá, se não pode
bastar com a consideração do modo como os diários do recorrente foram obtidos pelo tribunal.
Manuel da Costa Andrade (Sobre as proibições de prova..., op. cit., p. 146), depois de confrontar a solução americana e a
alemã e reconhecendo que a “temática específica da valoração dos diários pessoais deixa intuir as implicações pragmáticas
divergentes duma impostação prevalentemente processual-adjectiva ou material-substantiva das proibições de prova”,
esclarece que:
“(...) Para o direito americano, o que é decisivo é a licitude ou ilicitude processual do acesso ao diário. Tudo está
fundamentalmente em saber se a polícia violou ou não os dispositivos legais e formais que definem e condicionam o
exercício da sua competência. A valoração estará excluída se o diário foi apreendido de modo ilegal, nomeadamente por
inobservância da exigência de mandado judicial. Mas já será admitida nos termos mais irrestritos se puder concluir-se que a
polícia não violou qualquer formalidade legal. Isto à semelhança do que sucederia com a apreensão duma arma ou de um
lenço que contém vestígios de abuso sexual sobre um menor (Morrison v. United States, 1958).
São outros os termos em que a questão é equacionada e solucionada na Alemanha. Decisivo é aqui, em primeiro lugar, o
conteúdo do diário, isto é e na formulação do BGH, saber se nele se exprime «o desenvolvimento da personalidade e não a
sua degradação». E, em segundo lugar, o relevo da nova e autónoma manifestação de danosidade social, sc., do novo
atentado ao bem jurídico, que a valoração do diário em processo penal mediatiza. Nesta linha e continuando a apelar para
a fundamentação da decisão do BGH a propósito do primeiro caso do diário (1964), quando estão em causa registos
atinentes à intimidade pessoal, «está, por princípio, excluída toda a intromissão na esfera privada não tendo, por isso,
qualquer significado o modo como o diário chegou ao conhecimento das autoridades». Lícita ou ilicitamente obtido, um
diário íntimo não pode, contra a vontade do seu autor, ser valorado em processo penal”.
[…] deve, desde já, considerar-se que, no que concerne à perspectivação da (in)admissibilidade de utilização probatória de
diários pessoais sob o prisma da tutela da intimidade e à luz da valoração do princípio matriz da inviolabilidade da
dignidade da pessoa humana, é imprescindível – como adequadamente salientou o Bundesverfassungsgericht (cf. BVerfGE,
decisão de 14.09.89, in NJW, 1990, p. 563) a propósito do segundo caso do diário – aferir se o conteúdo concreto das
descrições ou relatos que o integram pertencem ao domínio absolutamente interno do seu autor – tocando apenas a sua
esfera pessoal e revelando, ao jeito de “uma conversa consigo próprio”, o seu “estado de alma” relativamente a problemas
que atingem o “cerne da sua personalidade”, afora a existência de uma factualidade que implique terceiros –, ou se, em
oposição, tais descrições, não apresentando um cunho vivencial puramente pessoal, envolvem a esfera das vítimas, estando,
assim, para lá de um foro exclusivo interno.
Na primeira hipótese, decerto, ao admitir-se a valoração probatória de tais escritos, atingir-se-ia uma “área interior
colocada sob o domínio exclusivo do arguido” (cf., a decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão, de 14 de Setembro
de 1989, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 1990, p. 90, citada por Gössel, in As Proibições de prova no direito processual
penal da República Federal da Alemanha, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 2, fasc. 3, Julho-Setembro, 1992, p.
426), o que, no limite, contenderia com a dignidade ética da pessoa humana que o arguido constitui, aniquilando-se, de
todo, o direito que este tem à reserva dos seus “pensamentos, impressões e angústias”, ainda que levados a escrito. E estar-
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se-ia, aqui, perante uma intromissão inadmissível em face da dignidade da pessoa humana porquanto se admitiria a
consideração de informações e reflexões que, apesar de postas no papel, não deixam de ser mera expressão das
representações do seu autor sobre si (sem atingir os outros) ou relatos das suas emoções, estando aí radicalmente excluído,
por definição, no an e no quantum, qualquer retrato exterior à intrínseca integridade moral da pessoa.
Todavia, fora desses casos, quando as descrições constantes dos diários toquem a esfera dos outros ou da comunidade,
não reflectindo exclusivamente impressões internas, sentimentos e emoções, e contenham já indicações sobre os actos
imputados ao arguido (cf. BVerfGE, decisão 14.09.89, in NJW, 1990, p. 565), há-de admitir-se uma ponderação que, em
concreto, pode conduzir a que, nestas circunstâncias, se deva admitir a valoração processual-probatória das descrições em
causa. Nessa medida, verbi gratia, não são abrangidos pela protecção dos direitos fundamentais “os textos descritivos do
agente sobre a sua vítima e os seus crimes ou, para além disso, anotações de negócios ou análogas que se referem a
processos de tipo externo sem deixar reconhecer uma referência directa à personalidade do seu autor” (Baumann/Brenner,
Die strafprozessualen..., op. cit., p. 159; cf., também com Claus Roxin, Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 160).
Tais registos, mesmo quando integrados num diário pessoal, não ficam, sem mais, excluídos de uma justificada
intervenção estatal no âmbito da prossecução da justiça penal, como foi adequadamente salientado pelo Tribunal
Constitucional Federal alemão (BVerfGE, 14.09.89, in NJW, 1990, p. 563; note-se ainda, com interesse, que, no segundo caso
dos diários, os textos do arguido constavam de bloco [de notas] de folhas destacáveis e de folhas soltas).
Na verdade, e em geral, os materiais constantes de um diário podem ser assaz diferenciados, variando forçosamente caso
a caso: desde um diário-“agenda”, até um diário-“romance”, vai uma distância significativa que não pode ser desprezada –
cf. Amelung, Der Grundrechtsshutz..., op. cit., p. 1004, que denuncia, procurando apurar “um conteúdo típico de diários”,
que as descrições constantes de um diário de um escritor ou de um psicólogo, com intenção de serem utilizadas literária ou
cientificamente, acabam por estar, na verdade, tuteladas no âmbito da liberdade artística e científica.
Ora no domínio de um concreto diário, poderão existir, como não se deve ignorar, elementos que constituem
manifestações exclusivas do domínio interno da consciência de um indivíduo, mas também descrições de concretas
situações da vida, externamente constatáveis (e testemunháveis por terceiros), que se reportam a um domínio que contende
com a esfera “da vida em relação”, merecendo, destarte, um diferente âmbito tutelar. Se no primeiro caso se pode afirmar,
acompanhando Amelung, que tais descrições “não têm, além do gasto do papel, outra consequência social” (Der
Grundrechtsshutz..., op. cit., p. 1004), já no segundo caso importa reconhecer, na linha de pensamento do Tribunal
Constitucional Federal alemão, que “o contacto com a esfera de personalidade de um outro homem confere a uma acção ou
informação um significado social que a torna acessível a uma regulamentação jurídica” (cf. BVerfGE, decisão de 14.09.89, in
NJW, 1990, p. 563) e, deste modo, quando os diários digam respeito a uma esfera relacional, sustentada fácticoempiricamente, indo para além de uma mera discussão do “forum internum” – porquanto assente em elementos vivenciais
que, tocando a esfera de vida de terceiros, referem-se a processos externos que se encontram “numa relação imediata com
acções concretas puníveis pelo direito penal” (cf. BVerfGE, decisão de 14.09.89, in NJW, 1990, p. 563) –, não deve ter-se por
absolutamente excluída a sua utilização em sede processual-probatória.
A aludida diferenciação não poderá deixar de projectar-se inelutavelmente no tratamento circunstanciado dos
parâmetros constitucionais relevantes.
[…]
A validade da utilização probatória dos diários do arguido não pode resultar, tout court, como já se afirmou, de uma
sobreposição dos interesses inerentes à perseguição criminal em face da vida privada.
Nessa esteira deve considerar-se que, quando a Constituição prescreve, no art. 32º, n.º 8, concretizando, neste plano, o
valor da dignidade humana assumido como princípio estruturante no seu art. 1º, que “são nulas” todas as provas obtidas
“mediante abusiva intromissão na vida privada”, está a prever não só a imposição de condicionamentos formais ao acesso
aos meios de prova que represente uma intromissão na vida privada, como, também, a existência de restrições à valoração
de provas, que devem aferir-se, conforme o exposto, pelas exigências do princípio da proporcionalidade, sempre ressalvando
a ineliminável dignidade e integridade da pessoa humana.
A Constituição não exclui que, neste domínio específico, uma ponderação possa conduzir a que, em concreto, o interesse
público geral na investigação dos ilícitos penais imputados ao arguido e na prossecução da verdade material e a
subsequente realização da justiça se sobreponham, acauteladas as devidas reservas, às necessidades de tutela da sua esfera
de privacidade, não sendo assim de afastar, dentro do domínio tido por admissível, uma valoração das descrições
constantes de diários em processo penal, conquanto esta não se mostre desadequada, desnecessária e desproporcionada
face aos valores e ao tipo de decisão em causa – no caso concreto, face às finalidades da medida de coacção aplicada (que
foram, nos termos da decisão recorrida, “evitar o perigo de continuação da actividade criminosa e a intranquilidade
pública”).
A esta luz, os critérios de admissibilidade constitucional de diários não têm necessariamente de coincidir quando está em
causa aferir da existência dos pressupostos de aplicação de uma medida de coacção, como a prisão preventiva, ou quando
se trata de apurar a responsabilidade penal, em sede de julgamento. É que importa relevar, na ponderação, quer a
especificidade dos distintos momentos processuais em causa, quer a diferente natureza, pressupostos e finalidades daqueles
actos processuais.
Se, por um lado, num caso como o presente, está apenas em causa, como um fundamento meramente indiciário, a
decretação da prisão preventiva, e não o apuramento da responsabilidade penal para efeitos de condenação, o que não
poderá deixar de ser ponderado, por outro lado, ao tratar-se de uma medida de coacção pode avultar com particular relevo
uma finalidade cautelar com incidência sobre terceiros, como se revela pelo pressuposto do perigo da continuação da
actividade criminosa.
Só perante um tal circunstancialismo, não relevado pela decisão em crise, se poderia concluir pela admissibilidade, sub
specie constitutionis, da valoração processual-probatória dos diários do recorrente, pelo que, nessa medida, o critério
normativo aplicado pela decisão recorrida acaba por não atender aos parâmetros constitucionais relevantes para concluir
sobre a (in)admissibilidade de valoração dos diários em sede processual penal.
76/2001
Não julga inconstitucional a norma do artigo 126º, n.º 1, alínea a), do CPP, numa interpretação da expressão «meios
enganosos» por forma a dela excluir a operação policial (com agente infiltrado) que levou à detenção do arguido.
Extracto da fundamentação:
[…] trazendo em todo o caso à colação o disposto nos artigos 125º e 126º do Código de Processo Penal, o Tribunal
Constitucional tomou posição no acórdão nº 578/98, publicado no Diário da República, II Série, nº 48, de 26 de Fevereiro de
1999, sobre o princípio da liberdade de prova em processo penal e sobre a ideia de deslealdade que se pode ligar a esta ou
àquela técnica de investigação.
Nesse aresto afirma-se, depois de se reconhecer que a diferença entre agente infiltrado e agente provocador "é, por
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vezes, bem ténue", que é "inquestionável a inadmissibilidade da prova obtida por agente provocador, pois seria imoral que,
num Estado de Direito, se fosse punir aquele que um agente estadual induziu ou instigou a delinquir", e que uma "tal
desonestidade seria de todo incompatível com o que, num Estado de Direito, se espera que seja o comportamento das
autoridades e agentes da justiça penal, que deve pautar-se pelas regras gerais da ética", mas acaba-se por aceitar "alguma
excepcionalidade no modo de obter as provas".
Daí que não se tenha chegado nesse acórdão a um juízo de inconstitucionalidade, na base essencial de que, na ânsia de
dar combate ao crime grave, só "não podem legitimar-se comportamentos que atinjam intoleravelmente a liberdade de
vontade ou de decisão das pessoas" (e noutro passo pode ler-se: "O que verdadeiramente importa, para assegurar essa
legitimidade, é que o funcionário de investigação criminal não induza ou instigue o sujeito à prática de um crime que de
outro modo não praticaria ou que não estivesse já disposto a praticar(...)").
Ora, transpondo esta linha de rumo do citado acórdão nº 578/98 para o caso dos autos, e seguindo-a de perto, é de
concluir que também aqui não se alcança nenhuma situação de proibição de prova, à luz do questionado artigo 126º, nº 2,
a) e no que toca ao tal sentido restritivo da expressão "meios enganosos", não se deparando nenhum vício de
inconstitucionalidade na sua aplicação com esse sentido.
Como referem Gomes Canotilho e Vital Moreira, apelando a interesses do processo criminal e aos limites da dignidade
humana e dos princípios fundamentais do Estado de direito democrático, não podem deixar de ser consideradas "provas de
valoração proibida" os "meios de prova que representem grave limitação da liberdade de formação e manifestação da
vontade do arguido,, transformando este em meio de prova contra si próprio" (Constituição anotada, 3ª ed., pág. 207).
Para Costa Andrade, e como métodos proibidos de prova, "hão-de igual e seguramente valorar-se os demais atentados
que realizam a mesma danosidade social de afronta à dignidade humana, à liberdade de decisão ou de vontade ou à
integridade física ou moral das pessoas" (Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, Coimbra Editora, 1992, pág. 216).
Mas não é este o cenário do presente caso.
Decisivamente, mesmo que se queira ver na montagem da operação policial a utilização da figura do homem de
confiança – e aqui seria o JM, "o corruptor activo", como é chamado pelo recorrente -, a verdade é que com ele não foi
proporcionada do lado do arguido uma decisão criminosa, até então inexistente, antes foi criada uma oportunidade com
vista à obtenção de uma decisão criminosa prévia, já que "havia sido estabelecido o acordo quanto à quantia a pagar para
pôr em andamento o processo de reembolso do IVA", como se lê no acórdão recorrido (Costa Andrade, aceitando que "o
recurso ao homem de confiança configurará normalmente um meio enganoso", não deixa contudo de afirmar que, aos
"olhos da lei portuguesa o mais decisivo terá sido o respectivo potencial de danosidade social, enquanto atentado à
liberdade de declaração" – loc. cit. pág. 231, o que em todo o caso se não reconduz à situação descrita).
"Com efeito, na distinção e caracterização da proibição dum meio de prova pessoal é pertinente o respeito ou desrespeito
da liberdade de vontade ou de decisão da capacidade de memorizar ou de avaliar. Desde que estes limites sejam
respeitados, não será abalado o equilíbrio e a equidade entre os direitos das pessoas enquanto fontes ou detentoras da
prova e as exigências públicas do inquérito e da investigação.
A provocação, em matéria de proibição de prova só intervém se essas actuações visam incitar outra pessoa a cometer
uma infracção que sem essa conduta não existiria" (nas palavras de Simas Santos e Leal Henriques, Código de Processo
Penal, págs. 667/668).
578/1998
Não julga inconstitucional a norma do artigo 59º do Decreto‑Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, interpretado no sentido de,
no âmbito da prevenção criminal, não haver necessidade da existência prévia de inquérito a decorrer para efeitos da
actuação do agente infiltrado interpretação que é feita num quadro legal em que o funcionário que assim actua tem que
elaborar relato dos factos, que é junto ao processo no prazo máximo de 24 horas (cf. o nº 2 do mesmo artigo 59º).
Extracto da fundamentação:
Há que dizer, antes de mais nada, que a verdadeira questão de constitucionalidade a coloca a própria utilização de
agentes infiltrados na investigação criminal, pois tem que reconhecer‑se que o recurso a uma tal técnica de investigação
representa sempre o emprego de alguma deslealdade. E isso leva certa doutrina a apodar de imoral e desonesto o
comportamento das instâncias da justiça criminal que lançam mão desse método oculto de investigação, sublinhando que
ele é capaz de pôr em causa a dignidade, a cultura jurídica e a legitimação do processo penal.
No entanto, há também que reconhecer que essa deslealdade não é superior àquela que vai implicada, por exemplo, no
emprego de escutas telefónicas como processo de investigação criminal.
A técnica do agente infiltrado comporta, contudo, perigos vários: desde logo, se o funcionário de investigação criminal
encarregado dessa missão não for pessoa de sólida formação moral e firmeza de carácter, pode facilmente deixar-se
envolver nas actividades criminosas que investiga; depois, entre a actividade do agente infiltrado, que, disfarçadamente,
procura ganhar a confiança dos suspeitos, para melhor os observar e obter informações sobre a sua actividade delituosa, e
a do agente provocador, que induz à prática do crime, a diferença é, por vezes, bem ténue. Ora, é inquestionável a
inadmissibilidade da prova obtida por agente provocador, pois seria imoral que, num Estado de Direito, se fosse punir
aquele que um agente estadual induziu ou instigou a delinquir. Uma tal desonestidade seria de todo incompatível com o
que, num Estado de Direito, se espera que seja o comportamento das autoridades e agentes da justiça penal, que deve
pautar‑se pelas regras gerais da ética. [Sobre a distinção entre agente infiltrado e agente provocador, vide LOURENÇO
MARTINS (Droga. Prevenção e Tratamento. Combate ao Tráfico, Coimbra,1984, página 154)].
Não obstante os perigos que comporta a utilização de agentes infiltrados, e a dose de deslealdade que nela vai implicada,
considera-se hoje que, estando em causa certo tipo de criminalidade grave (terrorismo, tráfico de droga, criminalidade
violenta ou organizada), é impossível renunciar ao serviço do undercover agent. Está ‑se em domínios em que os interesses
que se entrecruzam são de tal ordem, e os meios, de que os criminosos dispõem, tantos e tão sofisticados, que a sociedade
quase se sente impotente para dar combate a tal criminalidade. E, por isso, aceita ‑se aqui alguma excepcionalidade no
modo de obter as provas.
A este propósito, MANUEL DA COSTA ANDRADE (Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, Coimbra, 1992, páginas
229 e 230), depois de referir que estão hoje em minoria as vozes que propendem para a afirmação generalizada da
proibição de prova, anota que a generalidade dos autores e, sobretudo, a jurisprudência continuam a encarar o
Polizeispitzel como expediente indispensável duma resposta eficaz às manifestações mais ameaçadoras da criminalidade; e,
de forma mais ou menos explícita e assumida, vão considerando a sua legitimidade de princípio como aproblemática.
Escreve ainda o mesmo autor (páginas 232 e 233):
Cremos, por exemplo, ser de sustentar a inadmissibilidade e, por isso, a coberto de estrita proibição de prova, da
intervenção do homem de confiança que se limita a provocar uma pessoa ao consumo, v.g., de estupefacientes com o fim
exclusivo de, como tal só como mero consumidor o perseguir penalmente. O mesmo tenderá a valer, em geral, para os
demais casos de intervenção de homens de confiança com propósitos e para fins unicamente repressivos: isto é,
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exclusivamente preordenada à repressão de crimes já consumados, em homenagem nomeadamente à ideia duma
administração eficaz da justiça penal.
O tratamento já poderá ser diverso sempre que o homem de confiança prossiga finalidades exclusiva ou
predominantemente preventivas. Pelo menos em relação a perigos concretos e imediatos de atentado contra a vida ou a
perigo correspondente de sacrifício grave da integridade física de terceiros. Será concretamente assim, sempre que a
perseguição de eventuais agentes, lograda através do homem de confiança, se integre em programas de repressão e
desmantelamento do terrorismo, da criminalidade violenta ou altamente organizada. Doutra forma, deixar-se-ia a
sociedade desarmada face a manifestações tão drásticas e intoleráveis de criminalidade. Ou, em alternativa risco não
menos sério e de consequências não menos perversas e indesejáveis induzir‑se‑ia o recurso a formas incontroláveis de
resposta.
Convém, no entanto, advertir que a utilização de métodos encobertos de investigação (maxime, o recurso ao agente
infiltrado) há‑de fazer‑se sempre sem ultrapassar os limites do consentido pela ideia de Estado de Direito.
De facto, na ânsia de dar combate ao crime grave, que mina as bases da sociedade, não podem legitimar ‑se
comportamentos que atinjam intoleravelmente a liberdade de vontade ou de decisão das pessoas. E isso, mesmo que tal se
faça no propósito de desmascarar o criminoso, de pôr a descoberto a sua actividade delituosa. Quando se afecta
intoleravelmente a liberdade de vontade ou de decisão da pessoa, a deslealdade atinge um tal grau de insuportabilidade
que é a integridade moral do sujeito que, então, é violada e, com ela, o artigo 25º, n.º 1, da Constituição.
É que, não há‑de ser a utilização de um qualquer engano que deve induzir uma proibição de prova: há uma dose de
engano na indagação criminal, que é tolerável. Como escreve COSTA ANDRADE (ob. cit., página 236), por princípio, apenas
deverão ter‑se por proibidos os meios enganosos susceptíveis de colocar o arguido numa situação de coacção idêntica à
dos demais métodos proibidos de prova.
Do ponto de vista da legitimidade constitucional da intervenção do agente infiltrado, é, assim, relativamente indiferente
que, contra determinado sujeito, esteja ou não a correr termos um inquérito. O que verdadeiramente importa, para
assegurar essa legitimidade, é que o funcionário de investigação criminal não induza ou instigue o sujeito à prática de um
crime que de outro modo não praticaria ou que não estivesse já disposto a praticar, antes se limite a ganhar a sua confiança
para melhor o observar, e a colher informações a respeito das actividades criminosas de que ele é suspeito. E, bem assim,
que a intervenção do agente infiltrado seja autorizada previamente ou posteriormente ratificada pela competente
autoridade judiciária.
No caso dos autos, a agente da Polícia Judiciária como se lê no auto de notícia infiltrou‑se no bairro e foi, aí abordada por
dois indivíduos que lhe perguntavam se queria droga e lhe indicaram a arguida [...] como possuidora de «panfletos».
[…]
Tendo sido neste quadro que a agente actuou ou seja: num quadro em que, como se escreveu no acórdão recorrido,
actuou em reacção, perante condutas desviantes, com o fim de, por iniciativa própria, descobrir agentes de crimes, levando
a cabo os actos necessários para tal ‑, é manifesto que, no caso, a agente não procedeu a qualquer investigação dirigida
contra uma pessoa determinada ‑ uma investigação integrada num inquérito em curso ou a instaurar ‑, antes se limitou a
desenvolver uma actividade de pura prevenção da criminalidade.
Tratando‑se de uma actividade que se inscreve no âmbito da prevenção da criminalidade, claro é que o presente caso
não coloca uma questão de constitucionalidade do tipo daquela que se suscitou a propósito do denominado pré-inquérito,
que este Tribunal decidiu no acórdão nº 456/93 (publicado no Diário da República, I série A, de 9 de Setembro de 1993).
Acresce que o descrito comportamento da agente não pode considerar ‑se desnecessário, irrazoável ou excessivo, em
termos de se poder afirmar que, com ele, foi violada a integridade moral da pessoa investigada.
4- Acórdãos do STJ
Ver notas ao art.º 122.º
O regime da proibição de prova, nos termos do art. 126.º, n.º 3, do CPP, cinde-se em proibição de prova absolutamente
nula, insanável, e sanável, regime este mitigado no caso da localização celular, ressaltando dos termos legais quando,
proibindo-se a intromissão nas telecomunicações «sem o consentimento do respectivo titular», o que pressupõe, por
interpretação a contrario, a disponibilidade do direito à privacidade e confidencialidade que o sistema de
telecomunicações, à partida, deve e se propõe assegurar.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
08-01-2014,
proc.
n.º
7/10.0TELSB.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a7ea6ac09e68eeac80257c82004b4600?OpenDocument)
Nota: ver notas aos art.ºs 122.º, 187.º, 189.º e 252.º-A.
I -A recorrente pediu que seja suscitado junto do TJEU o reenvio das questões de direito, indicadas no respectivo
requerimento, que se consubstanciam, em suma, em saber da conformidade com o direito comunitário, designadamente a
CDFUE e ao art.º 6.º da CEDH, dos arts. 117.º. n.º 1, 131.º 137.º, n.º 1, 168.º, n.º 2, 170.º, n.º 5, do EMJ, e 126.º do CPP.
II - As normas internas aqui impugnadas integram normas estatutárias que não foram formuladas em aplicação de
normas de direito primário da UE, como uma directiva e, por isso, não são passíveis de serem apreciadas na sua
conformidade com as normas da CDFUE, através do instrumento previsto no art.º 267.º do TUE, por a tal se opor o disposto
nos apontados arts. 51.º e 52.º da própria CDFUE.
III -Daqui resulta que não pode ser utilizado o instrumento jurídico do reenvio prejudicial para ser aferida da
conformidade do direito interno português com as regras da CDFUE, mas apenas quando essa conformidade diga respeito
ao direito primário da UE.
(Acórdão
do
STJ,
CONTENCIOSO,
de
26-06-2013,
proc.
n.º
149.º/11.4YFLSB,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0b2436b692b2a74380257bf8002fc940?OpenDocument)
I - O direito processual penal português não admite os acordos negociados de sentença.
II - Constitui uma prova proibida a obtenção da confissão do arguido mediante a promessa de um acordo negociado de
sentença entre o Ministério Publico e o mesmo arguido no qual se fixam os limites máximos da pena a aplicar.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
10-04-2013,
proc.
n.º
224.º/06.7GAVZL.C1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/533bc8aa516702b980257b4e003281f0?OpenDocument
)
I - A presunção é uma conclusão de um raciocínio, que induz o facto desconhecido a partir de um facto conhecido, o
indício, suposta uma adequada relação de causalidade, surtindo o facto indiciado como resultante de uma comparação
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entre o facto indiciário e uma lei ou regra da experiência comum, ou seja, de acordo com o que é usual acontecer.
II - A prova indiciária é suficiente para determinar a participação no facto punível se da sentença estiverem
completamente demonstrados, por prova directa (requisito de ordem material), os indícios, que devem ser de natureza
inequivocamente acusatória, plurais, contemporâneos do facto a provar e, sendo vários, devem estar interrelacionados de
modo a que reforcem o juízo de inferência, que deve ser razoável, não arbitrário, absurdo ou infundado e respeitar a lógica
da vida e da experiência.
III -Dos factos-base deriva o elemento a provar, existindo entre ambos um nexo preciso, directo, segundo as regras da
experiência, de modo a resistirem aos contraindícios, ou seja, a indícios negativos, estes alicerçados também naquelas
regras, de ordem tal que, abalando a força dos indícios positivos, instalando a dúvida, os positivos não podem subsistir.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
26-09-2012,
proc.
n.º
101.º/11.0PAVNO.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c212c7ce3a50a99f80257ab8003dce2b?OpenDocument)
I - Como se sabe, os recursos não servem para discutir questões novas, isto é, as questões que não foram invocadas
perante o tribunal recorrido, pois os recursos são remédios jurídicos que se destinam a despistar e corrigir erros «in
judicando» ou «in procedendo» desse tribunal e não constituem novos julgamentos, cuja finalidade fosse a de apurar
matéria anteriormente não considerada.
II - Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que as provas produzidas pela intervenção do agente
provocador são provas obtidas com o uso de um método proibido, já que são enganosas e, como tal, ofensivas da
integridade moral das pessoas, mesmo que com consentimento delas (cf. art.º 126.º, n.º s 1 e 2-a, do CPP).
III - Por isso, como as provas adquiridas por esse método são nulas e não podem ser usadas no processo, a invocação
pelo arguido condenado de que, contra si, foram usados métodos proibidos de prova deve ser decidida pelo tribunal de
recurso, ainda que se trate de questão nova, pois da resposta que for dada irá depender a validade da matéria de facto
estabelecida através de tal uso indevido e ilegal. Isto é, a nulidade das provas que decorre do uso de métodos proibidos
pode e deve ser conhecida a qualquer tempo.
IV - Contudo, há que ressalvar que no recurso de revista perante o STJ, este Tribunal tem exclusivamente poderes de
cognição em matéria de direito (art.º 434.º do CPP), como já dissemos. Ora, pelos factos provados, o arguido X não foi um
«agente provocador» e essa é a matéria de facto que o STJ tem de levar em conta, pois é a que já está definitivamente
assente no processo.
V - O recorrente invoca que as escutas telefónicas que foram autorizadas pelo TCIC de Lisboa ao seu número de telefone
com um número de uma operadora espanhola estão feridas de nulidade, pois que se trata de um telefone espanhol, com
utilização e faturação sedeadas em Espanha e que, portanto, o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa é
territorialmente incompetente para autorizar as respetivas escutas, as quais apenas poderiam ser legalmente autorizadas
na sequência da formalização de um pedido de auxílio judiciário internacional, designadamente, por aplicação do disposto
nos artigos 17.° a 20.° da Convenção Relativa ao Auxílio Mútuo em Matéria Penal entre os Estados Membros da União
Europeia, concluída em 2000. Assim, as chamadas efetuadas de e para o telefone em causa devem ser declaradas sem
qualquer valor probatório, nos termos do disposto art.º 126.º, n.º 3, do CPP.
VI - Contudo, todas as escutas feitas nos autos foram autorizadas por um Juiz de Instrução, nos termos do art.º 187.º do
CPP. O que o recorrente contesta é a competência desse Juiz, não em razão do território, como diz, mas do espaço de
soberania dos tribunais portugueses, pois que a sua alegação é a de que o ato foi praticado fora dele e sem apoio de
tratado, convenção ou regra internacional (cf. art.º 6.º). A incompetência do juiz seria, nesse caso, absoluta.
VII - Mas, em primeiro lugar, não foi ordenada nos autos nem foi feita a interceção ao telefone do recorrente com o
número de uma operadora espanhola, caso em que teria de ser pedida a cooperação internacional em matéria penal, pois
tal interceção só seria possível com a colaboração da dita operadora espanhola.
VIII - O que sucedeu foi que, estando sob interceção os telefones de operadoras portuguesas pertencentes a outros
coarguidos, nestes foram feitas chamadas para o telefone do recorrente ou recebidas chamadas que este lhes fez e,
portanto, a interceção foi autorizada e pedida a operadoras telefónicas portuguesas. O referido telefone do recorrente, de
uma operadora espanhola, não foi «alvo» das escutas ordenadas e autorizadas, como se pode ver pelo quadro de fls. 5470,
embora as conversas que aquele fez com aquele telefone para os «alvos» das interceções autorizadas a outros telefones
tenham sido, fortuitamente, objeto de escuta.
IX - Nestes casos, portanto, a escuta, em território nacional, faz-se através e pelos meios da operadora portuguesa para
quem o usuário do telefone estrangeiro (neste caso, o recorrente) fez transferir a chamada ou através da operadora
nacional que fez transferir a chamada proveniente do território nacional para um telefone de uma operadora estrangeira.
X - Isto é: as escutas foram efetuadas através da operadora nacional e foi através desta que a interceção foi feita, ainda
que o posto telefónico fortuitamente escutado integrasse uma rede estrangeira e estivesse posicionado, no momento da
escuta fortuita, fora do território nacional. Para a validade das interceções telefónicas é irrelevante onde se encontra o
interlocutor do telefone sob escuta, em Portugal ou no estrangeiro, pois o que importa é que este integre a rede nacional
de telecomunicações áudio.
XI - A violação da soberania por atos de processo penal praticados fora do território nacional só existiria se as escutas
fossem feitas, ou por aparelhos montados fora do espaço português, ou com o recurso a uma operadora estrangeira, sem o
«roaming» da operadora nacional, o que não foi o caso.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
05-07-2012,
proc.
n.º
911.º/10.5TBOLH.E1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f3ce4167386f1ecf80257a33003025a5?OpenDocument)
I - O recorrente alega que a busca levada a cabo na residência sita em …, é nula por o consentimento para a referida
busca ter sido dado por MD, tido como irmão do recorrente, e não por este, que era o verdadeiro titular do direito à
habitação e o visado pela busca.
II - O art.º 126.º consagra um regime de proibições de prova (e também, consequencialmente, de proibições de
valoração) com alcance diverso em situações diferenciadas, o que não admira num domínio marcado pela
heterogeneidade, logo no que toca aos métodos proibidos.
III - No primeiro caso (n.º s 1 e 2), em que estão em causa direitos indisponíveis, contendendo com a dignidade da
pessoa humana e valores impostergáveis, a todos os títulos, enquanto inerentes ao núcleo fundamental do Estado de
direito democrático, as provas obtidas ilegalmente (provas proibidas) não podem ser utilizadas (valoradas), mesmo que o
titular do direito consinta na violação. O consentimento é irrelevante.
IV - Na segunda hipótese (n.º 3), para além de se ressalvarem os casos previstos na lei, a proibição de prova pode ser
afastada mediante o consentimento do titular do direito. São aquelas situações em que há intromissão na vida privada, no
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Trata-se de um domínio, este, sem dúvida pertinente à área dos
direitos fundamentais, mas em que releva a disponibilidade dos respectivos titulares, que podem consentir validamente no
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acto, em princípio lesivo desses direitos. Aqui, todo o relevo é conferido à vontade do titular, segundo o princípio volenti
non fit injuria (não se comete injúria, ou não se prejudica a quem consente).
V - Assim, a primeira hipótese configura uma proibição absoluta; a segunda, uma proibição relativa.
VI - No caso sub judice, o recorrente arguiu efectivamente a nulidade, mas fê-lo apenas no recurso para o Tribunal da
Relação, o que não deixa de ser contrário a normas de lealdade processual, tanto mais que se tratava da pressuposta
inobservância de determinados requisitos ou formas de procedimento quanto às formalidades da busca, de que o
recorrente estava ciente desde a fase de inquérito.
VII - Ora, o recorrente podia e devia ter colocado a questão da nulidade no tribunal de 1.ª instância, para que este se
pronunciasse sobre ela de modo específico e não, por mero tacticismo processual ou por outra razão idêntica, guardar para
o momento que mais lhe conviesse a colocação dessa questão aos tribunais superiores.
VIII - Atitudes processuais como a do recorrente, deixando arrastar a situação ao longo do processo até ser proferida
decisão final, atenta contra o princípio da lealdade e da equidade processual ou do justo processo (due process of law),
decorrente do Estado de direito e da legalidade democrática.
IX - Não concordando com a decisão proferida pelo Tribunal da Relação, o recorrente coloca-a novamente no seu recurso
para este Supremo Tribunal. Contudo, a questão, tal como vem posta, vem a traduzir-se numa questão de facto: a alegada
disparidade dos factos dados como provados e a realidade existente ao tempo da efectuação da busca.
X - Uma vez que este Tribunal é um tribunal de revista e, como tal apenas aprecia matéria exclusivamente de direito, não
se conhece desta questão.
Extracto da fundamentação:
Revertendo ao art. 126.º, este consagra, como vimos, um regime de proibições de prova (e também,
consequencialmente, de proibições de valoração) com alcance diverso em situações diferenciadas, o que não admira num
domínio marcado pela heterogeneidade, logo no que toca aos métodos proibidos, como acentua COSTA ANDRADE (Sobre As
Proibições De Prova, livraria Almedina, 1996, p. 210).
No primeiro caso (n.ºs 1 e 2), em que estão em causa direitos indisponíveis, contendendo com a dignidade da pessoa
humana e valores impostergáveis, a todos os títulos, enquanto inerentes ao núcleo fundamental do Estado de direito
democrático, as provas obtidas ilegalmente (provas proibidas) não podem ser utilizadas (valoradas), mesmo que o titular do
direito consinta na violação. O consentimento é irrelevante.
Na segunda hipótese (n.º 3), para além de se ressalvarem os casos previstos na lei, a proibição de prova pode ser
afastada mediante o consentimento do titualr do direito. São aquelas situações em que há intromissão na vida privada, no
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Trata-se de um domínio, este, sem dúvida pertinente à área dos
direitos fundamentais, mas em que releva a disponibilidade dos respectivos titulares, que podem consentir validamente no
acto, em princípio lesivo desses direitos. Aqui, todo o relevo é conferido à vontade do titular, segundo o princípio volenti non
fit injuria (não se comete injúria, ou não se prejudica a quem consente). A primeira hipótese configura uma proibição
absoluta; a segunda, uma proibição relativa.
Quando, porém, se obtenha a prova sem o consentimento do titular (caso da segunda hipótese), a consequência é a
mesma que é assinalada à primeira: probição de valoração dessa prova – consequência hoje (quer dizer, a partir das
alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto) clarificada pelo acrescento da expressão “não podendo ser
utilizadas” (são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular).
Esta inovação, todavia, na expressão de COSTA ANDRADE, configura um gesto pura e simplesmente inútil, uma vez que a
proibição de valoração era já uma evidência à luz do direito anterior (“«Bruscamente no verão passado» a reforma do
Código de Processo Penal”, Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 137.º, n.º 3951, p. 328). Ou seja, não é o facto de
não poderem ser utilizadas as provas obtidas sem consentimento do titular que distingue o diverso alcance das duas
modalidades de proibições de prova. É a relevância ou irrelevância do consentimento, o que nos parece retirar alguma
validade à teoria defendida por MAIA GONÇALVES, pelo menos na medida em que enfatizava aquela expressão não
podendo ser utilizadas, para considerar as provas proibidas dos n.ºs 1 e 2 como constituindo nulidades insanáveis, e as do
n.º 3, como nulidades sanáveis (Cf. «Meios de prova», Jornadas De Direito Processual Penal, organizdas pelo Centro de
Estudos Judiciários, Livraria Almedina, 1991, pp. 194/195).
Ora, o regime das nulidades é autónomo do regime das proibições de prova, como acentua, de um modo geral, a
doutrina, não podendo estas ser reconduzidas ao regime daquelas: nulidades sanáveis/nulidades insanáveis, como aliás,
resulta do art. 118.º, n.º 3 do CPP, inalterado desde a versão originária do Código (para além de COSTA ANDRADE, nas obs.
cits., GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso De Processo Penal II, Editorial Verbo, 3.ª edição, 2002, pp. 125 e ss. e TERESA
BELEZA, A Prova – Apontamentos de Direito Processual Penal, 1992, 2.º T., pp. 151/152).
A jurisprudência que tem dominado no STJ (Cf., por todos, o Acórdão de 20-09-2006, Proc. n.º 2321/06, da 3.ª Secção e
jurisprudência aí citada, CJ- ACS STJ, Ano XIV – 2006, T. III, p. 189 e ss.) sobre tal questão, girando em torno e abonando-se
muitas vezes naquela teoria de MAIA GONÇALVES, de nulidades sanáveis/ nulidades insanáveis, coincidindo as primeiras
com as proibições de prova relativas e as segundas, com as proibições absolutas, não pode mais manter-se, sobretudo
depois do referido acrescento ao n.º 3 do art. 126.º do CPP (são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas), pese embora
a inutilidade da alteração, na opinião de COSTA ANDRADE – inutilidade que não tem, obviamente, o significado de dever
prevalecer aquela orientação jurisprudencial, mas apenas o de, segundo a doutrina já então dominante, todas as provas
proibidas contempladas no art. 126.º terem como consequência a proibição da sua valoração.
Todavia, MAIA GONÇALVES estará certo quando afirma, na ob. cit., que existem «dois graus de desvalor ético-jurídico das
provas obtidas contra as cominações legais, sendo maior o desvalor ético-jurídico das provas obtidas mediante os processos
referidos no n.º 1 e tal diferente grau de desvalor tem reflexo nas nulidades cominadas.» Não ao nível das nulidades ditas
sanáveis e insanáveis, mas no sentido de que, no caso de intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e
nas telecomunicações, sem consentimento, tratando-se como se trata de direitos disponíveis, a respectiva nulidade não ser
de conhecimento oficioso, sendo de exigir que o titular do direito lesado o requeira (nesse sentido, também PAULO PNTO
DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal, Universidade Católica Editora, 4.ª edição actualizada, p. 337).
No caso sub judice, o recorrente arguiu efectivamente a nulidade, mas fê-lo apenas no recurso para o Tribunal da
Relação, o que não deixa de ser estranho e – parece-nos – contrário a normas de lealdade processual, tanto mais que se
tratava da pressuposta inobservância de determinados requisitos ou formas de procedimento quanto às formalidades da
busca, de que o recorrente estava ciente desde a fase de inquérito.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
30-06-2011,
proc.
n.º
83/08.5JAFUN.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c2e4750ee94542638025790500320956?OpenDocument
)
Nota: ver o Ac. do TC 507/1994, em nota ao art.º 174.º
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I - Se o demandante cível enxertou na acção penal o pedido cível indemnizatório, e por essa via de adesão ou
interdependência àquela acção – art.º 71.º, do CPP – junta as duas acções, permitiu no processo penal a possibilidade de
pronúncia sobre a questão cível, recebendo o processo penal, por incorporação, nos termos do art.º 129.º, do CP, os
preceitos do direito substantivo que modelam a responsabilidade cível.
II - Basicamente «é a acção penal quem visivelmente suporta, orienta e conforma todo o rito processual» – CPP,
Anotado, Vinício Ribeiro, pág. 126 –, com especificidades próprias, bastando atentar que a falta de contestação não
importa confissão dos factos articulados (art.º 78.º, n.º 3, do CPP) e que o oferecimento das provas há-de obedecer ao
regime rígido enunciado no art.º 79.º n.º s 1 e 2, do CPP.
III - O demandante cível tem de aceitar, assim, em matéria de culpa, os factos a esta pertinentes advindos da acção
penal, movendo-se a decisão cível no âmbito do acervo factual pré-adquirido e fixado à luz dos princípios, espécies e
limitações de provas permitidas em processo penal, nos termos do art.º 124.º, n.º s 1 e 2, do CPP.
IV - Não vigora assim o esquema clássico, espartilhado, sobre repartição das provas, previsto no art.º 342.º do CC, com o
alcance de fazer recair sobre o obrigado à prova de um facto, as desvantajosas consequências do incumprimento do ónus
que sobre ele impende, a tanto se cingindo a teoria do ónus de prova.
V - A teoria das provas é, a final, a teoria da falta de provas, por se ocupar de situações de irredutível incerteza, ou
melhor, da repartição das consequências jurídicas da incerteza, do estado de dúvida do tribunal acerca dos momentos de
facto que relevam à decisão da causa, que por falta de prova se impõem à decisão do juiz e através da qual se propõem
regras para que deixe de emitir pronúncia.
VI - Em processo penal não vigora, não faz sentido, atenta a natureza publicista do processo e os específicos interesses
em jogo, a invocação de um ónus de prova no sentido de sobre o ofendido ou MP impender a prova dos factos
constitutivos do direito e àquele contra quem a invocação é feita a prova dos factos impeditivos, modificativos ou
extintivos, nos termos do n.º 2 do art.º 342.º do CC. Ao invés, todos os intervenientes no drama judiciário, ou seja o
tribunal, nele se compreendendo o julgador, o MP, o arguido, o ofendido e os demais intervenientes, estão adstritos ao
dever de concorrerem para a descoberta da verdade material, nos termos do art.º 340.º do CPP. Não vigora, a regra de que,
em caso de dúvida, os factos devem ser constitutivos do direito – art.º 342.º, n.º 3, do CC.
VII - Em processo penal, e a projectar-se no pressuposto factual fundamentador da responsabilidade civil, o princípio in
dubio pro reo adquire plena relevância e incidência no conjunto global dos factos, enquanto princípio probatório próprio
segundo o qual a dúvida, não qualquer estado de dúvida, mas uma dúvida razoável, à margem do puro intimismo do
julgador ou de um subjectivismo puro, fora de controle, arbitrário, antes construído e assente em regras lógicas e de bom
senso na apreciação das provas, em que as regras da experiência, enquanto estabelecendo probabilidades fortes de
verificação ou inverificação de um resultado, são factores de orientação, revertendo tal estado em favor do arguido.
VIII - Essas regras tendem a neutralizar o perigo do arbítrio através da exasperação da dúvida, garantindo um tipo de
certeza que pode ser fornecida, apenas, pela tramitação de um processo de verificação filtrado, que se não deixe abater,
sem mais, pela dúvida, funcionando essas regras como uma terapia contra a desordem probatória.
IX - O STJ conhece, exclusivamente, da matéria de direito, nos termos do art.º 434.º do CPP, como tribunal de revista que
é, daí que não deva erigir-se em fundamento de recurso a discordância com a matéria de facto provada em 1.ª instância ou
na Relação ou os vícios previstos no art.º 410.º n.º 2, do CPP, que respeitam ao modo de confecção fáctica da decisão,
havendo que resultar do texto da decisão recorrida, por si só, ou conjugado com as regras da experiência comum, de
acordo com o que é normal acontecer (id quod plerumque accidit). E assim é porque o STJ não mantém contacto com as
provas, que não desfilaram ante si, não lhe tendo sido facultado o seu exame e, consequentemente, podido valorá-las
criticamente, para fundamento de uma convicção diferenciada da firmada nas instâncias.
X - O princípio in dubio pro reo é uma imposição dirigida ao juiz no sentido de se pronunciar de forma favorável ao
arguido quando não houver a certeza sobre factos decisivos à decisão da causa. Mas daqui não resulta que do facto de
haver versões distintas e até contradições sobre factos relevantes, resulte, como consequência imediata, a absolvição do
arguido. Só assim será se se gerou um estado de dúvida na consciência do julgador que, de forma lógica e objectivamente
convincente, aponte para aquela ausência de certeza – Ac. do STJ, de 24-03-99, CJ STJ, tomo I, pág. 247.º.
XI - Saber se um dado tribunal devia ter ficado na dúvida e actuado o princípio in dubio pro reo é uma questão de facto
que escapa à censura deste STJ, ao seu poder cognitivo, e portanto se do processo não constar esse estado de dúvida, por
não estar, então, em causa, o uso que se fez desse princípio, não pode discutir-se a violação do princípio.
XII - Não se está, então, perante qualquer regra de direito, mas já o estará se, da sentença figurarem elementos que
permitam inferir que o tribunal ficou em estado de dúvida e decidiu em desfavor do arguido ou se só não decretou esse
estado de dúvida em face de visível erro notório na apreciação da prova, isto porque a decisão de direito há-de repousar
numa boa decisão de facto, em razão do que nesta hipótese pela intimação ligação entre a questão de facto e a de direito,
sendo a de facto antecedente lógico desta última, o tribunal se mantém no âmbito da questão de direito, que postula
harmonia entre as premissas e o julgado.
XIII - E nessa medida, pode e deve analisar e declarar essa dupla anomalia, como correspectivo da princípio da culpa em
direito penal, da sua dimensão material, com tradução no princípio da legalidade, basilar na estruturação da medida da
pena – art.º 2.º, do CP.
XIV - O vício do erro notório na apreciação da prova, que é um vício atinente à matéria de facto, nos termos do art.º
410.º, n.º 2, al. c), do CPP, assim o enquadrando o art.º 431.º, do CPP, distingue-se do mero erro de julgamento, e também
se não identifica com a divergência entre a convicção pessoal e a convicção do tribunal adquirida e formada à luz do art.º
127.º do CPP.
XV - O erro notório na apreciação da prova está intimamente ligado ao conceito de facto notório de que, com amplitude,
o direito civil se faz eco, com o alcance de facto de todos conhecido, em si e sua consequências, traduzindo aquele um erro
supino, crasso, e inquestionável a partir da simples leitura do texto da decisão recorridas, que escapa à lógica das coisas, ou
seja quando sendo usado um processo lógico racional se extrai de um facto uma conclusão ilógica, irracional, arbitrária ou
notoriamente violadora das regras da experiência comum.
XVI - Só quando o cidadão comum, o «homo medius”, suposto pela ordem jurídica, como normal leitor, desprovido de
conhecimentos jurídicos descortina do texto da decisão recorrida por si só ou conjugado com as regras da experiência
comum um qualquer foco de ilogismo ou de desvio ao bom senso, base de uma criteriosa apreciação das provas, se impõe
a repetição do julgamento por outro tribunal, para sanar o indigitado vício, intervindo, nesta altura, o STJ para eliminar esse
corpúsculo estranho na sentença, ordenando, em última hipótese, a repetição do julgamento nos termos do art.º 426.º do
CPP.
XVII - O erro notório na apreciação da prova repercute e encerra o resultado inconsistente, ilógico e arbitrário firmado
pelo julgador, de uma grandeza e ostensividade tais que não passa despercebido ao cidadão comum, não embrenhado nos
meandros jurídicos.
XXIII - As presunções naturais filiam-se em indícios graves, precisos e concordantes. Graves, porque o indícios resistem à
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objecção, porque convincentes, precisos, na medida em que outra sua interpretação é frágil; concordantes no sentido de
que a partir de um raciocínio pelo método indutivo se obtém, a partir de um facto conhecido, um facto desconhecido,
sólido e firme, sua normal e típica consequência, ou seja quando convergem para uma conclusão postulada por todos ou
pela sua generalidade, quando todos são no mesmo sentido.
XXIV - A prova por indícios pode até ser mais credível e preciosa do que a testemunhal porque esta se apoia na
percepção sensorial, que pode falhar na percepção, ou, como é frequente, ser, na generalidade dos casos,
intencionalmente distorcida. Todavia, a imputação do resultado não abdica do estabelecimento de um claro nexo causal
entre o agente e o facto danoso, em que esteve presente dolo ou negligência daquele, pois se está em presença de
responsabilidade por facto ilícito, entre os seus pressupostos à luz do art.º 483.º, do CC; se compendiando, além do mais, o
facto e o nexo de causalidade entre aquele e o resultado. Não é pelo facto da presunção que se destrói esse nexo de
imputação do facto material, o que vale dizer que só depois de provado o facto com origem numa conduta humana, se
avança para o estabelecimento da presunção de culpa, que se ilidirá, ou não.
XXVI - Os elementos de facto dados como provados e a sua valoração, sem descurar a alusão ao depoimento de uma
testemunha que, segundo a narração sintética que se faz na sentença e fragilizando a tese da máxima eficiência na recolha
do resto do material lançado, tal recolha era subsequentemente processada em circunstância difíceis, dificultando a sua
visualização, temos que a Relação, conduzindo-se para o princípio in dubio pro reo, fez dele uma aplicação indevida,
atentando o acórdão proferido contra a lógica e conduz a uma decisão, em desconformidade com a prova, a pedir
«correcção modificativa”, a que se não pode aderir, pelo erro evidente e notório, nos termos do art.º 410.º, n.º 2, al. c), do
CPP, justificando-se, de pleno, uma reponderação dos factos alterados por um outro colectivo, no Tribunal da Relação, para
onde se reenvia o julgamento da matéria de facto, no tocante ao factualismo impugnado e alterado, em ordem a produzirse um julgado claro e preciso.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
18-05-2011,
proc.
n.º
420.º/06.7GAPVZ.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2c11719d794dc2ac802578c00056b049?OpenDocument
)
I - O recurso de revisão é abrangido pelas garantias de defesa, constitucionalmente consagrado, no art.º 29.º, n.º 6, da
CRP ao dispor que os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições que a lei prescrever, à revisão de
sentença e à indemnização pelos danos sofridos
II - Em casos de injustiça notória, as legislações contemporâneas não tornam perene o caso julgado, sendo certo, por
outro lado, que face à razão de ser do instituto do caso julgado, também não aceitam ad libitum a revisão de sentença
transitada, outrossim, acolhendo as legislações «uma solução de compromisso entre o interesse de dotar de firmeza e
segurança o acto jurisdicional e o interesse de que não prevaleçam as sentenças que contradigam ostensivamente a
verdade, e através dela, a justiça, solução que se revê na consagrada possibilidade limitada de revisão de sentenças penais»
(Maia Gonçalves in CPP Anotado – Legislação Complementar, 17ª edição, págs. 159.º e 160.º).
III - Em processo penal não existe um verdadeiro ónus da prova em sentido formal; nele vigora o princípio da aquisição
da prova ligado ao princípio da investigação, donde resulta que são boas as provas validamente trazidas ao processo, sem
importar a sua origem, devendo o tribunal, em último caso, investigar e esclarecer os factos na procura da verdade
material.
IV - Perante as provas admissíveis, é dos princípios gerais da produção da prova que o tribunal ordena, oficiosamente ou
a requerimento, a produção de todos os meios de prova cujo conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da
verdade e à boa decisão da causa, sem prejuízo do contraditório.
V -O CPP não enumera taxativamente as provas proibidas, mas aponta limites à produção de provas e à sua valoração.
Assim, considera métodos proibidos de prova os indicados no art.º 126.º do CPP.
VI - Quanto à proibição de valoração de provas, como resulta do art.º 355.º do CPP, não valem em julgamento,
nomeadamente para o efeito de formação da convicção do tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou
examinadas em audiência, ressalvando-se apenas as provas contidas em actos processuais cuja leitura, visualização ou
audição em audiência sejam permitidas.
VII - E, como se sabe, não são inconstitucionais os normativos do art.º 355.º do CPP, interpretados no sentido de que os
documentos juntos aos autos não são de leitura obrigatória na audiência de julgamento, considerando-se nesta produzidos
e examinados, desde que se trate de caso em que a leitura não seja proibida. (Ac. do TC 87/99 de 10-02, Proc. n.º 444.º/98,
in DR II-A, de 01-07-99).
VIII - O recurso de revisão não se destina a ajuizar dos termos de produção de um determinado meio de prova efectivado
na altura própria no decurso da audiência e julgamento e da forma como foi valorada a prova, para isso servem os recursos
ordinários, mas a descobrir que serviram de fundamento à revisão provas proibidas nos termos dos n.º s 1 a 3 do art.º
126.º.
IX - O recurso de revisão como recurso extraordinário não é um recurso ordinário, nem sucedâneo deste, pelo que
perante provas legalmente permitidas e valoradas que serviram de suporte a determinada decisão, e que veio a transitar
em julgado, não pode infirmar-se essa decisão com fundamento nessas provas, em sede de recurso extraordinário de
revisão, nem alegar-se a inconstitucionalidade das mesmas, se o caso julgado não se encontra posto em causa por decisão
vinculativa do TC, nos termos dos art.º 282.º n.º s 1 e 2 da CRP, nem se posteriormente à mesma decisão não existiu
qualquer descoberta de que as provas produzidas foram obtidas de forma legalmente proibida.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
24-03-2011,
proc.
n.º
520.º/00.7TBABT-B.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e1bbc76690382a8a802578d4004cb539?OpenDocument
)
Ac. STJ de 23-09-2010 : Na valoração do depoimento de co-arguidos, haverá que ter em conta que a regra geral em
matéria probatória é a da admissibilidade de todos os meios de prova, salvo se forem excepcionados por lei (art. 125.º do
CPP). O art. 126.º deste Código não contempla entre os 'métodos proibidos de prova' o depoimento, num processo, de
alguém que era arguido noutro processo pela prática do mesmo crime, e que tenha levado à respectiva condenação (com
trânsito em julgado ou sem ele).
V - Os recorrentes suscitam a existência de uma nulidade insanável, alegando que o tribunal de 1.ª instância para
fundamentar a sua convicção utilizou um meio proibido de prova, pois que considerou a leitura dos telemóveis
apreendidos, sem que a abertura daqueles tivesse sido precedida de autorização expressa da entidade judiciária. Mas
esta questão da prova proibida é encarada sob duas perspectivas: a da nulidade por intercepção não consentida ou
autorizada e a da nulidade por violação da intimidade e correspondência.
V - O cartão de telemóvel é o repositório de mensagens, a respectiva caixa de correio, que as recebe até serem
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inutilizadas pelo destinatário, e a mensagem uma forma de telecomunicação, por meio diferente de telefone, à qual se
aplicam as regras sobre as escutas telefónicas, por força do art. 190.º, do CPP. No caso concreto, houve autorização judicial
para intercepção de conversações ou comunicações, o que incluiria naturalmente as feitas por meio diverso do telefone e
que é o telemóvel, mas não abarcando estas.
VI - No entanto, uma outra questão que tem se ser equacionada tem a ver com o efectivo interesse, a força real
probatória que os elementos colhidos através da leitura dos cartões tiveram na solução global, havendo que indagar de que
modo e com que peso contribuíram para a decisão de fundamentação da facticidade apurada, sendo que os recorrentes se
limitaram a fazer afirmações genéricas, sem explicar porque o material foi decisivo para a decisão, nem porque teve peso
forte na apreciação da matéria de facto.
VII - No acórdão recorrido afirma-se que “mesmo no tocante às vigilâncias e leitura da memória do telemóvel nada
trouxeram de seguro que pudesse gerar uma convicção segura acerca dos elementos possíveis para incriminar os arguidos”,
motivo pelo qual improcede a arguição de nulidade por uso de método proibido de prova.
XXII - O princípio in dubio pro reo, que estabelece que, na decisão de factos incertos a dúvida favorece o arguido, é um
princípio de prova que vigora em geral, isto é, quando a lei, através de uma presunção, não estabelece o contrário. A
violação do princípio referido tem sido entendida sob diversas perspectivas, como a de respeitar a matéria de prova e, pois,
tratar-se de matéria de facto e como tal insindicável pelo STJ, ou enquanto princípio estruturante do processo penal,
podendo ser suscitada perante o Tribunal de revista, mas o STJ vem afirmando que isso só é possível se a violação resultar
do próprio texto da decisão recorrida, designadamente, da fundamentação da decisão de facto.
XXIII - A possibilidade de abordagem de eventual violação do princípio é balizada pelos parâmetros de cognoscibilidade
presentes numa indagação dos vícios decisórios, por um lado, com o consequente alargamento da possibilidade de incursão
de exame no domínio fáctico, mas simultaneamente, como ali ocorre, operando de uma forma mitigada, restrita, que se
cinge ao texto da decisão recorrida, por si só considerado ou em conjugação com as regras da experiência comum.
XXIV - O que significa que, tal como ocorre na análise e exame de verificação dos vícios, quando se perspectiva indagação
de eventual violação do princípio in dubio pro reo (em ambos os casos diversamente do que ocorre com a avaliação de
nulidades da sentença), há que esquecer que se está perante um poder de sindicância de matéria fáctica, que é limitado,
restrito, parcial, mitigado, exercido de forma indirecta, dentro do condicionalismo estabelecido pelo art. 410.º, do CPP, em
suma, que o horizonte cognitivo do STJ se circunscreve ao texto da decisão, não incidindo sobre o julgamento, isto é, que o
objecto da apreciação será sempre a decisão e não o julgamento.
Extracto da fundamentação:
As proibições de prova dão lugar a provas nulas – artigo 38.º, n.º 2, da CRP.
A lei portuguesa proíbe as provas fundadas na violação da integridade física e moral do agente e as provas que violem
ilicitamente a privacidade.
Maia Gonçalves, Meios de Prova, Jornadas de Direito Processual Penal, 1989, pág. 195, a propósito dos n.ºs 1 e 3 do
artigo 126.º, referia tratar-se em seu entender de dois graus de desvalor de provas obtidas contra as cominações legais,
sendo maior o desvalor ético-jurídico das provas obtidas mediante os processos referidos no n.º 1 e tal diferente grau de
desvalor tem reflexo nas nulidades cominadas; «enquanto as provas obtidas pelos processos referidos no n.º 1 estão
fulminados com uma nulidade absoluta, insanável e de conhecimento oficioso, que embora como tal não esteja consagrada
no art.º 119.º e está neste art.º 126.º, através da expressão imperativa não podendo ser utilizadas, já as provas obtidas
mediante o processo descrito no n.º 3 são dependentes de arguição, e portanto sanáveis, pois que não são apontadas como
insanáveis no art. 119.º ou em qualquer outra disposição da lei. Em relação a estas últimas provas, obtidas mediante os
processos aludidos no n.º 3, a lei atendeu de algum modo à vontade do titular do interesse ofendido e ao princípio volenti
non fit injuris».
Como expende Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, UCE, Dezembro 2007, pág. 326,
anotação 3 “A nulidade das provas proibidas obedece a um regime distinto da nulidade insanável e da nulidade sanável.
Trata-se de um regime complexo, que distingue dois tipos de proibições de provas consoante as provas atinjam a
integridade física e moral da pessoa humana ou a privacidade da pessoa humana”.
E no ponto 4 – quanto ao regime da nulidade da prova proibida – diz que há que distinguir: “a nulidade da prova proibida
que atinge o direito à integridade física e moral previsto no artigo 126.º, n.ºs 1 e 2 do CPP é insanável; a nulidade da prova
proibida que atinge os direitos à privacidade previstos no artigo 126.º, n.º 3 é sanável pelo consentimento do titular do
direito. A legitimidade para o consentimento depende da titularidade do direito em relação ao qual se verificou a
intromissão ilegal. O consentimento pode ser dado ex ante ou ex post facto. Se o titular do direito pode consentir na
intromissão na esfera jurídica do seu direito, ele também pode renunciar expressamente à arguição da nulidade ou aceitar
expressamente os efeitos do acto, tudo com a consequência da sanação da nulidade da prova proibida.
Em síntese, o artigo 126.º, nºs 1 e 2, prevê nulidades absolutas de prova e o n.º 3 prevê nulidades relativas de prova.”.
Assim também Gomes Canotilho e Vital Moreira, in CRP Anotada, 2007, em anotação XV ao artigo 32.º, pág. 524: A
interdição é absoluta no caso do direito à integridade pessoal e, relativa, nos restantes casos, devendo ter-se por abusiva a
intromissão quando efectuada fora dos casos previstos na lei e sem intervenção judicial (art. 34.º-2 e 4), quando
desnecessária ou desproporcionada ou quando aniquiladora dos próprios direitos.
Simas Santos-Leal Henriques, in Código de Processo Penal Anotado, 3.ª edição, 2008, volume I, pág. 832, distinguem entre
os métodos proibidos de prova, os absolutos (proibidos mesmo com consentimento), abrangendo as provas obtidas
mediante tortura, coacção e ofensa à integridade física ou moral, e os relativos (proibidos apenas sem consentimento),
abrangendo as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas
telecomunicações.
Os n.ºs 1 e 2 enunciam os métodos de prova que o legislador considera proibidos em termos absolutos, pois que atentam
contra direitos indisponíveis para o seu próprio titular e em relação aos quais é irrelevante o consentimento.
Os métodos proibidos de carácter relativo abrangem os casos em que se utilizam processos de recolha de prova sem o
consentimento dos respectivos titulares
Aqui, já não existe uma proibição absoluta, mas meramente relativa, uma vez que, estando apenas em causa direitos
disponíveis, é sempre possível utilizar os meios de prova aí referidos se houver consentimento válido para tal ou a situação
esteja prevista na lei.
A propósito da questão de saber se a nulidade contemplada no n.º 3, 2.ª parte, é ou não sanável, consideram – pág. 840 que a última alteração legislativa pôs fim à dúvida, ao acrescentar que, em tais casos as provas obtidas em desrespeito da
lei não podem ser utilizadas.
Na obra colectiva Prova Criminal e Direito de Defesa, Almedina, 2010, no trabalho Da Autonomia do Regime das
Proibições de Prova, págs. 257 e seguintes, afirma-se que as proibições de prova não estão numa mera relação de
especialidade face às nulidades. São, antes, tal como as nulidades, uma espécie de invalidade, que constitui o padrão
comum a que se reportam ambas as figuras.
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Sendo uma espécie autónoma de invalidade, o efeito associado às proibições de prova tem de ser distinto das nulidades. E
conclui-se que esse efeito é a inexistência jurídica.
A afirmação da autonomia das proibições de prova em relação às nulidades e a destrinça entre métodos absoluta e
relativamente proibidos estava já presente no acórdão deste Supremo Tribunal, de 08-02-1995, processo n.º 47.084, in
CJSTJ 1995, tomo 1, pág. 194, estando em causa nulidade das provas obtidas através de busca domiciliária e a interpretação
do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal e em cujo sumário se pode ler: As provas obtidas por métodos
absolutamente proibidos não podem nunca ser utilizadas no processo, mesmo com o consentimento do visado; as provas
obtidas por métodos apenas relativamente proibidos, por susceptíveis de consentimento relevante do respectivo titular, são
da mesma forma nulas, mas essa nulidade, por ser sanável, depende da arguição do interessado.
Por isso, não pode ser arguida em recurso a nulidade das provas obtidas no inquérito durante busca domiciliária sem
autorização da autoridade judiciária ou do visado.
Aí se afirmava a autonomia das proibições de prova relativamente às nulidades: «Apesar da ligação estreita entre o
regime das nulidades e as proibições da prova, trata-se de figuras ou realidades autónomas (…).
A proibição da prova tem a ver com a sua inadmissibilidade no processo. Os elementos recolhidos por métodos proibidos
de prova não poderão por via de regra ser valorados. O art.º 126.º do citado código descreve métodos proibidos da prova,
ferindo de nulidade as provas deles resultantes; e o seu n.º 1 refere-se a provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em
geral, ofensa de integridade física ou moral das pessoas, não podendo ser utilizadas, enquanto o n.º 3 considera igualmente
nulas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações
sem o consentimento do respectivo titular».
E acrescenta: «no caso do n.º 1, as provas são sempre inválidas, não poderão nunca ser utilizadas, mesmo com o
consentimento do titular, porque contendem com a dignidade e integridade física ou moral das pessoas, que são bens
jurídicos indisponíveis para o seu titular; no caso do n.º 3, as provas só serão nulas quando os métodos utilizados para a sua
obtenção não obtiveram o consentimento do respectivo titular, porque se reportam a bens jurídicos disponíveis».
E finaliza, explicando a diferente abordagem: «Da diferente qualificação dos bens em causa e da respectiva
disponibilidade ou indisponibilidade para o seu titular resultam regimes ou consequências diversas. As provas obtidas por
métodos absolutamente proibidos não poderão nunca ser utilizados no processo mesmo com o consentimento daquele; pelo
contrário, se tais métodos forem apenas relativamente proibidos, enquanto susceptíveis de consentimento relevante do
respectivo titular, as provas obtidas também serão nulas, mas tal nulidade, porque sanável, depende da arguição do
interessado, ficando sujeita à disciplina do art. 120.º e 121.º do C.P.P».
Os recorrentes apoiam-se com afinco no acórdão deste Supremo de 20-09-2006, processo n.º 2321/06-3.ª, CJSTJ 2006,
tomo 3, pág. 189, o qual decidiu sobre leitura do cartão de telemóvel sem o consentimento do arguido e sem a devida
autorização judicial.
Procurando os recorrentes fundar a bondade da sua posição no mesmo, a verdade, porém, é que o acórdão está longe de
poder satisfazer as pretensões argumentativas dos recorrentes, pois diz mais, muito mais, do que é invocado,
fundamentalmente concluindo pela não insanabilidade do vício.
A propósito do artigo 126.º, n.º 3, do CPP, distingue as duas categorias de métodos proibidos de prova consoante a
disponibilidade ou indisponibilidade dos bens jurídicos violados: os absolutamente proibidos e relativamente proibidos;
aqueles, pelo uso da tortura, coacção ou em geral ofensas à integridade física ou moral na forma dos n.ºs 1 e 2 nunca
podem em caso algum ser utilizados, mesmo com o consentimento dos ofendidos; os últimos – n.º 3 – meios relativamente
proibidos de prova respeitam ao uso de meios de prova com intromissão na correspondência, na vida privada, domicílio ou
telecomunicações, sem consentimento do respectivo titular.
Os métodos absolutamente proibidos de prova, por se referirem a bens absolutamente indisponíveis determinam que a
prova seja fulminada de nulidade insanável, consagrada na expressão imperativa “não podendo ser utilizadas” do n.º 1 do
artigo 126.º.
Justifica o acórdão tratamento diverso deste modo: Há casos de atentados extremos à pessoa humana em que os direitos
fundamentais comportam uma dimensão tal que, em vista da protecção do cidadão ante o Estado e como forma de
assegurar a sua subsistência e a convivência em segurança e polidireccionada dos cidadãos, com respeito pela dignidade
respectiva e o justo equilíbrio entre a contribuição de todos e cada um para o bem comum, de tal modo que os meios de
prova obtidos com violação daqueles é intolerável; há no entanto, outros em que, mediante certos condicionalismos, não
repugna admitir a sua violação abandonando o legislador ordinário aquela tutela absoluta e incontornável, para cair numa
inadmissibilidade meramente relativa de tais meios de prova.
E depois de afirmar que os métodos de proibição absoluta ou relativa de prova constituem limites, obstáculos
absolutamente ou relativamente intransponíveis à descoberta da verdade e têm a ver com a inadmissibilidade ou a
admissibilidade da sua valoração no processo, coma a consequência da nulidade insanável da prova ou a simples
anulabilidade, respectivamente.
Conclui que no caso concreto sujeito da leitura de dois cartões de telemóvel desacompanhada de autorização judicial
constitui nulidade relativa, não insanável, por a proibição de utilização não se compendiar entre as nulidades insanáveis do
artigo 119.º.
Aliás, a seguir-se esta orientação, atento o disposto no artigo 120.º, n.º 3, alínea c), do Código de Processo Penal,
tratando-se de uma nulidade respeitante ao inquérito, deveria ter sido arguida até ao encerramento do debate instrutório,
o que teve lugar em 11 de Julho de 2008 - fls. 1316 a 1320.
E, como vimos, apenas em 30 de Setembro de 2008 foi suscitada a nulidade.
Recentemente, o acórdão de 03-03-2010, processo n.º 886/8PSLSB.L1.S1-3.ª, versou sobre alegação de afectação da
intimidade da vida privada suscitada pelo arguido pelo facto de se ter acedido aos n.ºs de telefone referenciados em
telemóvel propriedade do mesmo, tendo-se procedido à abertura e visualização da agenda, o que permitiu comprovar a sua
pertença pelas conexões no mesmo existentes.
Sintetiza o acórdão, dizendo que a interdição de prova é absoluta no caso do direito à integridade da pessoa e relativa
nos restantes casos, devendo ter-se por abusiva a intromissão quando efectuada fora dos casos previstos na lei e sem
intervenção judicial (art. 34º-2 e 4); quando desnecessária, ou desproporcionada, ou quando aniquiladora dos próprios
direitos (art. 18º-2 e 3).
A dado passo afirma-se: No âmbito de proibições de prova de natureza relativa (artigo 126 n.º 3 do CPP) é admissível a
afirmação que o direito protegido - a intimidade - não tem um valor absoluto e deve ceder quando em contraposição
estejam os valores que realizam objectivos primários do Estado de Direito, como é o da funcionalidade do processo penal
perante uma criminalidade grave.
E finaliza assim: «Assumida uma defesa do princípio da ponderação nesta área de prova proibida e protecção do direito à
intimidade é evidente que a invocação do recorrente não tem o mínimo de fundamento. A ponderação investigatória, e
probatória, da agenda do telemóvel como factor de determinação da sua propriedade, e da relação sequente com o crime
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praticado, não colide com nenhum núcleo fundamental da dignidade do mesmo recorrente e está perfeitamente justificada
pela ponderação do interesse em perseguir criminalmente quem comete um crime de homicídio voluntário, sob a forma
tentada, face à mera determinação dos contactos telefónicos existente na agenda do telemóvel que foi abandonado.
Estamos em face de uma situação análoga à da mera agenda, ou do documento, que por mero descuido o agente
criminoso esqueceu no local do crime não se vislumbrando onde exista qualquer utilização de meio proibido de prova».
Em algumas posições tomadas sobre a questão o consentimento é pedra de toque para se estabelecer a dicotomia prova
absolutamente nula e prova relativamente nula.
Como refere João Conde Correia, no trabalho Qual o significado de abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na
correspondência e nas telecomunicações (art. 32.º, n.º 8, 2.ª parte da C.R.P.)? in Revista do Ministério Público, ano 20, n.º
79, págs. 51/3, o direito ao sigilo da correspondência e de outros meios de comunicação privada, consagrado no art. 34.º,
n.º 1 da CRP e arts 75.º a 78.º do Código Civil protege toda a espécie de comunicação interpessoal, privada ou não,
efectuada por intermédio da correspondência e das telecomunicações, independentemente do meio técnico utilizado e do
seu conteúdo, impedindo a sua violação ou devassa por terceiros ou pelo Estado.
No conflito entre esse direito e o interesse punitivo do Estado e os valores que lhe estão subjacentes, como sejam, entre
outros, a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de elevado montante, a primeira via de redução desse conflito é o
consentimento do ofendido, um espaço de consenso ou ausência de conflito, em observância do princípio volenti non fit
injuria, como expressão da autonomia pessoal, constitucionalmente tutelada.
Paulo Verdelho em A obtenção de prova no ambiente digital, in RMP, ano 25, n.º 99, pág. 122/4, refere que quanto à
intercepção de mensagens de correio electrónico em tempo real, prevê o artigo 190.º que a esta forma de obtenção de
prova seja aplicável o regime da intercepção de comunicações telefónicas. A este propósito não se suscitam dúvidas, uma
vez que esta norma legal manda aplicar o regime das intercepções telefónicas à intercepção de qualquer outra comunicação
electrónica (a lei refere “as conversações ou comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone,
designadamente correio electrónico ou outras formas de transmissão de dados por via telemática”). Portanto a intercepção
de mensagens de correio electrónico é admissível nos mesmos casos em que a lei permite a realização de escutas
telefónicas, estando sujeita às mesmas formalidades.
Adianta que, noutra perspectiva, as mensagens de correio electrónico podem ser utilizadas como prova de um crime já
após terem sido enviadas e recebidas, já armazenadas, dizendo que se é verdade que, sendo interceptadas em tempo real,
as mensagens de correio electrónico são comunicações electrónicas, após o seu recebimento devem ser antes encaradas
como correspondência.
A propósito da questão de saber se deve dar-se o mesmo tratamento garantístico a mensagens recebidas mas ainda não
lidas e a mensagens recebidas e já efectivamente abertas e lidas, diz que às primeiras parece fácil dar, analogicamente, o
mesmo tratamento do correio físico, dito tradicional, contido em envelopes ainda não abertos. Quanto às segundas, é de
admitir a possibilidade de se considerarem meros documentos armazenados num computador, com o mesmo estatuto de
uma carta recebida e guardada num arquivo pessoal ou de um texto escrito e guardado em suporte informático. A acolherse esta perspectiva, as mensagens não abertas teriam um tratamento diferenciado das mensagens já abertas e lidas.
E depois assinala que “as mesmas razões que se adiantaram quanto a mensagens de correio electrónico são na íntegra
aplicáveis a mensagens emitidas por telemóvel, através do serviço de SMS (short message service).
No nosso caso não se está perante uma intercepção de comunicação em directo, interferência em comunicação em
tempo real, mas face a leitura dos cartões de telemóveis apreendidos aos arguidos aquando da sua detenção em 14 de
Maio de 2007 e feita nos dias 1, 2 e 6 de Agosto de 2007.
Nota: ver extracto da fundamentação em nota ao art.º 179.º
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
14-07-2010,
proc.
n.º
149/07.9JELSB.E1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/21ac26b56cb6b8d6802577a6003109a4?OpenDocument
)
XI - Não cabe no âmbito de um recurso de revisão verificar se foi ou não feita prova de determinado facto que consta da
sentença condenatória, com o erróneo fundamento de que a falta de prova, ainda que manifesta, equivale ao uso de um
método proibido de prova, pois esta última situação só se verifica se estiver abrangida por um ou por vários dos casos
taxativamente enunciados no art.º 126.º do CPP.
XII - Ainda que fosse exacto que a não suspensão da pena à recorrente teve por fundamento (erróneo) o trânsito em
julgado da condenação anterior, mesmo assim não haveria fundamento para a revisão da sentença, pois estaria em causa a
(eventual) injustiça «da pena» e não sérias dúvidas sobre a justiça da «condenação”.
XIII - Acresce que se estivesse provado na sentença condenatória que já ocorrera o trânsito, o que era um dado inexacto,
não haveria um uso de método proibido de prova, mas um erro de julgamento, sindicável no recurso ordinário que a lei
faculta ao condenado. Em qualquer caso, o uso de método proibido de prova tem de ser «descoberto» depois de transitada
a condenação, o que não aconteceu no presente caso.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
08-04-2010,
proc.
n.º
12749/04.4TDLSB-A.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e783a0880744e82880257700003077a7?OpenDocument
)
Ac. STJ de 26-11-2009 : I. O depoimento de co-arguido em processo conexo não é permitido, salvo se nele consentir
expressamente (art.º 133.º do CPP).
II. O não acatamento dessa disposição não constitui uma nulidade do acórdão, mas uma irregularidade do depoimento, que
deve ser arguida pelos interessados no próprio acto (art.º 123.º do CPP), se nele estiverem presentes, ou, caso contrário,
nos três dias posteriores a terem sido notificados para os termos do processo.
III. Na verdade, os métodos proibidos de prova são apenas os indicados no artigo 126.º do CPP e não parece caber nesta
disposição a violação do art.º 133.º, n.º 2, do CPP.
IV. Mas, mesmo que se considere, como alguns o fazem, que há nesses casos uma prova obtida com intromissão na vida
privada, na situação em apreço desconhece-se se foi ou não violado o disposto no art.º 133.º do CPP, nomeadamente, o
seu n.º 2. Na verdade, o facto de não constar das actas que as ditas testemunhas consentiram expressamente em prestar
depoimento, depois de avisadas de que poderiam não o fazer, não significa que tal não tenha efectivamente ocorrido. As
actas só fazem prova plena do que nelas está escrito e não do que nelas está omitido.
I- A prova por declarações de co-arguido, não sendo uma prova proibida no sentido do art.º 126.º do CPP, tem um
diminuto valor e, por isso, carece de corroboração por outras provas e acarreta para o tribunal um acrescido dever de
fundamentação.
II- Tendo o recorrente sustentado perante o Tribunal da Relação que a sua condenação resultara exclusivamente das

119

declarações dos co-arguidos e que, assim, tal prova era insuficiente, não bastava, para manter o juízo de condenação,
indicar que a 1ª instância as avaliou de acordo com o princípio da livre convicção, pelo que se entende que aquele tribunal
omitiu pronúncia sobre questão de que deveria conhecer e incorreu na nulidade a que se reportam os art.º s 379.º, n.º 1,
al. c) e 425.º, n.º 4, do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
12-06-2008,
proc.
n.º
08P1151,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3e754e4e5550912c8025746a002cd6a6?OpenDocument
)
Ac. STJ de 2-04-2008 : A proibição de prova em sentido próprio no sistema processual penal português é somente aquela
norma probatória proibitiva cuja violação possa redundar na afectação de um dos direitos pertencentes ao núcleo eleito no
art. 32.º, n.º 8, da Lei Fundamental, e que o art. 126.º do CPP manteve, sem alargar.
Diferentemente, as regras de produção da prova - cf., v.g., o art. 341.° do CPP - visam apenas disciplinar o procedimento
exterior da realização da prova na diversidade dos seus meios e métodos, não determinando a sua violação a reafirmação
contrafáctica através da proibição de valoração. As regras de produção da prova configuram «meras prescrições
ordenativas de produção da prova, cuja violação não poderia acarretar a proibição de valorar como prova (...) mas
unicamente a eventual responsabilidade (disciplinar, interna) do seu autor». Umas vezes pré-ordenadas à maximização da
verdade material (como forma de assegurar a solvabilidade técnico-científica do meio de prova em causa), as regras de
produção da prova podem igualmente ser ditadas para obviar ao sacrifício desnecessário e desproporcionado de
determinados bens jurídicos.
I - «Pode acontecer que a obtenção de determinada prova, com abusiva intromissão [...] nas telecomunicações, torne
possível a realização de novas diligências probatórias contra o arguido ou contra terceiro, casos em que se põe a questão de
saber qual a influência do vício que afecta a prova inicial ou directa na prova secundária ou indirecta, designadamente se
este vício provoca uma reacção em cadeia, impedindo a utilização das provas consequenciais».
II - «No sentido da sua relevância apontam critérios como o interesse protegido pela norma jurídica violada, a gravidade
da lesão, a inexistência de um nexo causal entre a prova inicial e a prova final e a probabilidade de obtenção da prova
secundária, independentemente da violação». Mas, «em sentido inverso invoca-se, sobretudo, que a utilização das provas
subsequentes permitiria ultrapassar as proibições de prova, pelas instâncias formais de controlo ou por particulares,
comprometendo os seus objectivos».
III - «A este respeito, já antes do actual CPP, mas já na vigência de um preceito constitucional (o art.º 32.6) em tudo
idêntico ao actual 32.8, se destacavam – dos demais - os interesses individuais que contendessem directamente com a
garantia da dignidade humana, donde que «em qualquer ponto do sistema ou da regulamentação processual penal em que
estivessem em causa a garantia da dignidade da pessoa [como no caso da «utilização da tortura para obter uma
confissão»], nenhuma transacção fosse possível, conferindo-se a um tal garantia predominância absoluta em qualquer
conflito com o interesse – também ele legítimo e relevante do ponto de vista do Estado de Direito – no eficaz
funcionamento do sistema de justiça penal».
IV - «E, aí sim, não se poderia invocar a «necessidade de ponderação dos interesses em conflito e da validade das provas
consequenciais» nem recusar-se «a doutrina do Fernwirkung des Beweisverbots [fruit of the poisonous tree] com o (mau)
argumento de que tal se impunha à luz do interesse, de outra forma não realizável, da verdade material e da punição de um
real culpado», pois que assim se acabaria por «jogar o valor absoluto da dignidade do homem contra interesses relativos
que àquele não deviam nunca sobrepor-se».
V - «Mas, «perante interesses individuais que não contendessem directamente com a garantia da dignidade da pessoa»,
já «deveria aceitar-se - diversamente do que sucedia com o primeiro vector - que tais interesses – ainda quando surjam
como emanações de direitos fundamentais – pudessem ser limitados em função de interesses conflituantes».
VI - «Surgiria aqui o problema de «determinar, com precisão, a finalidade e o critério com que a limitação deve ser feita»:
«A finalidade só pode ser a de ordenar reciprocamente relações da vida protegidas através da concessão de concretos
direitos da liberdade, e de conjugá-las com outras relações também juridicamente protegidas por essenciais à vida
comunitária; e de as conjugar em termos de criação e conservação de uma ordem na qual umas e outras ganhem realidade
e consistência. Quanto ao seu critério, ele não estará na validação do interesse preponderante à custa do interesse de
menor hierarquia (...) mas sim numa optimização dos interesses em conflito; o que conduz a submeter a limitação
estritamente aos princípios da necessidade e da proporcionalidade, bem como, no caso de se tratar de direitos
fundamentais, a exigir que não seja afastado o seu conteúdo essencial».
VII - «Repensar os numerosos e difíceis problemas que se situam em zonas conflituais» era tarefa que – ao tempo (1983)
- haveria de cometer «ao reformador da legislação processual penal». E este, no CPP de 1987, distinguiu as «provas obtidas
mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas» (art.º 126.º 1 do CPP) das
«provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou na telecomunicações» (n.º 2):
aquelas – em que os meios de obtenção da prova ofendiam «interesses individuais que contendem directamente com a
garantia da dignidade humana» - considerou-as absolutamente nulas; mas já «admitiu» (art.º 125.º) as demais – por não
contenderem directamente com a garantia da dignidade da pessoa – quando obtidas «com o consentimento do titular» ou,
mesmo sem este, nos «casos previstos na lei» (art.º 126.º 2).
VIII - «É certo que estas «são igualmente nulas» (também, por isso, «não podendo ser utilizadas») quando, «ressalvados
os casos previstos na lei», forem «obtidas sem o consentimento do respectivo titular». Mas se assim é quanto às provas
directamente obtidas por «métodos proibidos» (que «são nulas, não podendo ser utilizadas»), já - «perante interesses
individuais que não contendam directamente com a garantia da dignidade da pessoa» - «poderá eventualmente vir a
reconhecer-se a admissibilidade de provas consequenciais à violação da proibição de métodos de prova».
IX - «E, em tal hipótese, a circunscrita invalidação (ou inutilização) da prova (directamente) obtida poderá satisfazer os
interesses (de protecção constitucional da privacidade das conversações ou comunicações telefónicas, sem afectação do
conteúdo essencial do correspondente preceito constitucional) decorrentes da proibição do art.º 126.º 3 do CPP.
X - «Pois que a optimização dos interesses em conflito (aqueles, por um lado, e os de «um eficaz funcionamento do
sistema de justiça penal», por outro) poderá demandar – ante a (estrita) «necessidade» de protecção «proporcionada» dos
últimos (também eles «juridicamente protegidos por essenciais à vida comunitária») - a conjugação (ou «concordância
prática») de ambos em termos de «criação e conservação de uma ordem na qual uns e outros ganhem realidade e
consistência».
XI - «Ora, será justamente no âmbito dos efeitos à distância dos «métodos proibidos de prova» que se poderá dar
consistência prática a essa distinção entre os métodos previstos no n.º 1 do art.º 126.º e os previstos no n.º 3, pois que,
enquanto os meios radicalmente proibidos de obtenção de provas inutilizará – expansivamente – as provas por eles directa
e indirectamente obtidas, já deverá ser mais limitado - em função dos interesses conflituantes – o efeito à distância da
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«inutilização» das provas imediatamente obtidas através dos demais meios proibidos de obtenção de provas (ofensivos não
do «valor absoluto da dignidade do homem», mas de «interesses individuais não directamente contendentes com a
garantia da dignidade da pessoa», como a «intromissão sem consentimento do respectivo titular» na «vida privada», «no
domicílio», na «correspondência» ou nas «telecomunicações»).
XII - «Sobretudo quando [como no caso] a nulidade do meio utilizado (a «escuta telefónica») radique não nos seus
«requisitos e condições de admissibilidade» (art.º 187.º) mas nos «requisitos formais» das correspondentes «operações».
Pois que, sendo esta modalidade, ainda que igualmente proibida (art.º s 126.º 1 e 3 e 189.º), menos agressiva do conteúdo
essencial da garantia constitucional da inviolabilidade das telecomunicações (art.º 34.4 da Constituição), a optimização e a
concordância prática dos interesses em conflito (inviolabilidade das comunicações telefónicas versus «verdade material» e
«punição dos culpados mediante sentenciamento criminal em virtude de lei anterior que declare punível a acção») poderá
reclamar a limitação – se submetida aos princípios da necessidade e da proporcionalidade - dos «interesses individuais,
ainda que emanações de direitos fundamentais, que não contendam directamente com a garantia da dignidade da pessoa».
XIII - Ora, no caso, não se afiguram «desproporcionados» os limitados efeitos sequenciais que as instâncias possam ter
retirado das escutas anuladas (com base, aliás, «não nos seus «requisitos e condições de admissibilidade» - art.º 187.º mas nos «requisitos formais» das correspondentes «operações”»), tendo em conta, por um lado, a própria «limitação – em
função dos interesses conflituantes – do efeito à distância da «inutilização» das provas (i)mediatamente obtidas através
dos meios proibidos de obtenção de provas previstos no n.º 3 do art.º 126.º do CPP (já que ofensivos não do «valor
absoluto da dignidade do homem», mas de «interesses individuais não directamente contendentes com a garantia da
dignidade da pessoa») e, por outro, a «necessidade» de «optimização da concordância prática dos interesses em conflito)
(“inviolabilidade das comunicações telefónicas» versus «verdade material» e «punição dos culpados”).
(Acórdão
do
STJ
de
31-01-2008,
proc.
n.º
06P4805,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fdafcfff453ea458802573e900367967?OpenDocument)
I - Há que distinguir as nulidades processuais de que tratam os art.º s 118.º e segs. dos «meios proibidos de prova», de
que trata o art.º 126.º.
II - A «nulidade» cominada pelo art.º 126.º, n.º 3, do CPP não pode ser vista como uma «nulidade dos actos
processuais» nem lhe cabe o regime processual dos art.º s 118.º e ss., pois o próprio art.º 118.º sublinha expressamente,
no seu n.º 3, que «as disposições do presente título não prejudicam as normas deste Código relativas a proibições de
prova».
III – A «nulidade» dos métodos proibidos importa sempre, quanto à sua «admissibilidade», a «proibição da sua
utilização» e, quanto ao seu «valor», a «irrelevância» dos métodos proibidos porventura utilizados».
IV - De acordo com o art.º 355.º do CPP, não valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de formação da
convicção do tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou examinadas em audiência, com ressalva das
provas contidas em actos processuais cuja leitura, visualização ou audição em audiência sejam permitidas. E, em princípio e
salvo excepções que não vêm aqui ao caso, só podem ser lidos na audiência os autos de inquirição prestados perante o juiz
(art.º 356.º).
V - Assim, o tribunal recorrido não devia ter mencionado, ainda que para fundamentar a sua convicção, as inquirições
prestadas por certas testemunhas em sede de inquérito, como sendo contraditórias com as prestadas na audiência.
VI – Não se podem considerar como «factos» as imputações genéricas, em que não se indica o lugar, nem o tempo, nem
a motivação, nem o grau de participação, nem as circunstâncias relevantes, mas um conjunto fáctico não concretizado, pois
a aceitação dessas afirmações para efeitos penais inviabiliza o direito de defesa e, assim, constitui uma grave ofensa aos
direitos constitucionais previstos no art.º 32.º da Constituição. Por isso, essas imputações genéricas não são «factos»
susceptíveis de sustentar uma condenação penal.
(Acórdão
do
STJ
de
15-11-2007,
proc.
n.º
07P3236,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5b718ba2aeab693a802573980036c6e6?OpenDocument
)
Ac. STJ de 26-09-2007 : Existe uma diferença qualitativa entre a intercepção efectuada à revelia de qualquer autorização
legal e a que, autorizada nos termos legais, não obedeceu aos requisitos a que alude o art. 187.º do CPP. Nesta hipótese o
meio de prova foi autorizado, e está concretamente delimitado em termos de alvo, prazo e forma de concretização, e, se os
pressupostos de autorização judicial forem violados, estamos em face de uma patologia relativa a uma regra de produção
de prova e não a uma situação de utilização de um meio proibido de prova (art. 126.º, n.º 3, do CPP).
Resumidamente, e dito com Peters, as regras de produção da prova são «ordenações do processo que devem possibilitar e
assegurar a realização da prova. Elas visam dirigir o curso da obtenção da prova sem excluir a prova. As regras de produção
da prova têm assim a tendência oposta à das proibições de prova. Do que aqui se trata não é de estabelecer limites à prova
como sucede com as proibições prova, mas apenas de disciplinar os processos e modos como a prova deve ser
regularmente levada a cabo.
Assim, quando o que está em causa é a forma como foram efectuadas as intercepções telefónicas enquanto meio de prova
autorizado e perfeitamente definido, carece de qualquer fundamento, sendo despropositada, a referência a uma prova
proibida e/ou viciada por violação da Constituição.
Ac. STJ de 15-03-2007 : I. A semelhança dos indivíduos sujeitos ao acto de identificação não é um requisito essencial da
validade do acto, pois o que se pede é que as pessoas (duas, pelo menos) que se chamam ao acto apresentem as maiores
semelhanças possíveis, inclusive no vestuário, com a pessoa a identificar (art.º 147.º, n.º 2, do CPP).
II. Assim, para além de se poder dizer que a «semelhança» nem sempre é objectivável, também nem sempre são possíveis
as condições necessárias para a obter. E, por isso, a alegada ausência de semelhança dos indivíduos sujeitos ao
reconhecimento não torna nula a prova obtida, de resto só existente quando se usam os meios proibidos de prova
enunciados no art.º 126.º do CPP, antes acarreta uma maior fragilidade na livre apreciação que o julgador deve fazer das
provas obtidas, nos termos do art.º 127.º do CPP, a ponto de poder nem ter qualquer valor (art.º 147.º, n.º 4).
I - Tendo em consideração que:
- a questão da eventual nulidade das intercepções telefónicas, que foi colocada ao Tribunal da Relação, obteve desta
instância uma resposta fundamentada, tendo-se ali decidido que as escutas e gravações realizadas no âmbito da
investigação levada a cabo no decurso do inquérito, não só foram acompanhadas e avaliadas pelo juiz de instrução criminal,
como lhe foram apresentadas em devido tempo;
- a lei apenas estabelece uma limitação absoluta às provas obtidas mediante tortura, coacção, ou, em geral, ofensa à
integridade física ou moral das pessoas - arts. 32.º, n.º 8, da CRP e 126.º, n.º 1, do CPP - sendo que, relativamente às provas
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obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações,
maxime às obtidas através de intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, não recai tal
limitação, podendo e devendo ser efectuadas quando ordenadas ou autorizadas por despacho do juiz, suposto o
preenchimento dos pressupostos legais, o que se verificou nos autos - arts. 126.º, n.º 3, e 187.º, n.º 1, ambos do CPP;
- os procedimentos para realização das intercepções e gravações telefónicas estabelecidos no art.º 188.º, após ordem ou
autorização judicial para o efeito, constituem formalidades processuais cuja não observância não contende com a validade
e a fidedignidade daquele meio de prova, razão pela qual, como este Supremo vem entendendo, à violação dos
procedimentos previstos naquele normativo é aplicável o regime das nulidades sanáveis previsto no art.º 120.º do CPP;
improcede o recurso dos arguidos na parte em que alegam que as intercepções telefónicas efectuadas no âmbito da
investigação levada a cabo na fase de inquérito enfermam de nulidade insanável, quer por não haverem sido controladas
pelo juiz de instrução criminal, quer por não haverem sido levadas ao conhecimento daquele em devido tempo, quer ainda
por terem sido obtidas sem o consentimento dos escutados.
(Acórdão
do
STJ
de
20-12-2006,
proc.
n.º
06P3059,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d83ad4bae96d5d1d802572ac004f0fc2?OpenDocument)
I - Tendo em consideração que:
- a questão da eventual nulidade das intercepções telefónicas, que foi colocada ao Tribunal da Relação, obteve desta
instância uma resposta fundamentada, tendo-se ali decidido que as escutas e gravações realizadas no âmbito da
investigação levada a cabo no decurso do inquérito, não só foram acompanhadas e avaliadas pelo juiz de instrução criminal,
como lhe foram apresentadas em devido tempo;
- a lei apenas estabelece uma limitação absoluta às provas obtidas mediante tortura, coacção, ou, em geral, ofensa à
integridade física ou moral das pessoas - arts. 32.º, n.º 8, da CRP e 126.º, n.º 1, do CPP - sendo que, relativamente às provas
obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações,
maxime às obtidas através de intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, não recai tal
limitação, podendo e devendo ser efectuadas quando ordenadas ou autorizadas por despacho do juiz, suposto o
preenchimento dos pressupostos legais, o que se verificou nos autos - arts. 126.º, n.º 3, e 187.º, n.º 1, ambos do CPP;
- os procedimentos para realização das intercepções e gravações telefónicas estabelecidos no art.º 188.º, após ordem ou
autorização judicial para o efeito, constituem formalidades processuais cuja não observância não contende com a validade
e a fidedignidade daquele meio de prova, razão pela qual, como este Supremo vem entendendo, à violação dos
procedimentos previstos naquele normativo é aplicável o regime das nulidades sanáveis previsto no art.º 120.º do CPP;
improcede o recurso dos arguidos na parte em que alegam que as intercepções telefónicas efectuadas no âmbito da
investigação levada a cabo na fase de inquérito enfermam de nulidade insanável, quer por não haverem sido controladas
pelo juiz de instrução criminal, quer por não haverem sido levadas ao conhecimento daquele em devido tempo, quer ainda
por terem sido obtidas sem o consentimento dos escutados.
(Acórdão
do
STJ
de
20-12-2006,
proc.
n.º
06P3059,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d83ad4bae96d5d1d802572ac004f0fc2?OpenDocument)
I - As normas dos artigos 126.º.° e 127.º.° do CPP podem ser interpretadas de modo a permitir que possam ser provados
factos sem que exista uma prova directa deles. Basta a prova indirecta, conjugada e interpretada no seu todo.
II - Essa interpretação não ofende quaisquer princípios constitucionais, como o da legalidade, ou das garantias de defesa,
ou da presunção de inocência e do contraditório, consagrados no art.º 32.°, n.º 1, 2, 5 e 8 da Constituição da República
Portuguesa, desde que haja uma fundamentação crítica dos meios de prova e um grau de recurso em matéria de facto para
efectivo controlo da decisão.
(Acórdão
do
STJ
de
23-11-2006,
proc.
n.º
06P4096,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9a68cd5fc4322ed680257259003644d4?OpenDocument)
Ac. STJ de 20-09-2006 : Nos termos do art. 126.º do CPP, os métodos proibidos de prova são de duas categorias,
consoante a disponibilidade ou indisponibilidade dos bens jurídicos violados: os absolutamente proibidos, pelo uso de
tortura, coacção ou em geral ofensas à integridade física ou moral - n.ºs 1 e 2 -, que não podem em caso algum ser
utilizados, mesmo com o consentimento dos ofendidos, e os relativamente proibidos - n.º 3 -, que respeitam ao uso de
meios de prova com intromissão na correspondência, na vida privada, domicílio ou telecomunicações, sem consentimento
do respectivo titular.
A locução «sem o consentimento do respectivo titular» tem sido usado como pedra de toque para o estabelecimento da
dicotomia prova absolutamente nula e prova relativamente nula. Se o consentimento do titular afasta a nulidade, então
esta não é insanável e o decurso do prazo de invocação preclude o direito à declaração de invalidade do acto e dos que dela
dependerem, no caso vertente até 5 dias sobre a notificação de encerramento de inquérito - n.º 3 do art. 120.º do CPP.
Os métodos absolutamente proibidos de prova, por se referirem a bens absolutamente indisponíveis, determinam que a
prova seja fulminada de nulidade insanável, a qual está consagrada na expressão imperativa «não podendo ser utilizadas»,
usada no art. 126.º, n.º 1, do CPP.
I - Dos arts. 26.º, n.º 1, 18.º, n.º 2, 32.º, n.º 8, e 34.º da CRP, bem como 126.º, n.º 3, e 179.º, n.º s 1 e 3, do CPP, resulta
que a protecção do direito à reserva da vida privada é especialmente salvaguardada quando está em jogo correspondência,
sendo que se precisa de que por tal se consideram não só as cartas, como ainda encomendas, valores, telegramas ou
qualquer outra forma similar de comunicação entre pessoas.
II - A violação da correspondência só pode ser feita por ordem do juiz e este é a primeira pessoa que toma conhecimento
do conteúdo da mesma.
III - Pode admitir-se que numa situação em que haja urgência ou perigo na demora, os órgãos de polícia criminal possam
efectuar apreensões de correspondência, mas tal acto fica sujeito a validação no prazo máximo de 72h pela «autoridade
judiciária» (art.º 178.º.°, n.°s 4 e 5), isto é, pelo juiz e não o MP, já que há reserva de competência daquele (art.º 179.º.°).
IV - Fora dessas situações, estamos perante a nulidade de um meio de prova.
V - Não deve confundir-se a nulidade dos actos processuais, prevista nos arts 118.º.° a 123.º.° do CPP, com a nulidade dos
meios de prova, pois o próprio art.º 118.º.°, n.° 3, estabelece que as 58 disposições do presente título (nulidades) não
prejudicam as normas desse Código relativas a proibições de prova.
VI - E, assim, enquanto que a nulidade de um acto pode ser sanável ou insanável, a nulidade do meio de prova dá lugar à
proibição de ser usado para esse fim (de prova).
VII - As autoridades aduaneiras podem exercer fiscalização sobre toda a correspondência que envolve o transporte de
mercadoria, mas tal fiscalização não passa pela apreensão nem pela abertura não autorizada das embalagens, mas pela
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faculdade de só emitir o despacho alfandegário quando houver a certeza de que a declaração da mercadoria corresponde
ao real conteúdo da correspondência, o que pode ser concretizado pelo pedido de documentação adicional ou pelo pedido
de desembalagem ao interessado - é o que resulta, por exemplo, dos arts. 37.° e 46.° do Código Aduaneiro Comunitário,
Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho.
VIII - Essa faculdade de retenção da mercadoria até ao seu despacho alfandegário não pode confundir-se com a
apreensão e muito menos com a violação de correspondência, pois aquela, ao contrário destas, não confere a faculdade de
quebrar o direito ao sigilo da vida privada e, portanto, não interfere com as normas constitucionais ou de processo
penalindicadas.
IX - O mesmo se passa com o visionamento de correspondência através de técnicas que não envolvem a abertura da
correspondência e que só permitem uma conferência sumária do interior da mesma, pois tais técnicas afiguram-se
proporcionais e adequadas aos fins visados (conferir a mercadoria com a declaração alfandegária) e não dão azo a uma
violação do referido direito constitucional.
(Acórdão
do
STJ
de
18-05-2006,
proc.
n.º
06P1394,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6d395c278891dba48025721a003ac606?OpenDocument
)
Extracto da fundamentação:
O problema que aqui vem equacionado não constitui própria e directamente matéria de admissibilidade de intercepção e
gravação de conversações ou comunicações telefónicas enquanto tal - uma vez que não foi desenvolvida positivamente
qualquer actividade desse tipo nos presentes autos -, mas antes o de saber se será legal, e portanto válido, o
aproveitamento, no processo em causa, de escutas telefónicas levadas a cabo em outro processo.
Começa-se por dizer que a utilização por parte de um processo de material probatório recolhido noutro constitui, no
geral, um meio de prova lícito, não oferecendo, normalmente, dúvidas sensíveis, sendo até com frequência usado.
Na verdade, nada impede, em teoria, que se transporte para um processo em investigação dados obtidos em outro, se for
reconhecido o seu interesse no apuramento dos factos em presença.
Ponto é que a respectiva recolha tenha obedecido, no processo de origem, às regras próprias legalmente estabelecidas e
que se haja facultado às pessoas visadas a oportunidade de apreciar esses dados e de os contraditar.
Tal método de investigação insere-se, de resto, nas finalidades e âmbito do inquérito, ao textuar-se no art.º 262º do CPP
que este «compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes
e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas ...».
Assim, sendo regra a de que «constituem objecto da prova todos os factos juridicamente relevantes» (art. 124º, n.º 1, do
CPP), e não se utilizando na respectiva recolha qualquer dos métodos proibidos inscritos no art.º 126º do mesmo Código, é
lícito trazer ao processo investigatório tudo o que possa contribuir para a descoberta da verdade.
Outra coisa é a questão específica de saber que uso se pode fazer em determinado processo de dados informatórios
recolhidos noutro processo pela via das escutas telefónicas.
Aí, o problema pode colocar-se doutrinariamente em dois níveis:
- no nível de meros conhecimentos de investigação;
- no nível dos chamados conhecimentos fortuitos.
No primeiro caso estamos ainda no âmbito da própria investigação em curso e em que portanto existe uma maior ou
menor proximidade entre situações que estão a ser objecto de apuramento (v.g. «factos que estejam numa relação de
concurso ideal e aparente com o crime que motivou e legitimou a investigação por meio da escuta telefónica»; casos de
«delitos alternativos que com ele estejam numa relação de comprovação alternativa dos factos»;de «crimes que, no
momento em que é decidida a escuta em relação a uma associação criminosa, aparecem como constituindo a sua finalidade
ou actividade»; e ainda no caso de «formas de comparticipação - autoria e cumplicidade» e de «formas de favorecimento
pessoal, auxílio material ou receptação». (COSTA ANDRADE, "Sobre o Regime Processual Penal das Escutas Telefónicas",
Rev. Port. de Ciência Criminal, I, 3, 401 e 402)
Em situações como estas ou semelhantes, nada repugna e até se justifica que os dados legalmente obtidos através de
escutas telefónicas para determinados factos sejam extensíveis à prova dos demais factos que com eles tenham um polo de
afinidade, assim se aproveitando os resultados de uma actividade que teve como escopo cobrir uma rede de criminalidade
interligada.
Estes são os casos mais frequentes em que o problema se pode colocar.
No segundo caso, que poderemos considerar residual, a situação é mais melindrosa, pois que contende com os chamados
conhecimentos fortuitos, isto é com conhecimentos obtidos de forma lateral e sem relacionamento com a investigação em
curso.
Aqui, e utilizando palavras de GERMANO MARQUES DA SILVA, trata-se de saber «qual o valor dos conhecimentos obtidos
sobre factos que não se reportam ao crime cuja investigação legitimou a realização da escuta telefónica». ("Curso de
Processo Penal", II, 177)
Para situações tais não há disposição alguma na lei que as cubra directamente, pelo que teremos que nos socorrer dos
ensinamentos da Doutrina e da Jurisprudência sobre a matéria.
Entre posições extremistas (ampla admissibilidade; inadmissibilidade total), COSTA ANDRADE, partindo do exemplo
alemão, admite ser possível conferir-se valor probatório aos conhecimentos fortuitos desde que respeitados dois princípios
básicos: o primeiro, que exige, no mínimo, que esses conhecimentos se reportem « a um crime de catálogo ..., a uma das
infracções previstas no art.º 187º do CPP»; o segundo, que pressupõe que no processo para o qual se transportam os dados
assim recolhidos se considere que estes são absolutamente indispensáveis à concreta actividade investigatória, nos mesmos
termos em que se condiciona a recolha directa de prova através das escutas telefónicas, e a que alude a parte final do n.º 1
do art.º 187º citado («houver razões para crer que a diligência se revelará de interesse para a descoberta da verdade ou
para a prova»). (op. cit., 407 e ss.)
Na mesma linha se colocam GERMANO MARQUES DA SILVA (Op. cit., II, 177) e o presente Relator [Leal Henriques]
(Código de Processo Penal Anotado, I, 930 e 931).
E, também o entendeu o Ac. Relação do Porto de 11 de Janeiro de 1995, (C.J. XX, I, 232) ao decidir:
«A danosidade social indissociavelmente ligada à utilização das escutas telefónicas como meio de prova impõe uma
leitura restritiva das normas que fixam os pressupostos da sua admissibilidade.
Nesta ordem de ideias, é de considerar como preceito de observância obrigatória o da proibição, em princípio, da
valoração dos conhecimentos fortuitos obtidos através das escutas.
Consequentemente, ao arguido tem de ser concedido o direito de controlar os conhecimentos adquiridos por essa via e o
modo como o foram e, se para tal for imprescindível, o acesso directo aos próprios meios técnicos utilizados na escuta».
Seguindo esta doutrina, que temos por suficientemente cautelosa e não afrontadora da lei, o aproveitamento dos
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conhecimentos fortuitos através de escutas telefónicas será meio de prova válido e admissível se:
- as escutas de que provêm os conhecimentos fortuitos tiverem obedecido aos respectivos requisitos legais contidos no
art.º 187º do CPP (prévia autorização judicial, referentes a crimes taxativamente indicados na lei - crimes de catálogo - e seu
interesse para a descoberta da verdade ou para a prova);
- o crime ou crimes em investigação e para cujo processo se transportam os conhecimentos fortuitos constituírem
também crimes de catálogo;
- o aproveitamento desses conhecimentos tiverem igualmente interesse para a descoberta da verdade ou para a prova no
processo para onde são transportados;
- o arguido tiver tido possibilidade de controlar e contraditar os resultados obtidos por essa via.
(Acórdão
do
STJ,
de
20-10-2002,
proc.
n.º
02P2133,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/485be55e8b5f46fb80256c7c003537f1?OpenDocument)
I - É característico do meio enganoso de prova - artigo 126.º, n. 2, alínea a), do CPP - a figura do agente provocador em
que um membro da autoridade policial, ou um civil comandado pela polícia, induz outrem a delinquir por forma a facilitar a
recolha de provas da ocorrência do acto criminoso.
II - Diferente da figura do agente provocador é a do agente infiltrado, caracterizando-se esta por o agente se insinuar
junto dos agentes do crime, ocultando-lhes a sua qualidade, de modo a ganhar as suas confianças, a fim de obter
informações e provas contra eles mas sem os determinar à prática de infracções.
III - Comummente vêm-se aceitando as provas obtidas através do agente infiltrado, porque, se a utilização do agente
provocador representa sempre um acto de deslealdade que afecta a cultura jurídica democrática e a legitimação do
processo penal que a acolhe, tal não ocorre naquela figura, em que tais valores não se revelam afectados.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036534,
de
13-01-1999,
proc.
n.º
98P999,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/217c22d30dcd442b802568fc003b9f6c?OpenDocument)
I - Tendo o investigador observado, através de «monóculo", a actividade do recorrente desenvolvida em lugar público,
não existe aí qualquer intromissão da vida privada dependente de alguma autorização judicial, não tendo havido violação
do disposto nos artigos 26.º, n. 1, da CRP, e 126.º, n. 3, do CPP.
II - Aliás a haver qualquer nulidade no uso do referido instrumento, ela já existia no fim do inquérito e deveria ter sido
arguida - e não o foi - no prazo referido no artigo 120.º, n. 3, alínea c), do CPP, pelo que teria de considerar-se sanada.
III - A pena encontrada, de 5 anos e 6 meses de prisão pela autoria material de um crime de tráfico de estupefacientes,
corresponde a equilibrada ponderação de todas as circunstâncias que depõem contra e a favor do arguido, pelo que deve
ser mantida, não se vendo quaisquer factos que possam diminuir acentuadamente a ilicitude, a culpa ou a necessidade da
pena, que permitam a atenuação especial prevista no artigo 72.º do CP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033559,
de
14-05-1998,
proc.
n.º
98P115,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd86f2bcb1ebf4cb802568fc003b73e0?OpenDocument)
I - Tal como tem sucedido em outras legislações, também, entre nós, o artigo 52.º do Decreto-Lei 430.º/83 de 13 de
Dezembro e o subsequente artigo 59.º do Decreto-Lei 15/93 de 22 de Janeiro vieram permitir que um funcionário de
investigação criminal, para fins de inquérito e sem revelação da sua qualidade e identidade, aceite a entrega de substâncias
cujo tráfico é objecto daqueles diplomas. Trata-se do que entre nós diversa jurisprudência, tem chamado de «agente
investigador", envolvido em necessária mas dissimulada colaboração com indivíduos dedicados ao crime.
II - No entanto, tal desvio aos métodos clássicos de investigação só é consagrado, no sentido de tolerar aquilo que
aparentemente é uma colaboração com uma actividade criminosa em curso, não pretendendo com isso a lei permitir que o
investigador adopte uma conduta de impulso ou instigação dessa actividade.
III - A alínea a) do n. 2 do artigo 126.º do CPP proíbe a utilização de meios enganosos na obtenção das provas de que é
exemplo máximo a hipótese em que o delinquente é levado a agir por pressão ou sugestão de pessoa que julga ser um seu
comparticipante ou, no caso de crimes de tráfico, uma pessoa interessada em adquirir o que ele se dispõe a vender, mas
que é simplesmente um membro de entidade investigadora que age com o objectivo de arranjar elementos conducentes à
sua punição.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032751,
de
15-01-1997,
proc.
n.º
96P870,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/afceab21e7c977c3802568fc003b6987?OpenDocument)
Ac. STJ de 8-02-95 : I. As provas recolhidas através da busca domiciliária levada a cabo sem autorização da competente
autoridade judiciária, nem com o consentimento do visado, serão nulas.
II. Porém, tal nulidade, porque sanável, fica sujeita à disciplina dos artigos 120º e 121º do C. P. Penal, dependendo, assim,
da arguição do interessado.
5- Acórdãos dos TR
Ac. TRP de 30-09-2015 : I. Não constitui depoimento indirecto, o depoimento da testemunha que relata o que ouviu o
arguido dizer, isto mesmo que o arguido não preste declarações na audiência, no exercício do seu direito ao silêncio.
II. Tal depoimento está sujeito à livre apreciação do tribunal.
Ac. TRL de 26-05-2015 : I. Nada impede que alguém que através do seu depoimento se possa responsabilizar
criminalmente, possa prestar depoimento. Pelo contrário, não constando tal testemunha do elenco dos art. 133º e 134º, C.
P. Pen. (impedimentos e recusas), o seu depoimento é obrigatório, nos termos do art. 131º e 132º, C. P. Pen., sendo sujeita
e juramento e advertida de que tem de responder com verdade às perguntas que lhe são colocadas, sob pena de incorrer
em responsabilidade criminal.
II. Assim, aos sujeitos, não arguidos, indicados como testemunhas, a quem possa a vir a ser imputada a prática de crime no
âmbito do processo, restam duas alternativas:- ou requer a constituição de arguido, beneficiando, assim, do impedimento
previsto no art. 133º, 1, a), C. P. Pen.;- ou se recusa a responder a pergunta que o possa incriminar, invocando tal
argumento - art. 132º, 2, C. P. Pen.
III. Em lado algum da lei processual se institui a obrigatoriedade de o tribunal advertir a testemunha de que a resposta a
determinada pergunta o pode incriminar penalmente, constituindo tal apenas um direito a invocar pela testemunha, como
sucede, p. ex., no caso do art. 134º, 2, C. P. Pen..
IV. O facto de as testemunhas em causa não se terem recusado a depor acerca de nenhumas das perguntas que lhes
foram feitas, apesar de não terem sido advertidas de que determinadas respostas os poderiam fazer incorrer em
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responsabilidade criminal, não constitui nenhum meio proibido de prova nem qualquer nulidade, nos termos dos arts.
132º, 2, 126º, 119º e 120, C. P. Pen. e, por maioria de razão, não confrontam o art. 32º, 8 da C. R. Port..
Ac. TRE de 7-04-2015 : O consentimento para a busca domiciliária deve ser prestado pelo arrendatário da casa e não
pelo proprietário da mesma. Ocorre manifesta violação do disposto nos artigos 34°, nº 1 e 2 da Constituição da República
Portuguesa e nos artigos 174°, nºs 2, 3 e, 5, 177°, nº 1 do Código de Processo Penal se a busca não é autorizada pelo
arrendatário que ali tem o seu domicílio. O que tem por consequência a impossibilidade de utilização do que foi encontrado
na casa, ou seja, a proibição de valoração, nos termos prevenidos pelo artigo 126°, nº 3, do Código de Processo Penal.
Extracto da fundamentação:
[…] cumpre aferir casuisticamente, da legitimidade para dar consentimento válido e eficaz, legitimidade que assiste ao
titular dos valores ou interesses em nome de cuja salvaguarda a lei decretou a inviolabilidade do espaço e, não
necessariamente o arguido dos autos.
Assim, em caso de arrendamento de imóvel, seja para fins habitacionais, comerciais, industriais, agrícolas, recreio ou,
quaisquer outros legalmente admissíveis, o consentimento só pode ser dado pela pessoa cuja privacidade/intimidade se
exprime e realiza através do arrendado, ou seja o arrendatário, sendo certo que em todas estas situações, são estes, e não
o proprietário, quem pode dar o referido consentimento, sendo o consentimento do proprietário ilegítimo e ineficaz e, este
arrendatário poderá ser ou não o arguido, referindo-se o termo visado constante dos do artigo 174º, nº 5, alínea b) e, 177º,
nº 4, do Código de Processo Penal, ao afectado pela violação da intimidade legalmente tutelada e, não o visado pelo
processo instaurado ou a instaurar.
O consentimento do visado não é uma simples formalidade, mas sim um pressuposto ou condição de validade da busca,
que tendo lugar fora dos casos legalmente previstos e sem consentimento do visado geram proibição de prova nos termos
dos artigos 126º, nº3 e, 118º, do Código de Processo Penal e, nos termos do artigo 32º, nº 8 da Constituição, que determina
que “são nulas todas as provas obtidas mediante (…), abusiva intromissão (…) no domicílio, (…)”.
Nestes termos constando dos autos, em que o consentimento para a busca realizada pelos Srs. Inspectores da Polícia
Judiciária, na casa […], foi prestado pelo proprietário da mesma, FLM, sendo que mesma tinha sido arrendada à arguida
ACSM e, independentemente, do acordo existente entre ambos, relativamente ao acesso ao arrendado, para efeitos de
realização de uma busca domiciliária, nos termos do disposto no artigo 177º, nº 4, do Código de Processo Penal ou, de uma
outra busca, considerando-se como não habitacional o arrendado, nos termos do disposto no artigo 174º, nº 5, alínea b),
também do Código de Processo Penal, sempre teria de ser a referida arrendatária a única visada pela realização da busca
em causa, no sentido de sujeita à violação da sua intimidade legalmente tutelada e, por tal, a única pessoa que nos termos
das supra citadas disposições legais, teria legitimidade para autorizar a realização da busca em causa.
Por tudo o exposto, bem andou o Exmo. Sr. Juiz de Instrução, ao considerar que “se conclui que a entrada na casa não se
ajusta às normas de permissão pré-existentes a tanto, ocorrendo manifesta violação do disposto no artigo 34°, nº 1 e 2, da
Constituição da República Portuguesa, dos artigos 174°, nºs 2, 3 e, 5, 177°, nº 1, ambos do Código de Processo Penal, o que
tem por consequência a impossibilidade de utilização do que foi encontrado na casa, ou seja, a proibição de valoração, nos
termos prevenidos pelo artigo 126°, nº 3, do Código de Processo Penal.
Nota: ver o Ac. do TC 507/1994, em nota ao art.º 174.º
Ac. TRP de 25-02-2015 : I. A obtenção de fotografias ou de filmagens, sem o consentimento do visado, sempre que
exista justa causa nesse procedimento, nomeadamente quando as mesmas estejam enquadradas em lugares públicos,
visem a realização de interesses públicos ou hajam, ocorrido publicamente não constitui ilícito típico.
II. Nessas circunstancias mesmo que haja falta de licenciamento da CNPD podem ser usadas como meio de prova.
Extracto da fundamentação:
[…] vem sendo sufragado pelos Tribunais Superiores que não constitui crime de devassa da vida privada, nem crime de
devassa por meio informático, nem tão-pouco constituem provas obtidas por método proibido os fotogramas extraídos de
câmaras de videovigilância, instaladas nas proximidades de postos de combustível ou outros estabelecimentos comerciais,
para protecção dos seus bens e da integridade física de quem aí se encontra, eventualmente sem licenciamento da
Comissão Nacional de Protecção de Dados, porquanto de acordo com a Lei n.º 67/98, só o não cumprimento intencional das
obrigações relativas à protecção de dados, designadamente a omissão das notificações ou os pedidos de autorização a que
se referem os artigos 27º e 28º, constituem o crime da previsão do art. 43º dessa lei.
Por seu turno, o direito à imagem, que se encontra constitucional e legalmente consagrado - v. arts. 26º, da CRP e 70º, do
Cód. Civil -, poderá ser comprimido por exigências de polícia ou de justiça, [cfr. arts. 18.º, n.º 2, da CRP e 70º, n.º 2, do Cód.
Civil] sendo o único limite para essa justa causa a inviolabilidade dos direitos humanos e, como tal, a inadmissibilidade de
atentados intoleráveis à liberdade, dignidade e à integridade moral das pessoas, como será o direito ao respeito pela vida
privada destas.
Assim, será criminalmente atípica, a obtenção de fotografias ou de filmagens, mesmo sem consentimento do visado,
sempre que exista justa causa nesse procedimento, designadamente quando as mesmas estejam enquadradas em lugares
públicos, visem a realização de interesses públicos ou que hajam ocorrido publicamente. [Neste sentido, entre outros,
podem ver-se os Acs. do STJ, de 20/6/2001, in CJ-STJ, Tomo II, pág. 221 e desta RP, de 16/11/2005, in CJ-2005, Tomo V, pág.
216]
In casu, o próprio recorrente reconhece que a junção de tal elemento probatório foi justificado pelo OPC respectivo com o
facto de terem sido recolhidas ao abrigo do disposto no art. 13º n.º 2, do Dec. Lei n.º 35/2004, de 21/2, extrapolando,
depois, uma presumível omissão de comunicação à CNPD, quando a premissa devia sustentar, precisamente, conclusão
contrária.
De todo o modo, os fotogramas extraídos desse filme não só foram juntos aos autos ainda em sede de inquérito (fls. 20 a
28), como também foram indicados como meio de prova na acusação, e a filmagem foi mesmo visionada durante a
audiência de julgamento e o recorrente confrontado com o respectivo teor, tudo sem qualquer oposição ou protesto, como
decorre do teor da acta de fls. 157 a 159 e excertos da prova gravada transcritos no recurso.
Assim, não há qualquer informação que permita concluir, como faz o recorrente, que tais fotogramas/filmagem foram
utilizados fora das condições legais, ou seja sem a devida comunicação e autorização da CNPD.
Acresce que, na hipótese sub judice, a questão é irrelevante visto resultar do já exposto que o ora recorrente consentiu na
utilização e, consequentemente, na valoração de tal meio de prova, pois que os fotogramas e filmagem foram
utilizados/visionados no decurso da audiência de julgamento, não só sem qualquer oposição do arguido, mas também
com o seu conhecimento, consentimento e participação activa.
Consequentemente, ainda que tivesse sido obtido mediante intromissão na vida privada e em prejuízo da imagem do
recorrente, o seu consentimento posterior – expresso nos actos que praticou - teria validado o referido meio de prova e
sanado a sua eventual nulidade.

125

Ac. TRP de 18-06-2014 : I. Na hipótese legal do n.º 3 do artigo 126º do CPP, as provas obtidas fora dos casos admitidos
pela lei e sem o consentimento do respectivo titular, mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na
correspondência ou nas telecomunicações, não podem ser utilizadas, o que é conhecimento oficioso.
II. Para que as escutas telefónicas sejam autorizadas exige-se, para além da verificação dos restantes pressupostos legais,
que se investigue, pelo menos, um dos chamados crimes do «catálogo».
III. Se, entre os crimes que legitimaram as escutas e aquele pelo qual o arguido veio a ser acusado, não há qualquer
conexão para efeitos do disposto no artigo 24º, n.º 1 do CPP, ou não há qualquer unidade processual investigatória, no
sentido de pertencerem a uma mesma situação histórica de vida, os conhecimentos ou dados obtidos da investigação dos
primeiros crimes têm-se como conhecimentos fortuitos em relação ao crime pelo qual o arguido foi investigado.
IV. Inexistindo a dita conexão e/ou a referida unidade processual investigatória, arquivado o inquérito quanto aos
denominados crimes do «catálogo», não podem os conhecimentos obtidos com as escutas legalmente autorizadas, que são
considerados como conhecimentos fortuitos, ser valorados em relação ao crime que subsiste e que não é do «catálogo».
V. Ainda que se entenda que tais conhecimentos são considerados como conhecimentos de investigação, quer porque o
crime para que se pretende usar os dados recolhidos nas escutas não é crime de catálogo, quer porque todos os crimes de
catálogo, que estiveram na origem e fundamento das escutas autorizadas nos autos, caíram no despacho final do inquérito
com o respectivo arquivamento, quer porque os factos relativos ao crime que subsiste não estão numa relação de concurso
ideal e aparente com os crimes que motivaram e legitimaram a investigação por meio da escuta telefónica, quer porque
não é delito que esteja numa relação de comprovação alternativa com os crimes que motivaram e legitimaram a
investigação por meio de escuta telefónica, quer porque não se coloca a questão de aparecer como finalidade ou actividade
de uma qualquer associação criminosa, quer porque não estamos face a formas diferentes de autoria ou cumplicidade num
crime que esteve na origem e fundamento das escutas autorizadas nos autos, quer porque não estão em causa diferentes
formas de favorecimento pessoal, auxílio material ou receptação, nada justifica que os dados legalmente obtidos através de
escutas telefónicas sejam extensíveis à prova dos factos do crime que não é do «catálogo».
Ac. TRP de 7-05-2014 : I. O regime legal das acções encobertas para fins de prevenção e investigação criminal encontrase previsto na Lei 101/2001, de 25 de Agosto.
II. São definidas como sendo as «(...) que sejam desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por terceiro
actuando sob o controlo da Policia Judiciária (...) com ocultação da sua qualidade e identidade.
III. Segundo Germano Marques da Silva «os agentes informadores e infiltrados não participam na prática do crime, a sua
actividade não é constitutiva do crime, mas apenas informativa, e, por isso, é de admitir que, no limite, se possa recorrer a
estes meios de investigação».
IV. As acções encobertas apenas são admissíveis no âmbito da prevenção e repressão dos crimes mencionados no artigo 2º
da citada lei e desde que obedeçam aos requisitos previstos no artº 3º, ou seja, «devem ser adequadas aos fins de
prevenção e repressão criminais identificados em concreto, nomeadamente a descoberta de material probatório, e
proporcionais quer àquelas finalidade quer à gravidade do crime em investigação».
V. O agente provocador é aquele que «actuando sob uma falsa identidade e sem revelar a sua verdadeira qualidade,
fazendo-se assim passar por aquilo que não é, convence outrem a cometer um crime».
VI. O agente provocador é agente do próprio crime e, por isso, as provas assim obtidas são recondutíveis aos «métodos
proibidos de prova» a que alude a última parte da alínea a) do n° 2 do art. 126 do CPP.
Extracto da fundamentação:
O regime legal das acções encobertas para fins de prevenção e investigação criminal encontra-se previsto na Lei
nº101/2001 de 25de Agosto.
Antes da entrada em vigor da Lei nº 101/2001, de 25 de Agosto, estava apenas prevista nos artºs 59º e 59º- A, ambos do
DL nº 15/93, de 22/1, alterado pela Lei nº 45/96, de 3 de Setembro [Lei do combate ao tráfico de estupefacientes] e no artº
6º da Lei nº 36/94, de 29 de Setembro, alterada pela Lei nº 90/99, de 10 de Julho [Lei do combate à corrupção e
criminalidade económico –financeira], a figura do agente infiltrado, com a consequente validade das provas assim obtidas.
Porém, a Lei nº 101/2001, de 25 de Agosto, para além de ter revogado os preceitos supracitados (vd. artº 7º), veio
estabelecer o regime das acções encobertas para fins de prevenção e investigação criminal, definindo estas como sendo as
«(…) que sejam desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por terceiro actuando sob o controlo da Policia
Judiciária (…) com ocultação da sua qualidade e identidade» - vd. artº 1º, nº 2).
No entanto, as acções encobertas apenas são admissíveis no âmbito da prevenção e repressão dos crimes mencionados no
artigo 2º da citada lei e desde que obedeçam aos requisitos previstos no artº 3.
[…]
Acontece que a nível doutrinal e jurisprudencial, sempre foi traçado o limiar da legalidade, da intervenção dos
funcionários de investigação criminal ou de terceiros por eles controlados, com base na distinção entre o agente
provocador e o agente infiltrado.
O Prof. Germano Marques da Silva ensina que «…a provocação não é apenas informativa, mas é formativa; não revela o
crime e o criminoso, mas cria o próprio crime e o próprio criminoso. A provocação, causando o crime, é inaceitável como
método de investigação criminal, uma vez que gera o seu próprio objecto.
Por sua vez, Manuel Augusto Alves Meireles considera como agente provocador aquele que «actuando sob uma falsa
identidade e sem revelar a sua verdadeira qualidade, fazendo-se assim passar por aquilo que não é, convence outrem a
cometer um crime. Esta farsa leva o provocado a executar o que de outra forma não cometeria». E prossegue o mesmo
autor: «A pensar-se no resultado desta actuação como prova, teremos que concluir que a liberdade de vontade e de decisão
do agente foram afectadas significativamente; quando pensa que, v.g. está a celebrar um negócio, embora ilícito, de facto
está a constituir prova contra si mesmo». [Cfr. “O Regime das provas obtidas pelo agente provocador em processo penal”,
Almedina, pág. 203.]
Já para Fernando Gonçalves, Manuel João Alves e Manuel Monteiro Guedes Valente, a actuação do agente provocador
«faz “nascer” e “ alimenta” o delito o qual não seria praticado não fosse a sua intervenção».
E, prosseguem os mesmos autores, «sendo o agente provocador, como é, agente do próprio crime, este é sempre
inadmissível face à ordem jurídica portuguesa. A lei em circunstância alguma o prevê: nem a Constituição da República, nem
o Código do Processo Penal».
E concluem:
«Acresce que, as provas assim obtidas são ainda recondutíveis aos «métodos proibidos de prova», face ao disposto na
última parte da alínea a) do nº 2 do art. 126 do CPP – utilização de meios enganosos – sendo, por isso, nulas, não podendo
ser utilizadas (nº 1 do artº 126), a não ser para o seguinte e exclusivo fim: proceder criminalmente contra quem as produziu
(agente provocador), nos termos do nº 4 do mesmo preceito legal». [Cfr. “Lei e Crime”, Almedina, pág. 261.]
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Diferentemente do agente provocador, e como ensina o Prof. Germano Marques da Silva, já «os agentes informadores e
infiltrados não participam na prática do crime, a sua actividade não é constitutiva do crime, mas apenas informativa, e, por
isso, é de admitir que, no limite, se possa recorrer a estes meios de investigação».
E acrescenta o mesmo Prof.:
“ Dizemos no limite, ou seja, quando a inteligência dos agentes da justiça ou os meios sejam insuficientes para afrontar
com sucesso a actividade dos criminosos e a criminalidade ponha gravemente em causa os valores fundamentais que à
Justiça criminal cabe tutelar.»[Cfr. Ob. cit., pág. 192.]
Manuel Augusto Alves Meireles, que faz uma distinção com base no grau de participação entre agentes encobertos e
agentes infiltrados, quanto a estes últimos refere, também, que «o epicentro da actuação do agente infiltrado é obter a
confiança do(s) agente(s) do crime, tornando-se aparentemente num deles, para, desta forma, ter acesso a informações,
planos, processos, confidencias …que, de acordo com o seu plano, constituirão as provas necessárias à condenação».[Cfr.
Ob. cit. pág. 164]
Porém, esclarece este autor que “ o agente infiltrado poderá na sua actividade de infiltração, e de acordo com o plano
traçado, ser um verdadeiro comparticipante. Entendemos, no entanto que apenas poderá revestir uma forma de autoria e
uma forma de participação: co-autoria e cumplicidade respectivamente. No que respeita à participação, apenas lhe é
permitido, dentro do seu campo de actuação prestar «auxílio material ou moral à prática por outrem do facto doloso»
(artigo 26º nº1, do CP). Correspectivamente, nunca poderá ser ele a instigar ou a determinar ao crime, sob pena de se
converter num verdadeiro agente provocador, pois, a provocação sendo uma forma não autorizada de investigação policial,
e não estando autorizada por lei consumiria a infiltração.”[Ibidem]
E, ainda, a propósito da figura do agente infiltrado, escrevem os já citados autores:
“Agente infiltrado é, pois, o funcionário de investigação criminal ou terceiro, por exemplo, o cidadão particular, que actue
sob o controlo da Policia Judiciária que, com ocultação da sua qualidade e identidade, e com o fim de obter provas para a
incriminação do suspeito, ou suspeitos, ganha a sua confiança pessoal, para melhor o observar, em ordem a obter
informações relativas às actividades criminosas de que é suspeito e provas contra ele(s), com as finalidades exclusivas de
prevenção ou repressão criminal, sem contudo, o(s) determinar à prática de novos crimes».[Cfr. Ob. cit., pág. 264]
I - Quando está em causa prova absolutamente inadmissível, mesmo mostrando-se transitado o despacho que a tenha
admitido - desde que no mesmo se não tenham analisado as questões que implicam essa inadmissibilidade - o juiz não
poderá vir a valora-la.
II - São provas absolutamente inadmissíveis as que forem obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física
ou moral das pessoas (casos referidos no art 126.º /2 CPP e na 1ª parte do art 32.º /8 da CRP); são provas relativamente
inadmissíveis as que se mostrem susceptíveis de colocar em causa os direitos a que se refere o art 519.º /3 al b) do CPC,
referidos na 2ª parte do art 32.º /8 da CRP - intromissão na vida privada ou familiar, no domicilio, na correspondência ou
nas telecomunicações.
III - No caso das provas relativamente inadmissíveis, não decorre da lei processual civil a proibição absoluta de
admissibilidade da prova, podendo a mesma ser ou não valorizada pelo tribunal em função das circunstâncias como foi
obtida.
IV - Na situação dos autos estava em causa prova relativamente inadmissível, pelo que tendo a apelante deixado
transitar o despacho que admitiu a junção aos autos dessa prova (concretamente, um registo fonográfico), apenas poderia
fazer valer de novo considerações sobre a respectiva ilicitude ou ilegalidade em sede de valoração da mesma, mas aí teria
que ter permitido ao tribunal que ponderasse tais razões em função dos demais meios de prova constantes dos autos, para
o que teria que ter procedido à impugnação da decisão da matéria de facto, o que não fez.
(Acórdão
do
TRL,
de
26-09-2013,
proc.
n.º
1130/10.6YXLSB.L1-2,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/67ac59241f2f73e280257c5800565fcf?OpenDocument)
Ac. TRC de 10-07-2013 : 1. Quando a vítima seja interlocutora e destinatária da comunicação telefónica ou outra
comunicação técnica equiparada, considera-se justificada a divulgação do teor da conversa telefónica pelo sistema de alta
voz (a que é semelhante a mensagem sonora) quando essa precisa comunicação telefónica é o meio utilizado para cometer
um crime de ameaças, ou injurias e a vítima consinta, de modo expresso ou implícito, na sua divulgação a terceiros como
forma de se proteger de tais ameaças e, com o tal não constitui prova proibida;
2. O arguido ao enviar a mensagem sonora para o telemóvel da ofendida sabia e queria que esta a ouvisse, sabendo que era
gravada, com essa mesma finalidade de ser ouvida pelo destinatário. Não se trata de qualquer intromissão ilícita nas
telecomunicações que necessite de salvaguarda, porque não há sequer intromissão, não há violação à reserva
constitucional da privacidade;
3. Mesmo não utilizando a gravação (mensagem de voz gravada), ou seja, em telefonema direto, o teor da conversa pode
ser escutado por terceiros, ou porque estão perto do auscultador do telefone ou, o aparelho é colocado em alta voz.
Ac. TRC de 6-03-2013 : Não constitui prova proibida a divulgação de uma conversa telefónica pelo sistema de alta voz
quando essa precisa comunicação telefónica é o meio utilizado para cometer um crime de ameaça ou injúria e a vítima
consinta, de modo expresso ou implícito, na sua divulgação a terceiros como forma de se proteger de tais ameaças ou
injúrias, sendo por essa razão permitido o depoimento de quem a ouviu.
Ac. TRE de 9-10-2012 : 1. O direito ao silêncio é a «primeira e imediata expressão da liberdade».
2. O aproveitamento de provas obtidas através do arguido pressupõe respeito pelo princípio nemo tenetur se ipsum
accusare, que reconhece a todo o imputado da prática de um crime o direito ao silêncio e a não produzir prova em seu
desfavor.
3. O direito ao silêncio configura «o núcleo do nemo tenetur» e «os seus titulares são o arguido e o suspeito».
4. Mesmo que se defenda que o direito ao silêncio nasce apenas no momento em que o arguido é constituído nessa
qualidade, o seu exercício em concreto "pelo arguido, como arguido" não pode deixar de silenciar, apagando, tudo o que
fora por ele declarado anteriormente no processo, verificando-se como que um efeito expansivo do exercício do silêncio.
5. A falta de constituição atempada de arguido gera não só a ineficácia "contra o declarante" das eventuais declarações
auto-incriminatórias, mas também a impossibilidade de aproveitamento da declaração contra outros suspeitos, com perda
de tudo o que não pudesse obter-se na falta desta prova nula (126º, nºs 1 e 2-a) do Código de Processo Penal).
6. O núcleo irredutível do nemo tenetur reside na não obrigatoriedade de contribuir para a auto-incriminação através da
palavra, no sentido de declaração prestada no processo e para o processo. A auto-incriminação, a existir, tem de ser livre,
voluntária e esclarecida.
7. A audição de suspeito na qualidade de «testemunha», com sujeição a uma obrigação de depor e com verdade, sob pena
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de incursão em responsabilidade criminal, integra a utilização de «meio enganoso» do art. 126º, nº2 a) do Código de
Processo Penal.
Ac. TRC de 7-03-2012 : O agente provocador convence outrem à prática do crime, determina-lhe a vontade para o acto
ilícito, constituindo um 'meio enganoso' de obtenção de prova, tratando-se, por isso, de um método proibido de prova (cfr.
art.º 126º, n.º 2, al. a), do C. Proc. Penal).
Ac. TRC de 2-11-2011 : 1. A videovigilância visa finalidades sociais de «protecção de pessoas e bens». É uma medida
preventiva e de dissuasão em relação à prática de infracções penais.
2.As imagens dos arguidos obtidas através de sistema de videovigilância instalado na ourivesaria onde foi praticado o furto
julgado nos autos, e com vista a prevenir a segurança desse estabelecimento, não se traduziram em qualquer acto de
intromissão na vida privada alheia, podendo ser validamente utilizadas como meio de prova.
Extracto da fundamentação:
Sobre a compatibilização das normas dos art. 126º e 167º, citados, diz Costa Andrade que [Sobre as Proibições de Prova
em Processo Penal, 2006, pág. 262 e segs.] que quando a utilização ou valoração das fotografias não origine ilícito penal, à
luz do art. 192º do Código Penal, isto é, quando as reproduções não contendam com a intimidade, a sua valoração será
admissível, por via do nº 1 do art. 167º referido. Ao invés, configurado que esteja um ilícito penal substantivo já não será
possível a utilização ou valoração de qualquer registo fotográfico.
Dispõe o art. 35º da Constituição que todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam
respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualização e têm o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos
termos da lei.
No nº 2 proibe-se o acesso de terceiros a ficheiros com dados pessoais e o nº 3 determina que a informática não pode ser
utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé
religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com
garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis.
«Daí que se possa sustentar que, com a tipificação do crime do art. 193 do Código Penal, pretende-se tutelar a interdição
do registo informático de dados que revelem as convicções políticas, religiosas ou filosóficas, a filiação partidária ou sindical,
bem como a vida privada ou a origem étnica de uma certa pessoa, permitindo a esta o controlo de tais dados» [Acórdão da
Relação do Porto de 31-5-2006, processo 0111584].
[…]
A autoridade nacional cuja atribuição é controlar e fiscalizar o cumprimento das normas em matéria de proteção de dados
pessoais é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
No entanto, e a menos que a questão respeite ao tratamento de dados sensíveis, a lei não exige controlo prévio por parte
desta entidade para a instalação de sistemas de videovigilância, tal como resulta dos art. 4º, nº 4, 7º, nº 2, e 28º da Lei
67/98, de 26/10.
Dados sensíveis são, di-lo o nº 2 do art. 7º, os «dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação
partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem como o tratamento de dados relativos à
saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos».
«O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, direito de resguardo, como é designado pela doutrina italiana, ou
direito a uma esfera de segredo, para a teoria germânica, corresponde ao reconhecimento de uma merecida tutela quanto à
natural aspiração da pessoa a uma esfera íntima de vida, ao direito de estar só (right to be let alone) … consistindo no
direito de qualquer pessoa a que os acontecimentos íntimos da sua vida privada, que só a ela se referem, não sejam
divulgados sem o seu consentimento, independentemente do carácter ofensivo da reputação … a intimidade da vida privada
de cada um, que a lei protege, só pode desenvolver-se, no âmago da casa ou do lar … compreendendo aqueles actos que,
não sendo secretos em si mesmos, devem subtrair-se à curiosidade pública, por naturais razões de resguardo e melindre,
tais como os sentimentos e afectos familiares, os costumes da vida e as vulgares praticas quotidianas, a vergonha da
pobreza e as renúncias que ela impõe e, até, por vezes, o amor da simplicidade …» [Acórdão da Relação de Coimbra de 3-52005, processo 920/05].
Sendo o direito penal um direito de última ratio, que só deve intervir em casos absolutamente limite, é claro que aqui não
se pode entender um qualquer conceito com a mesma amplitude com que os entendem outros ramos do direito, por
exemplo o direito civil.
Deste modo entendemos que o conceito de dados pessoais, nas vertentes de direito à imagem e privacidade e que
despoletam a intervenção do direito penal, seja qual for o tipo legal que se suscite, abrange apenas “o núcleo duro da vida
privada”, o núcleo irredutível e mais sensível: a intimidade, a sexualidade, a saúde, a vida particular e familiar mais
restrita [Acórdão da Relação do Porto, já citado].
No nosso caso o sistema de videovigilância foi instalado num estabelecimento comercial, mais concretamente numa
ourivesaria.
Num tal caso, e como é entendimento unânime, a videovigilância visa finalidades sociais de “protecção de pessoas e
bens”. É uma medida preventiva e de dissuasão em relação à prática de infracções penais.
Por isso é criminalmente atípica a obtenção de fotografias ou filmagens, mesmo sem consentimento do visado, sempre
que exista justa causa para tal procedimento, como sucede quando a captação seja feita em lugares públicos, quando
visem a realização de interesses públicos ou de factos que tenham ocorrido publicamente [Acórdão da Relação de Coimbra
de 17-4-2002, tomo III, pág. 40 e da Relação de Lisboa de 28-11-2001, tomo V, pág. 138].
Considerando todo o exposto é seguro que a prática de um acto ilícito – como é o caso -, não integra o conceito de
privacidade contemplado na lei penal, donde é despropositado reivindicar a ilegalidade da recolha de dados, que respeitam
à prática de um ilícito criminal, por violação desse direito. Se a prática de um crime integrasse o direito fundamental à
imagem e vida privada, sendo estes direitos invioláveis, resultava que em última instância qualquer prova sobre ela poderia
ser tida como ilegal.
Portanto, a recolha de imagens dos arguidos, feita dentro da ourivesaria, quando estes praticavam o furto aqui julgado, é
legítima, legal, e como tal os fotogramas podiam, como foram, ser usados e considerados na decisão sobre a matéria de
facto [Vide acórdãos da Relação do Porto de 3-2-2010, processo 371/06.5GBVNF.P1 e da Relação de Coimbra de 26-1-2011,
processo 68/10.1PBLRA.C1].
Da sua utilização, em conjugação com outras provas produzidas, resultou a certeza da prática, pelos arguidos, do crime de
que foram condenados, pelo que não cabe falar em violação do princípio in dubio pro reo, que apenas é suscitado quando
ocorram dúvidas insuperáveis de prova da factos negativos.
Não ocorre, portanto, a nulidade da sentença decorrente da utilização de provas nulas.
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Ac. TRP de 6-06-2011, CJ, 2011, T3, pág.228: I. O direito ao sigilo de correspondência traduz-se no direito de não ver esta
violada ou devassada e, bem assim, no direito a que terceiros, que a ela tenham acesso, não divulguem o seu conteúdo.
II. O juiz, quando toma em consideração cartas, juntas aos autos, que o ofendido dirigiu à arguida sem qualquer declaração,
expressa ou tácita, de confidencialidade, não procede à valoração de prova proibida.
Ac. TRG de 26-04-2010, CJ, 2010, T4, pág. 289: I. Não é proibido o uso de imagens captadas por uma câmara de vídeo
colocada pelo ofendido no seu prédio, nem a valoração dessas imagens como meio de prova.
II. Tais imagens podem ser atendidas e valoradas atento o princípio da livre apreciação da prova consagrado no artº 127º
do CPC.
Ac. TRL de 4-03-2010, CJ, 2010, T2, pág.134: A obtenção de fotograma através do sistema de videovigilância existente
num estabelecimento comercial, para a protecção dos seus bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo
que se desconheça se esse sistema foi comunicado à CNPD, não corresponde a qualquer método proibido de prova, desde
que exista uma justa causa para a sua obtenção, como é o caso de documentar a prática de uma infracção criminal, e os
referidos fotogramas não digam respeito ao «núcleo duro da vida privada» da pessoa visionada.
Ac. TRP de 3-02-2010 : Não é proibida a prova obtida por sistemas de videovigilância colocados em locais públicos, com
a finalidade de proteger a vida, a integridade física, o património dos respectivos proprietários ou dos próprios clientes
perante furtos ou roubos.
Ac. TRL de 3-11-2009, CJ, 2009, T5, pág.117: As imagens obtidas através de sistema de videovigilância, previamente
autorizado, que se restringiram ao espaço divisório da propriedade dos assistentes e permitiram visionar o arguido em
posição intrusiva no espaço daqueles, não se traduziram em qualquer acto de intromissão na vida privada alheia, podendo
ser validamente utilizadas como meio de prova.
Ac. TRP de 16-09-2009, CJ, 2009, T4, pág.213: I. Os dados relativos à saúde de uma pessoa integram o núcleo duro da sua
vida privada.
II. Fora dos casos ressalvados na lei, tais dados só podem ser utilizados como prova em processo penal contra o titular
dessa informação com o seu consentimento.
III. Os casos ressalvados na lei são aqueles em que esses dados podem ser apreendidos, observado o formalismo, prescrito
na lei processual penal, para a apreensão.
IV. A prova obtida com intromissão na vida privada é proibida e, por isso mesmo, nula.
V. Assim, é nula a prova resultante de um episódio clínico do arguido, se este não deu o seu consentimento para consulta
do respectivo relatório, nem a apreensão deste puder ser validada pela autoridade judiciária.
Ac. TRC de 8-07-2009, CJ, 2009, T3, pág. 51: I. O registo criminal está sujeito a prazos de cancelamento definitivo e
irrevogável, dependentes da pena aplicada e da data da sua extinção, conforme decorre do artº 15º da Lei nº 57/98 de 18
de Agosto.
II. Não é legítimo levar em consideração condenações anteriores que tenham sido objecto de cancelamento, configurando
essa utilização, quando efectuada, uma autêntica proibição de prova (cfr. Almeida Costa, 'O registo criminal', 1985,
pág.377 e segs.].
III. De igual modo, não é possível levar em consideração condenações que não tenham ainda sido canceladas se, de acordo
com a Lei, já o devessem ter sido.
1. As proibições de prova representam meios processuais de imposição da tutela de direitos materiais, constituindo
limites à descoberta da verdade que têm em si subjacentes o fim de tutela de um direito. Nesta perspectiva as proibições
de prova representam, portanto, «meios processuais de imposição do direito material» que visam «prevenir determinadas
manifestações de danosidade social» e garantem «a integridade de bens jurídicos prevalentemente pessoais».
2. As regras de proibição de prova constitucionalmente definidas ou concretizadas pelo legislador ordinário na legislação
processual penal, mormente o CPP, servindo a tutela dos direitos fundamentais, dirigem-se em primeira mão às instâncias
formais de controle, designadamente aos investigadores, ministério público e juiz de instrução.
3. Ao prescrever a proibição de prova obtida mediante intromissão na vida privada sem o consentimento do respectivo
titular, o art.º 126.º /3 do CPP indica o dever dos investigadores e autoridades judiciárias respeitarem normativos que,
excepcionalmente, e para prossecução de outros direitos ou fins constitucionalmente contemplados, designadamente a
perseguição penal, autorizam restrições aos direitos fundamentais.
4. No que respeita, por seu lado, a provas obtidas por particulares o legislador remete-nos para a tipificação dos ilícitos
penais previstos no Código Penal como tutela do referido direito fundamental à privacidade de que é ilustrativo o
normativo inserto no art.º 167.º do CPP ao fazer depender a validade da prova produzida por reproduções mecânicas da
sua não ilicitude penal.
5. A diferenciação legalmente assumida no art.º 199.º CP com a incriminação das gravações ilícitas quando confrontada
com a incriminação das fotografias ilícitas, para que este último crime se verifique, não basta o não consentimento do
titular do direito, é necessário que a produção das fotografias ou filmagens das imagens ou a sua utilização se faça contra a
vontade do titular do direito à imagem.
6. A visualização das imagens recolhidas de forma não penalmente ilícita (já que à vista de toda a gente, e portanto sem
surpresa para os filmados, de acordo com o acima explanado) só passou a poder integrar a tipicidade do ilícito previsto no
art.º 199.º /2b) do CP, e com ela, a anular o respectivo valor probatório para efeitos processuais penais nos termos do art.º
167.º do CPP, a partir do momento em que foi instaurado o procedimento criminal contra as pessoas filmadas (ou numa
visão que maximalize ao extremo a referida garantia), a partir do momento em que alguém decida usá-las, uso esse que
pressupõe a respectiva visualização, pelo menos por uma vez. Antes de ser instaurado aquele procedimento criminal, nada
impedia, com efeito, o dono da câmara de visualizar as imagens recolhidas.
7. Por esta via, mesmo no caso de confirmação da invalidade do uso das imagens recolhidas pela câmara de filmar
colocada no portão, nada obstaria, porém, à consideração do testemunho de quem, através da visualização das filmagens
captadas, identificou os autores do dano, prova esta apreciar livremente pelo tribunal nos termos do art.º 127.º CPP.
8. O direito à imagem confere aos respectivos titulares a prerrogativa de impedirem a exposição das suas fotos. Não
permite, porém, e muito menos impõe, a desconsideração dos depoimentos prestados no inquérito, designadamente por
quem visualizou as referidas filmagens antes ainda de apresentada a queixa que deu início aos autos.
9. O uso das imagens captadas pela câmara de vídeo colocada pelo assistente na entrada do seu prédio rústico, desde

129

que limitado à identificação do(s) autor(es) dos danos provocados na propriedade do assistente, e enquanto reportado ao
momento da prática dos factos integradores dos referidos estragos, configura um meio necessário e apto a repelir a
agressão ilícita da propriedade do assistente.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-05-2009,
proc.
n.º
10210/2008-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bf96f48dbb8bd5d0802575de0037c6a2?OpenDocument)
Ac. TRL de 30-10-2008 : 1. É pacífico que a licitude da videovigilância se afere pela sua conformidade ao fim que a
autorizou. O fim visado pela videovigilância instalada na escola, um local público, por um cidadão, só poderia ser
exclusivamente o de prevenir a segurança do estabelecimento, mas devendo conter o aviso aos que lá se encontram ou se
deslocam de que estão a ser filmados e só, nesta medida, a videovigilância é legítima.
2. Não basta, como refere o recorrente, que as referidas imagens tenham sido colhidas numa escola pública, em local
público, de não terem sido obtidas às ocultas e de não visarem o contexto da vida privada dos arguidos, enquanto autores
do crime de furto qualificado, para se concluir, que a utilização dessas imagens não viola a intimidade ou a esfera privada
dos arguidos.
3. Na verdade, como entendeu e bem, o Mmo juiz da 1ªinstância, as imagens oferecidas como meio de prova pelo Digno
Magistrado do Ministério Público, e destinado a fazer prova de factos imputados aos arguidos, não obedeceram aos
requisitos impostos por lei, ou seja, o cidadão não estava autorizado para o fazer e o sistema de videovigilância não se
encontrava devidamente assinalado, sendo que, nestas circunstâncias as imagens constituem, uma abusiva intromissão na
vida privada e a violação do direito à imagem dos arguidos.
Ac. TRP de 23-04-2008, CJ, 2008, T2, pág.233: I. É nula a prova obtida pelo sistema de vídeovigilância mandado instalar
pelo ofendido no seu estabelecimento comercial sem autorização da Comissão nacional de Protecção de Dados, sem
parecer da Comissão de Trabalhadores e sem a afixação de dístico a anunciar a sua existência.
II. A nulidade de tal método de obtenção de prova importa a nulidade da sentença que se fundamenta na prova assim
obtida.
Ac. TRP de 26-03-2008 : Não constituem prova proibida no julgamento de um crime de incêndio as imagens dos arguidos
captadas em local de acesso público através de um sistema de videovigilância instalado num centro de lavagem de veículos,
mesmo que se desconheça se a instalação desse equipamento foi previamente comunicada à Comissão Nacional de
Protecção de Dados.
1. O uso do radar foi notificado à C.N.P.D. apenas em 5/5/06, ao abrigo do DL 207/05, de 29/11.
2. A contra-ordenação ocorreu em 14/7/05, ou seja, antes da entrada em vigor do referido D.L..
3. A imagem obtida pelo radar foi utilizada dentro do estritamente necessário para a finalidade pretendida e legalmente
admitida, não se identificando sequer a pessoa do condutor.
4. Não pode, pois, concluir-se, quanto ao seu uso, e face à falta de comunicação à C.N.P.D. (que não existia à data dos
factos e que a lei não estabelece com prazo peremptório), que tenha sido utilizado um método proibido de prova, nos
termos previstos no art.º 126.º do C.P.P., tanto mais que a falta daquela comunicação é sancionada apenas com contraordenação - art.º 37.º da mesma Lei.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-10-2007,
proc.
n.º
6528
07
9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7b82d1e5cbded73b802573870069c982?OpenDocument
)
Ac. TRC de 19-09-2007, CJ, T4, pág.53: A utilização de radares de controlo de velocidade aprovados pela DGV, sem
comunicação à Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais, não consubstancia a utilização de um método proibido
de prova.
1 - Os conhecimentos da investigação, que se prosseguiu e se aprofundou com outra prova, não estão sujeitos à mesma
disciplina dos conhecimentos fortuitos. A questão do valor destes conhecimentos fortuitos apenas se coloca quando eles
constituem meio de prova de um outro crime diverso do que se investiga.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-09-2007,
proc.
n.º
3554/2007-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/354698dfe244fd128025737e003dfc8c?OpenDocument)
Ac. TRC de 16-05-2007, CJ, 2007, T3, pág. 52: I. O aproveitamento dos conhecimentos fortuitos através das escutas
telefónicas é meio de prova válido e admissível, desde que o crime em investigação e para cujo o processo se transportam
os conhecimentos fortuitos constitua um crime de catálogo, esses conhecimentos tenham interesse para a descoberta da
verdade e o arguido tenha possibilidade de controlar e contraditar os resultados obtidos por essa via.
II. Não estando invocado o grande interesse daqueles conhecimentos fortuitos para a descoberta da verdade ou para a
prova, é de indeferir a pretensão de usar essas conversações noutros processos.
Ac. TRL de 11-04-2007, CJ, 2007, T2, pág.132: I. O princípio dos efeitos à distância, ou da comunicabilidade ou não da
proibição de valoração aos meios secundários de prova tomados possíveis à custa dos meios ou métodos proibidos de
prova, não é de aplicação automática.
II. Anuladas, em processo diverso, as escutas telefónicas nas quais se fundou a emissão de mandados de busca destinados à
efectiva apreensão de produtos, objectos e documentos, será de afastar o efeito à distância, quando tal seja imposto por
razões atinentes ao nexo de causalidade ou de imputação objectiva entre a violação da proibição da produção de prova e a
prova secundária.
Porque não especialmente previsto no art.º 126.º do CPP, o “depoimento indirecto” não traduz um “método proibido de
prova”, mas antes e sim um “meio de prova” - “da prova testemunhal” - por isso de todo admissível de acordo e nas
condições fixadas pelo art.º 129.º seguinte.
Contudo, e porque não respeita imediatamente aos factos probandos, “o testemunho indirecto só serve para indicar outro
meio de prova directo”.
Daí que possa ser, validamente, atendido e livremente valorado pelo Tribunal, desde que este outro meio de prova venha a
ser prestado ou “quando for impossível a inquirição da pessoa que disse em razão da sua morte, de anomalia psíquica ou
impossibilidade de ser encontrada”.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-11-2004,
proc.
n.º
2915/2004-3,
em
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6423ddd448252d6580256fff0047197c?OpenDocument)
Ac. TRP de 16-03-2004 : I. A prova obtida através de meio enganoso (câmara oculta) é nula e não pode ser utilizada para
perseguição criminal pelo eventual crime que visa provar.
II. Pode, todavia, ser utilizada pelo arguido no interesse da sua defesa.
III. O interesse público que há em noticiar casos de dopagem de atletas sobrepõe-se ao interesse lesado com a sua
divulgação - a honra e a consideração do ofendido
Ac. TRC de 19-12-2001 : I. Em matéria de invalidade da prova há que distinguir entre regras de produção de prova,
proibição de produção de prova e proibição de valoração de prova.
II. A prova obtida através de método proibido é insusceptível de valoração pelo tribunal.
III. A prova obtida contra legem, mas através de método não proibido, pode ser valorada sempre que susceptível de se
obter através de meio ou procedimento conforme à lei, suposto, evidentemente, que a irregularidade do acto de produção
de prova não haja sido arguida.
6- Doutrina online
António Pires Henriques da Graça, A valoração da prova no crime de tráfico de pessoas, CEJ, 2015.
Extracto do texto:
Quanto à proibição de valoração de provas, como resulta do art.º 355º do CPP, não valem em julgamento,
nomeadamente para o efeito de formação da convicção do tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou
examinadas em audiência, ressalvando-se apenas as provas contidas em atos processuais cuja leitura, visualização ou
audição em audiência sejam permitidas,
A propósito de documentos, não são inconstitucionais os normativos do art.º 355º do CPP, interpretados no sentido de
que os documentos juntos aos autos não são de leitura obrigatória na audiência de julgamento, considerando-se nesta
produzidos e examinados, desde que se trate de caso em que a leitura não seja proibida. [Acórdão do Tribunal
Constitucional nº 87/99, de 10 de Fevereiro, proc. nº 444/98, in DR II Série, de 1 de Julho de 1999.]
Basta a existência dos mesmos e a possibilidade de relativamente a eles poder exercer-se o contraditório. [Acórdão do
STJ, de 27 de Janeiro de 1999, proc. nº 350/98, 3ª Secção, SASTJ, nº 27, p. 83.]
[…]
Como resulta do Acórdão do STJ, de 19-02-201531, ―[…] do elenco constante do artigo 126.º (métodos proibidos de
prova), não fazem parte as declarações dos coarguidos.
Não há qualquer impedimento legal a que as declarações dos arguidos ou dos coarguidos sejam valoradas como meio de
prova. Os arguidos podem prestar declarações no exercício do direito que lhes assiste de o fazerem em qualquer altura do
processo, podendo as declarações ser prestadas sobre factos de que possuam conhecimento direto e que constituam objeto
de prova, sejam eles factos que só digam diretamente respeito ao declarante sejam eles factos que respeitem a outros
coarguidos.
Não há, pois, qualquer impedimento do coarguido a, nessa qualidade, prestar declarações contra os coarguidos no
mesmo processo e, consequentemente, de valoração da prova feita por um coarguido contra os seus coarguidos.
Com uma limitação, porém.
Nos termos do n.º 4 do artigo 345.º do CPP, não podem valer como meio de prova as declarações de um coarguido em
prejuízo de outro coarguido quando, a instâncias deste outro coarguido, o primeiro se recusar a responder no exercício do
direito ao silêncio. Do que se trata, aqui, é de retirar valor probatório a declarações totalmente subtraídas ao contraditório.
Como refere o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 133/2010, de 14 de Abril, […]―seguramente que, submetidas a
estas exigências de exame crítico e fundamentação acrescidas, as declarações de coarguido são meio de prova idóneo de
um processo penal de uma sociedade democrática. O processo penal destina-se à realização da justiça penal e seria
comunitariamente insuportável negar valor probatório a declarações provindas de quem tem com os factos em discussão
maior proximidade apenas pela circunstância de ser seu autor um dos arguidos quando essas declarações são emitidas
livremente e, num escrutínio particularmente exigente, se conclui não haver razão para duvidar da sua correspondência à
realidade.
Não deixando de acentuar que é decisivo que o arguido contra quem tais declarações sejam feitas não tenha sido
impedido de submetê-las ao contraditório.
A proibição que decorre alínea a) do n.º 1 do artigo 133.º do CPP nada tem a ver com a validade das declarações do
arguido como meio de prova.
Na verdade, o âmbito daquele n.º 1 restringe-se à proibição de audição de arguidos como testemunhas.
Estatui o artigo 133.º do CPP, na matéria de impedimentos de depor como testemunhas, que:
«1. Estão impedidos de depor como testemunhas:
«a) O arguido e os coarguidos no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto mantiverem aquela qualidade;
«(…)».
O impedimento de o arguido depor como testemunha radica na ideia de proteção do próprio arguido constituindo
expressão do privilégio contra a autoincriminação.
Tal como decorre da norma transcrita, o impedimento não se traduz apenas na limitação ao testemunho contra si próprio
por parte do arguido [princípio nemo tenetur] na medida em que o seu direito a não responder abrange todas as perguntas
que lhe sejam feitas, independentemente do conteúdo intrínseco da resposta. O alargamento do direito do arguido ao
silêncio ao próprio coarguido, isto é, a não ser obrigado a prestar depoimento, precedido de juramento, e a não ser punido
por falsas declarações, emerge desta matriz da garantia contra a autoincriminação, enquanto expressão privilegiada do
direito de defesa, entendida neste contexto como a exigência de assegurar ao coarguido o direito a defender-se […].
Contudo, nos termos do n.º 2 do artigo 133.º, em caso de conexão (artigo 24.º CPP), mas tendo havido separação de
processos (artigo 30.º do CPP), o arguido, já julgado no processo inicial, tem capacidade para ser testemunha no julgamento
do arguido, no processo separado, podendo o seu depoimento ser usado como meio de prova na formação da convicção do
tribunal.
[…]
Relativamente a depoimentos de agentes policiais, o nº 7 do art.º 356º do C.PP., apenas proíbe que os órgãos de polícia
criminal que tiverem recebido declarações cuja leitura não for permitida, bem como quaisquer pessoas que, a qualquer
título, tiverem participado da sua recolha possam ser inquiridas como testemunhas sobre o conteúdo daquelas.
Concorda-se pois com Maia Gonçalves, quando refere: ―o nº 7 proíbe apenas a reprodução daquelas declarações cuja
leitura não é permitida, como aí claramente se expressa e resulta do pensamento legislativo. Consideramos assim,
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manifestamente errada a interpretação que por vezes se tem dado a esse dispositivo de que os órgãos de polícia criminal
não podem ser testemunhas no processo. [Código de Processo Penal, anotado, 16ª edição, 2007, p. 741, nota 7.]
Como se considerou no Acórdão do Supremo Tribunal Justiça, de 04-01-2007, proc. n.º 3111/06 - 3ª Secção:
Para garantir a eficácia e reforçar a consistência do conteúdo material do princípio nemo tenetur, a lei portuguesa impõe
às autoridades judiciárias ou órgãos de polícia criminal, perante os quais o arguido é chamado a prestar declarações, o
dever de esclarecimento ou advertência sobre os direitos decorrentes daquele princípio (cf., v.g., arts.º 58.º, n.º 2, 61.º, n.º
1, al. g), 141.º, n.º 4, e 343.º, n.º 1, todos do CPP, normas cuja eficácia é, por seu turno, contrafacticamente assegurada
através da drástica sanção da proibição da valoração – art.º 58.º, n.º 3, do mesmo diploma).
«Não há conversas informais, com validade probatória à margem do processo, sejam quais forem as formas que
assumam, desde que não tenham assumido os procedimentos de recolha admitidos por lei e por ela sancionados... (as
diligências são reduzidas a auto – art.º 275.º, n.º 1, do CPP. Haveria fraude à lei se se permitisse o uso de conversas
informais não documentadas e fora de qualquer controlo» (cf. Ac. do STJ de 11-07-2001).
Qualquer arguido goza do direito ao silêncio e à assistência de defensor no ato do seu interrogatório, e sem que o silêncio
o possa desfavorecer.
Relativamente ao alcance da proibição do testemunho de ―ouvir dizer, pode considerar-se adquirido, por um lado, que os
agentes policiais não estão impedidos de depor sobre factos por eles detetados e constatados durante a investigação e, por
outro lado, que são irrelevantes as provas extraídas de ―conversas informais mantidas entre esses mesmos agentes e os
arguidos, ou seja, declarações obtidas à margem das formalidades e das garantias que a lei processual impõe.
Pretenderá, assim, a lei impedir, com a proibição destas ―conversas, que se frustre o direito do arguido ao silêncio,
silêncio esse que seria ―colmatado ilegitimamente através da ―confissão por ouvir dizer relatada pelas testemunhas.
Pressuposto desse direito ao silêncio é, no entanto, a existência de um inquérito e a condição de arguido: a partir de
então, as suas declarações só podem ser recolhidas e valoradas nos estritos termos indicados na lei, sendo irrelevantes
todas as conversas ou quaisquer outras provas recolhidas informalmente.
De forma diferente se passam as coisas quando se está no plano da recolha de indícios de uma infração de que a
autoridade policial acaba de ter notícia: compete-lhe praticar ―os atos necessários e urgentes para assegurar os meios de
prova, entre os quais, ―colher informações das pessoas que facilitem a descoberta dos agentes do crime (art.º 249.º do
CPP).
Esta é uma fase de pura recolha informal de indícios, que não é dirigida contra ninguém em concreto; as informações que
então forem recolhidas pelas autoridades policiais são necessariamente informais, dada a inexistência de inquérito. Ainda
que provenham de eventual suspeito, essas informações não são declarações em sentido processual, precisamente porque
não há ainda processo.
Completamente diferente é o que se passa com as ditas ―conversas informais ocorridas já durante o inquérito, quando já
há arguido constituído, e se pretende ―suprir o seu silêncio, mantido em auto de declarações, por depoimentos de agentes
policiais testemunhando a ―confissão informal ou qualquer outro tipo de declaração prestada pelo arguido à margem dos
formalismos impostos pela lei processual para os atos a realizar no inquérito.
O que o art.º 129.º do CPP proíbe são estes testemunhos que visam suprir o silêncio do arguido, não os depoimentos de
agentes de autoridade que relatam o conteúdo de diligências de investigação, nomeadamente a prática das providências
cautelares a que se refere o art.º 249.º do CPP. (v. Ac. do STJ de 15-02-2007, Proc. n.º 4593/06 - 5.ª Secção)
Na verdade, se qualquer suspeito, de sua livre vontade e iniciativa fornece dicas ou informações relevantes para a
investigação policial, à autoridade que investiga e que utiliza tais informações na investigação, não se pode dizer que a
prova da investigação assenta em conversas informais, mas sim nas diligências e atuações da entidade policial que devem
decorrer de harmonia com o princípio da legalidade das provas quer no conteúdo quer na forma, não ficando por isso,
inibida a autoridade investigatória de explicar os termos da sua investigação e das bases em que assentou.
Os depoimentos dos agentes policiais constituiriam meio de prova proibido se na sua investigação policial se fundassem
em declarações dos arguidos, obtidas, de forma fraudulenta, sob coação, ou com meios enganosos, violando o direito deles,
à sua livre autodeterminação no exercício do direito de expressão e colaboração, ou, se se substituíssem às exigências legais
ou proibições processuais de produção de prova, desprezando-as ou aniquilando-as.
O art.º 356º, nº 7 do CPP, pretende abarcar a credibilidade e validade da prova, delimitada em atos processuais mas já
não exclui a colaboração voluntária e livre de motu proprio, de quem quer que seja, no apuramento dos factos em sede de
investigação meramente policial.
Se um dos fins do processo penal é a busca da verdade material obtida, não a tudo o custo, mas de forma legalmente
válida através de prova não proibida e de meios de prova válidos na sua obtenção, não há contudo, nem podia haver, uma
proibição de colaboração ou de ajuda (mesmo que provenha dos arguidos, voluntariamente, a quem incumbe o dever de
investigar matéria criminal; a busca da justiça interessa a todos - a justiça é para toda a gente; a vontade de ajudar de
forma livre e espontânea, na procura da verdade com vista à justiça, ainda que não integre um dever de colaboração é uma
manifestação sã de cidadania.
O depoimento dos agentes policiais apenas tem por objeto a investigação desenvolvida mas já não as declarações dos
arguidos, só naquela medida é prova válida.
António Pires Henriques da Graça, Processo Penal Português - Questões de Prova, CEJ, 2015
Extracto do texto:
Há três patamares de recolha de prova:
A voluntariamente cedida à entidade investigatória, que respeitando à mera investigação policial cautelar e urgente,
nos termos do art.º 249º do CPP, não é proibida;
A resultante de conversas informais, havendo já inquérito instaurado, que é proibida, por constituir uma maneira
indirecta ou capciosa de obtenção de prova através de confissão, prejudicando o eventual direito ao silêncio do arguido que
nunca o pode desfavorecer;
A validamente obtida de harmonia e nos termos do Código de Processo Penal, havendo inquérito instaurado, que é
sempre permitida.

Artigo 127.º
Livre apreciação da prova
Salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a
livre convicção da entidade competente.
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Notas:
1- Legislação
Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro (Medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira)
Artigo 9.º
Prova
1 - Sem prejuízo da consideração pelo tribunal, nos termos gerais, de toda a prova produzida no processo, pode o arguido
provar a origem lícita dos bens referidos no n.º 2 do artigo 7.º
2 - Para os efeitos do número anterior é admissível qualquer meio de prova válido em processo penal.
3 - A presunção estabelecida no n.º 1 do artigo 7.º é ilidida se se provar que os bens:
a) Resultam de rendimentos de actividade lícita;
b) Estavam na titularidade do arguido há pelo menos cinco anos no momento da constituição como arguido;
c) Foram adquiridos pelo arguido com rendimentos obtidos no período referido na alínea anterior.
4 - Se a liquidação do valor a perder em favor do Estado for deduzida na acusação, a defesa deve ser apresentada na
contestação. Se a liquidação for posterior à acusação, o prazo para defesa é de 20 dias contados da notificação da
liquidação.
5 - A prova referida nos n.os 1 a 3 é oferecida em conjunto com a defesa.
Artigo 7.º
Perda de bens
1 - Em caso de condenação pela prática de crime referido no artigo 1.º, e para efeitos de perda de bens a favor do Estado,
presume-se constituir vantagem de actividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que
seja congruente com o seu rendimento lícito.
2 - Para efeitos desta lei, entende-se por património do arguido o conjunto dos bens:
a) Que estejam na titularidade do arguido, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício, à data da
constituição como arguido ou posteriormente;
b) Transferidos para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos cinco anos anteriores à
constituição como arguido;
c) Recebidos pelo arguido nos cinco anos anteriores à constituição como arguido, ainda que não se consiga determinar o
seu destino.
3 - Consideram-se sempre como vantagens de actividade criminosa os juros, lucros e outros benefícios obtidos com bens
que estejam nas condições previstas no artigo 111.º do Código Penal.
Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
1 - A presente lei estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens a
favor do Estado, relativa aos crimes de:
a) Tráfico de estupefacientes, nos termos dos artigos 21.º a 23.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro;
b) Terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e financiamento do terrorismo;
c) Tráfico de armas;
d) Tráfico de influência;
e) Corrupção activa e passiva;
f) Peculato;
g) Participação económica em negócio;
h) Branqueamento de capitais;
i) Associação criminosa;
j) Contrabando;
l) Tráfico e viciação de veículos furtados;
m) Lenocínio e lenocínio de menores;
n) Tráfico de pessoas;
o) Contrafacção de moeda e de títulos equiparados a moeda.
2 - O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas j) a o) do número anterior se o crime for
praticado de forma organizada.
3 - O disposto nos capítulos II [Segredo profissional] e III [Outros meios de produção de prova - Registo de voz e de
imagem] é ainda aplicável aos demais crimes referidos no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro [Medidas
de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira].
Lei n.º 93/99, de 14 de Julho (Regula a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em processo penal)
Artigo 19.º
Audição de testemunhas e valor probatório
[…]
2 - Nenhuma decisão condenatória poderá fundar-se, exclusivamente, ou de modo decisivo, no depoimento ou nas
declarações produzidas por uma ou mais testemunhas cuja identidade não foi revelada.
2- Acórdãos do TC
476/2015
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 7.º e 9.º, n.º 3, da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro.
Extracto da fundamentação:
Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Tribunal Constitucional nos acórdãos n.º 101/2015 e 392/15 e que julgaram
não inconstitucionais as normas impugnadas.
392/2015
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 7.º e 9.º, n.º 1, 2 e 3 da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro.
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Extracto da fundamentação:
Este regime legal enquadra-se na problemática mais geral da perda de coisas e direitos relacionados com a prática de um
ilícito criminal, previsto, em termos gerais, no Capítulo IX do Código Penal, intitulado «Perda de instrumentos, produtos e
vantagens», onde se encontra regulada a «Perda de instrumentos ou produtos» (artigos 109.º e 110.º) bem como a «Perda
de vantagens» (artigo 111.º).
Neste regime normativo de âmbito geral prevê-se que os objetos que tenham servido ou que se destinassem a servir para
a prática de factos ilícitos (instrumentos do crime), bem como os que forem produzidos em resultado de tais factos
(produtos do crime), sejam declarados perdidos a favor do Estado, uma vez verificados determinados pressupostos (cfr.
artigos 109.º e 110.º). Este tipo de medidas tem como fundamento razões de índole preventiva, visando impedir que tais
instrumentos ou produtos possam ser utilizados para a prática de novos ilícitos ou que, atenta a sua perigosidade, possam
colocar em causa a segurança das pessoas ou da ordem pública.
Prevê-se ainda a perda das vantagens decorrentes da prática de factos ilícitos (cfr. artigo 111.º do Código Penal), medida
esta que tem como finalidade subtrair ao arguido (ou a terceiros) os proventos obtidos em resulta da prática de factos
ilícitos típicos.
A doutrina tem apontado, como fundamento político-criminal deste regime de perda de vantagens, finalidades
preventivas (quer de prevenção geral, quer de prevenção especial) considerando que, ao procurar colocar o arguido na
situação patrimonial em que estaria se não tivesse praticado determinado ilícito, subtraindo as vantagens resultantes do
mesmo, se visa demonstrar que «o crime não compensa», ideia que é reafirmada «tanto sobre o concreto agente do ilícitotípico (prevenção especial ou individual), como nos seus reflexos sobre a sociedade no seu todo (prevenção geral), mas sem
que neste último aspeto deixe de caber o reflexo da providência ao nível do reforço da vigência da norma (prevenção geral
positiva ou de prevenção)» (Cfr., Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português – As consequências jurídicas do crime,
Aequitas – Editorial Notícias, 1993, pág. 632). No entanto, além destas finalidades preventivas, a este regime também está
subjacente uma necessidade de restauração da ordem patrimonial dos bens correspondente ao direito vigente. Um Estado
de Direito não pode deixar de preocupar-se em reconstituir a situação patrimonial que existia antes de alguém através de
condutas ilícitas ter adquirido vantagens patrimoniais indevidas, mesmo que estas não correspondam a um dano de alguém
em concreto.
Neste regime geral, a perda das vantagens pressupõe a demonstração de que as mesmas foram obtidas, direta ou
indiretamente, como resultado da prática de um facto ilícito, ou seja, exige a prova, no processo, da existência de uma
relação de conexão entre o facto ilícito criminal concreto e o correspondente proveito patrimonial obtido.
Procurando fazer face às novas exigências colocadas pelo combate à criminalidade organizada e económico-financeira,
cada vez mais sofisticada e geradora de elevados proventos, a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, introduziu no ordenamento
jurídico nacional um regime de perda de vantagens resultantes da prática de determinados ilícitos que não exige a
aludida demonstração. Com este regime, em caso de condenação por um dos crimes integrantes do catálogo previsto no
seu artigo 1.º, aprecia-se a congruência entre o património do arguido e os seus rendimentos lícitos, sendo declarado
perdido em favor do Estado o valor do património do arguido que seja excessivo em relação aos seus rendimentos lícitos, se
o arguido não ilidir a presunção de que esse património excessivo resultou da atividade criminosa [cfr., em geral, sobre esta
matéria, Augusto Silva Dias, «Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito», in 2.º Congresso de Investigação
Criminal, Almedina, Coimbra, 2010, págs. 23 a 47; João Conde Correia, «Da proibição do confisco à perda alargada»,
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2012; Jorge A. F. Godinho, «Brandos Costumes? O confisco penal com base na inversão
do ónus da prova», in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, págs. 1315-1363; Jorge Dias
Duarte, «Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro – Breve comentário aos novos regimes de segredo profissional e de perda de bens
a favor do Estado», Revista do Ministério Público, Ano 23, Jan./Mar. 2002, n.º 89, págs. 141-154; José M. Damião da Cunha,
«Perda de bens a favor do Estado», in Medidas de Combate à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, CEJ,
Coimbra Editora, 2004, págs. 121-164; Pedro Caeiro, «Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas
com o crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de
confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito”)», in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 21, N.º 2,
Abril-Junho 2011, págs. 267-321). Este propósito do legislador encontra-se expressamente assumido na exposição de
motivos constante da Proposta de Lei n.º 94/VIII (que esteve na origem da referida Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro), onde se
refere, a esse respeito, que «(…) a eficácia dos mecanismos repressivos será insuficiente se, havendo uma condenação
criminal por um destes crimes [identificados no artigo 1.º], o condenado puder, ainda assim, conservar, no todo ou em
parte, os proventos acumulados no decurso de uma carreira criminosa. Ora, o que pode acontecer é que, tratando-se de
uma atividade continuada, não se prove no processo a conexão entre os factos criminosos e a totalidade dos respetivos
proventos, criando-se, assim, uma situação em que as fortunas de origem ilícita continuam nas mãos dos criminosos, não
sendo estes atingidos naquilo que constituiu, por um lado, o móbil do crime, e que pode constituir, por outro, o meio de
retomar essa atividade criminosa», acrescentando-se ainda que, com este regime, se prevê que «(…) em caso de
condenação por um dos crimes previstos no seu artigo 1.º, se aprecia a congruência entre o património do arguido e os seus
rendimentos lícitos. O valor do património do arguido que seja excessivo em relação aos seus rendimentos cuja licitude fique
provada no processo são declarados perdidos em favor do Estado».
No entanto, embora não se exija a prova da conexão entre o ilícito criminal e os respetivos proventos, o regime da
perda de vantagens da atividade criminosa exige que se mostrem verificados alguns requisitos, conforme decorre,
designadamente, dos artigos 7.º e 9.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro.
Assim, em primeiro lugar, terá de haver condenação por um dos crimes previstos no artigo 1.º da referida Lei n.º 5/2002,
de 11 de janeiro (tráfico de estupefacientes, terrorismo e organização terrorista, tráfico de armas, tráfico de influência,
corrupção ativa e passiva, peculato, participação económica em negócio, branqueamento de capitais, associação criminosa,
contrabando, tráfico e viciação de veículos furtados, lenocínio e lenocínio de menores, tráfico de pessoas, contrafação de
moeda e de títulos equiparados a moeda). Para além disso, terá de existir uma diferença entre o valor do património do
arguido (integrado pelos bens enumerados nas alíneas a) a c), do n.º 2, do artigo 7.º) e aquele que seja congruente com o
seu rendimento lícito. Existindo essa incongruência de valores, a lei presume que tal diferença constitui vantagem de uma
atividade criminosa (sobre os requisitos necessários à aplicação desta medida, matéria sobre a qual não há unanimidade na
doutrina, designadamente quanto à necessidade de demonstração da existência de uma atividade criminosa anterior, cfr.
Augusto Silva Dias, ob. cit., págs. 44 e ss.; João Conde Correia, ob. cit., págs. 103 e ss.; José M. Damião da Cunha, ob. cit.,
págs. 124 e ss.; Pedro Caeiro, ob. cit., págs. 313 e ss.).
Para além destes requisitos de natureza material, a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, fixa um conjunto de regras
processuais a que deve obedecer este mecanismo de perda de vantagens da atividade criminosa.
Desde logo, a referida discrepância entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu
rendimento lícito terá de ser invocada pelo Ministério Público na acusação, em que deverá fazer a liquidação do montante
apurado como devendo ser perdido a favor do Estado ou, não sendo possível a liquidação no momento da acusação, a
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mesma poderá ainda ter lugar até ao 30.º dia anterior à data designada para a realização da primeira audiência de
discussão e julgamento (cfr. artigo 8.º, n.º 1 e 2, da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro).
Esta liquidação é notificada ao arguido e ao seu defensor (cfr. artigo 8.º, n.º 4 da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro),
podendo o arguido apresentar a sua defesa na contestação, se a liquidação tiver sido deduzida na acusação, ou no prazo de
20 dias a contar da notificação da liquidação, caso esta tenha sido posterior à acusação (cfr. artigo 9.º, n.º 4 da Lei n.º
5/2002 de 11 de janeiro).
Conjuntamente com a sua defesa, o arguido poderá oferecer a prova no sentido de demonstrar a origem lícita dos bens
(cfr. artigo 9.º, n.º 5, da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro), de forma a ilidir a presunção estabelecida no n.º 1 do artigo 7.º,
nos termos previstos nos n.ºs 1 a 3, do artigo 9.º, da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro. Para tal, o arguido pode utilizar
qualquer meio de prova válido em processo penal (cfr. artigo 9.º, n.º 2, da Lei 5/2002 de 11 de janeiro, e 125.º do Código de
Processo Penal), não estando sujeito às limitações probatórias que existem, por exemplo, no processo civil ou
administrativo.
E, no que respeita aos factos cuja prova permite ilidir a presunção, para além de poder provar que os bens resultam de
rendimentos de atividade lícita, o arguido poderá, em alternativa, provar que os bens em causa estavam na sua titularidade
há pelo menos cinco anos no momento da constituição como arguido ou que foram adquiridos com rendimentos obtidos no
referido período (cfr. artigo 9.º, n.º 3, als. a), b) e c) da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro).
Conforme decorre da referida exposição de motivos, a Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro e concretamente as medidas
previstas no seu artigo 7.º, inserem-se numa tendência político-criminal atual que vai no sentido de demonstrar, quer ao
condenado, quer à comunidade, que “o crime não compensa”, através de mecanismos destinados a impedir que o
condenado pela prática de crime que lhe tenha permitido obter elevados proventos possa conservar no seu património as
vantagens assim obtidas.
Esta tendência tem merecido a atenção no plano do direito internacional e europeu. […]
[…]
[…] são frequentes nestes instrumentos normativos de direito internacional e de direito da União Europeia as referências
à possibilidade de inversão do ónus da prova ou, pelo menos, de tornar menos rigorosas as disposições em matéria de ónus
da prova, no que se refere à origem dos bens que se encontrem na posse de uma pessoa condenada por determinados
crimes relacionados com a criminalidade organizada, com a ressalva de tal tipo de medidas ser compatível com os princípios
do seu direito interno e com a natureza dos seus procedimentos judiciais.
Seguindo a tendência espelhada nestes instrumentos jurídicos internacionais, vários ordenamentos nacionais têm
também adotado diversas medidas legislativas tendo em vista a prossecução destes objetivos. No que ora particularmente
interessa, importa realçar, no plano do direito comparado, algumas medidas destinadas a declarar a perda alargada (ou,
para usar outra expressão que alguma doutrina entende ser mais rigorosa, o confisco alargado) de bens, com base numa
presunção da origem ilícita dos mesmos (sobre alguns dos regimes de perda alargada de bens existentes no direito
estrangeiro, cfr., em especial, Pedro Caeiro, ob. cit., págs. 277-289, e João Conde Correia, ob. cit., págs. 46 a 54; e ainda
Augusto Silva Dias, ob. cit., págs. 38-39; Jorge Dias Duarte, ob. cit., págs. 147-151; e Jorge A. F. Godinho, ob. cit., págs.
1320-1327).
Em tais regimes jurídicos, por regra, para se proceder ao confisco alargado de bens, parte-se do pressuposto de que a
condenação pela prática de certo tipo de crimes tipicamente geradores de elevados proventos, conjugada com a
titularidade ou disponibilidade, por parte do condenado, de um património cuja origem não é explicável, fazem
razoavelmente supor que tal património resulta da atividade criminosa do condenado. O funcionamento deste tipo de
presunção opera, nalguns casos, conjuntamente com uma inversão do ónus da prova, incumbindo ao condenado provar a
origem lícita dos bens em causa, fazendo-se depender, em alguns sistemas, o funcionamento da aludida presunção de um
conjunto de pressupostos, como sejam, a necessidade de a acusação identificar o património, a sua desproporção com os
rendimentos de origem lícita ou mesmo a sua conexão com uma qualquer carreira ou atividade criminosa.
[…]
O Tribunal Constitucional já foi chamado a pronunciar-se sobre questão idêntica, mais concretamente, sobre a
conformidade constitucional da norma constante do n.º 1, do artigo 7.º, da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, ao estabelecer
que, no caso de condenação pelo crime de lenocínio, para efeitos de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir
vantagem de atividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o
seu rendimento lícito, tendo-se pronunciado pela sua não inconstitucionalidade no Acórdão n.º 101/2015 (acessível em
www.tribunalconstitucional.pt). Nos autos em questão, a aí Recorrente também havia sustentado ser inconstitucional a
referida norma, por entender que a referida «presunção» implica a «consignação da inversão do ónus da prova ou da
presunção de inocência», em violação das garantias de processo criminal que são consagradas no artigo 32.º da
Constituição, tendo o Tribunal Constitucional entendido não lhe assistir razão, com a seguinte fundamentação:
«Na verdade, in casu, a «presunção» contida no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 5/2002 apenas opera após a condenação,
em nada contrariando, pois, a presunção de inocência, consagrada no n.º 2 do artigo 32.º da CRP. Além do mais, trata-se
de uma presunção ilidível, como são todas as presunções legais exceto quando o legislador disponha em contrário (artigo
350.º, n.º 2, do Código Civil). O princípio de que parte o legislador ao estabelecê-la – princípio cuja não verificação o
recorrente sempre poderia ter demonstrado – é o de que ocorreu no caso um ganho ilegítimo, proveniente da atividade
criminosa, compreensivelmente reportada ao rendimento do condenado que exceda o montante do seu rendimento lícito.»
Conforme decorre do referido Acórdão n.º 101/2015, é importante para a apreciação da conformidade constitucional
deste tipo de medidas de perda alargada de bens, designadamente, para saber se as mesmas ofendem o princípio da
presunção da inocência nas suas diversas dimensões, ter em atenção a sua natureza, matéria sobre a qual a doutrina está
longe de ter uma posição unânime.
Assim, Augusto Silva Dias (cfr., ob. cit., págs. 38-40) entende que o confisco de bens, assim concebido, isto é, um regime
de confisco ampliado, assente estruturalmente numa presunção e numa inversão do ónus da prova, nos termos previstos
pela Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro, cumpre finalidades político-criminais idênticas à da perda de bens e vantagens
relacionadas com a prática do crime: reforçar na consciência coletiva o lema de que o crime não compensa e evitar que o
património obtido de forma criminosa organizada seja utilizado para cometer novos crimes ou para ser “investido” na
economia legal. Entende este autor que este confisco tem, assim, uma natureza eminentemente penal, constituindo um
efeito patrimonial, não automático, da pena.
Damião da Cunha (ob. cit., pág. 134), por seu turno, entende que se trata de uma medida de caráter não penal (no
sentido de que nada tem a ver com um crime), de caráter análogo a uma medida de segurança (uma sanção suspeita,
condicionada à prova de um crime), tratando-se, no fundo, de uma sanção administrativa prejudicada por uma anterior
condenação penal.
Neste mesmo sentido Pedro Caeiro (ob. cit., págs. 308 a 311) afasta as hipóteses de esta medida ser uma pena («porque
não é limitada por considerações de culpa»), uma reação análoga a uma medida de segurança (porque lhe «falta a
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determinação de um pressuposto essencial das medidas de segurança, qual seja, o concreto perigo de as vantagens
possuídas pelo condenado servirem para a prática de futuros crimes»), uma sanção penal sui generis, de natureza idêntica à
da perda clássica ou um efeito da pena, e acaba por concluir que a mesma não «pode constituir reação penal alguma, por
uma razão singela mas decisiva: a sua causa não é um facto (típico, ilícito e culposo) punível, mas sim um património
incongruente acoplado a indícios da prática de certos crimes (a “atividade criminosa”)». Sustenta, por isso, este autor,
acompanhando o entendimento de Damião da Cunha, que se trata de uma medida (mas não uma sanção) «de natureza
materialmente administrativa aplicada por ocasião de um processo penal».
Também Conde Correia (ob. cit., pág. 116) afasta a hipótese desta medida ter uma natureza penal.
Jorge A. F. Godinho (cfr., ob. cit., pág. 1349), por sua vez, realçando que a natureza jurídica do confisco de bens previsto
na Lei n.º 5/2002 não parece fácil de determinar, uma vez que, por um lado, pressupõe a culpa do agente em relação a um
dos crimes do «catálogo», a verdade é que tal é apenas o facto de que o legislador faz depender a aplicabilidade do regime,
afigurando-se, por isso, duvidosa a sua qualificação como uma pena, uma vez que na sua aplicação não relevam quaisquer
considerações relativas à culpa. Assim, partindo do entendimento de Figueiredo Dias, que considera o confisco de vantagens
do crime constante do Código Penal «como uma reação penal análoga a uma medida de segurança» (conceção que assenta
no dado político-criminal de que o confisco deve ser decretado independentemente da culpa ou da imputabilidade do
agente, dependendo apenas da verificação de um ilícito-típico que gera vantagens), este autor sustenta que a especificidade
do confisco «alargado» reside no facto de que o ilícito-típico a que se dirige não carece de ser provado. A posse de bens de
origem injustificada por parte de pessoas condenadas pela prática de certos crimes é uma conduta suscetível de
desencadear a aplicação de uma reação penal, sendo o confisco do valor injustificado a reação aplicável; a reação incide
apenas sobre o aspeto patrimonial, prescindindo-se da aplicação de uma pena privativa da liberdade.
Tendo presente este debate doutrinal, importa realçar que o estabelecimento da presunção legal cuja
constitucionalidade é sindicada nos presentes autos não tem em vista a imputação ao arguido da prática de qualquer
crime e o consequente sancionamento, mas sim privá-lo de um património, por se ter concluído que o mesmo foi
adquirido ilicitamente, assim se restaurando a ordem patrimonial segundo o direito, o que situa a questão em plano diverso
do que foi objeto de análise nos Acórdãos 179/12 e 377/15 deste Tribunal (acessíveis em www.tribunalconstitucional.pt).
É certo que a aplicação da medida de perda a favor do Estado, a par deste objetivo, tem uma finalidade de prevenção
criminal, evitando que se crie a ideia que o crime compensa, assim como a sua aplicação tem como pressuposto necessário
a condenação por um dos crimes do catálogo previsto no artigo 1.º da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro. Contudo, conforme já
salientou este Tribunal no referido Acórdão n.º 101/2015, só com esta condenação pela prática de um dos aludidos crimes
é que opera a presunção prevista no artigo 7.º, n.º 1, da mesma Lei, sendo que, no incidente de liquidação, a que se refere
o artigo 8.º desta Lei, já não está em causa o apuramento de qualquer responsabilidade penal do arguido, mas tão só a
determinação de uma eventual incongruência entre o valor do património do arguido e os seus rendimentos de proveniência
lícita, incongruência essa que, uma vez demonstrada de acordo com determinados pressupostos, tem como consequência
ser declarado perdido a favor do Estado o valor do património do arguido que se apure ser excessivo em relação aos
aludidos rendimentos, caso o arguido não ilida aquela presunção de causalidade.
A imputação de um crime de catálogo funciona aqui apenas como pressuposto indiciador que poderão ter-se verificado
ganhos patrimoniais de origem ilícita, o que justifica, na ótica do legislador, que, no mesmo processo em que se apure a
prática desse crime e, eventualmente se conclua pela respetiva condenação, se averigue a existência desses ganhos, em
procedimento enxertado no processo penal, de modo a poder determinar-se a sua perda (sobre as vantagens e
desvantagens deste procedimento ocorrer enxertado no processo penal onde se apura a prática do crime que é pressuposto
da aplicação da medida de perda de bens, vide Pedro Caeiro, ob. cit, pág. 311-313, Jorge Godinho, pág. 1360, e Damião da
Cunha, pág. 159-160).
Embora enxertado naquele processo penal, o que está em causa neste procedimento, repete-se, não é já apurar qualquer
responsabilidade penal do arguido, mas sim verificar a existência de ganhos patrimoniais resultantes de uma atividade
criminosa. Daí que, quer a determinação do valor dessa incongruência, quer a eventual perda de bens daí decorrente, não se
funde num concreto juízo de censura ou de culpabilidade em termos ético-jurídicos, nem num juízo de concreto perigo
daqueles ganhos servirem para a prática de futuros crimes, mas numa constatação de uma situação em que o valor do
património do condenado, em comparação com o valor dos rendimentos lícitos auferidos por este faz presumir a sua
proveniência ilícita, importando impedir a manutenção e consolidação dos ganhos ilegítimos.
Em suma, a presunção de proveniência ilícita de determinados bens e a sua eventual perda em favor do Estado não é uma
reação pelo facto de o arguido ter cometido um qualquer ato criminoso. Trata-se, antes, de uma medida associada à
verificação de uma situação patrimonial incongruente, cuja origem lícita não foi determinada, e em que a condenação pela
prática de um dos crimes previstos no artigo 1.º da Lei 5/2002 de 11 de janeiro tem apenas o efeito de servir de pressuposto
desencadeador da averiguação de uma aquisição ilícita de bens.
Tendo em conta o aqui exposto, nesse procedimento enxertado no processo penal não operam as normas constitucionais
da presunção da inocência e do direito ao silêncio do arguido, invocadas pelo Recorrente.
Já no que respeita ao procedimento criminal pela prática dos factos integradores de algum dos crimes referidos no artigo
1.º da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro, o arguido beneficia de todas as garantias de defesa em processo penal, não havendo
qualquer alteração às regras da prova ou qualquer outra especificidade resultante do regime de perda de bens previsto na
aludida Lei. Significa isto que, no caso de haver condenação pela prática de tal crime, embora a presunção de inocência
tenha sido tida em atenção no respetivo procedimento criminal que manteve a sua estrutura acusatória, a mesma veio a ser
afastada pela prova produzida (e daí a condenação). Acresce ainda que, na hipótese de tal condenação não chegar a
transitar em julgado e vier a ser revogada, faltará um dos pressupostos para a perda de bens. Em suma, só haverá perda de
bens em favor do Estado desde que exista condenação do arguido, transitada em julgado, por um dos crimes referidos no
artigo 1.º do diploma.
Ora, no regime previsto nas normas questionadas nos presentes autos que regulam o incidente de perda de bens
enxertado no processo penal, a necessidade de o arguido carrear para o processo a prova de que a eventual incongruência
do seu património tem uma justificação, demonstrando que os rendimentos que deram origem a tal património têm uma
origem lícita, não coloca em causa a presunção de inocência que o mesmo beneficia quanto ao cometimento do crime que
lhe é imputado naquele processo, nem de qualquer outro de onde possa ter resultado o enriquecimento. E também não
inviabiliza o direito ao silêncio ao arguido, não se vislumbrando em que medida da demonstração da origem lícita de
determinados rendimentos possa resultar uma autoincriminação relativamente ao ilícito penal que lhe é imputado nesse
processo, e muito menos um desvio à estrutura acusatória do processo penal. Não se descortina, pois, que exista um perigo
real daquela presunção, que opera num incidente de perda de bens tramitado no processo penal respeitante ao crime cuja
condenação é pressuposto da aplicação desta medida, contaminar a produção de prova relativa à prática desse crime.
Por estas razões se conclui que a presunção legal estabelecida nos artigos 7.º e 9.º, n.º 1, 2 e 3, da Lei n.º 5/2002, de 11
de janeiro, não viola o princípio da presunção de inocência, nem o direito do arguido ao silêncio, nem a estrutura acusatória
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do processo penal.
Mas, embora o legislador disponha de uma ampla margem de liberdade na concreta modelação de um determinado
procedimento, não está autorizado a criar obstáculos que dificultem ou prejudiquem, arbitrariamente ou de forma
desproporcionada, o direito a uma tutela jurisdicional efetiva.
Admitindo-se que o legislador não podia ser indiferente à evidência de que o nexo causal que é objeto da presunção legal
questionada oferece grandes dificuldade de prova, o que é generalizadamente reconhecido, a criação de uma presunção
legal de conexão não resulta num ónus excessivo para o condenado, uma vez que a ilisão da presunção será efetuada
através da demonstração de factos que são do seu conhecimento pessoal, sendo ele que se encontra em melhores
condi-ções para investigar, explicar e provar a concreta proveniência do património ameaçado. As presunções legais surgem
exatamente para responder a essas situa-ções em que a prova direta pode resultar particularmente gravosa ou difícil para
uma das partes, causando, ao mesmo tempo, o mínimo prejuízo possível à outra parte, dentro dos limites do justo e do
adequado, enquanto a tutela da parte “prejudicada” pela presunção obtém-se pela exigência fundamentada e não
arbitrária de um nexo lógico entre o facto indiciário e o facto presumido, o qual deve assentar em regras de experiência e
num juízo de probabili-dade qualificada.
As normas sub iudicio correspondem a estas exigências, revelando-se que o legislador teve o cuidado de prevenir que,
sendo mais difícil ao arguido provar a licitude de rendimentos obtidos num período muito anterior ao do processo, a prova
da licitude dos rendimentos pode ser substituída pela prova de que os bens em causa estavam na sua titularidade há pelo
menos cinco anos no momento da constituição como arguido ou que foram adquiridos com rendimentos obtidos no referido
período (cfr. artigo 9.º, n.º 3, als. a), b) e c) da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro). Esta limitação temporal faz com que a prova
necessária para que possa ser ilidida a presunção se torne menos onerosa.
Acresce ainda que, no plano processual, o regime de perda de bens previsto na Lei n.º 5/2002, embora assente numa
condenação pela prática de determinado ilícito criminal (integrante do catálogo previsto no artigo 1.º da Lei n.º 5/2002),
está sujeito a um procedimento próprio, enxertado no procedimento criminal pela prática de algum dos aludidos crimes, no
qual o legislador não deixou de ter em atenção diversas garantias processuais. Desde logo, como vimos, o montante
apurado como devendo ser declarado perdido em favor do Estado deve constar de um ato de liquidação, integrante da
acusação ou de ato posterior, onde se indicará em que se traduz a desconformidade entre o património do arguido e o que
seria congruente com o seu rendimento lícito. Este ato de liquidação é notificado ao arguido e ao seu defensor, podendo o
arguido apresentar a sua defesa, nos termos já referidos, assegurando-se, assim, um adequado exercício do contraditório,
sendo que, conforme se referiu, para ilidir a presunção, o arguido pode utilizar qualquer meio de prova válido em processo
penal, não estando sujeito às limitações probatórias que existem, por exemplo, no processo civil ou administrativo, além de
que o próprio tribunal deverá ter em atenção toda a prova existente no processo, donde possa resultar ilidida a presunção
estabelecida no artigo 7.º, n.º 1, da Lei 5/2002 de 11 de janeiro (artigo 9.º, n.º 1, do mesmo diploma).
391/2015
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 127.º do Código de Processo Penal, na interpretação de que a
apreciação da prova segundo as regras da experiência e a livre convicção do julgador permite o recurso a presunções
judiciais em processo penal.
Extracto da fundamentação:
Como é sabido, no que respeita à apreciação da prova produzida e ao modo como esta deve ser valorada no sentido de o
julgador formar a sua convicção sobre os factos relevantes para a decisão, ao sistema da prova legal (em que a apreciação
da prova tem por base regras legais que pré-determinam o valor a atribuir-lhe) opõe-se o sistema da prova livre,
caracterizado pela circunstância de tal apreciação ser efetuada com base na livre valoração do juiz e na sua convicção
pessoal.
Conforme refere Figueiredo Dias (cfr. ob. cit. [“Direito processual penal”, 1.º vol., ed. de 1974, da Coimbra Editora], págs.
202-203) o princípio da livre apreciação da prova «não pode de modo algum querer apontar para uma apreciação
imotivável e incontrolável – e portanto arbitrária – da prova produzida», acrescentando ainda que «a liberdade de
apreciação da prova é, no fundo, uma liberdade de acordo com um dever – o dever de perseguir a chamada “verdade
material” –, de tal sorte que a apreciação há de ser, em concreto, reconduzível a critérios objetivos e, portanto, em geral
suscetível de motivação e de controlo».
Neste mesmo sentido, Castanheira Neves (Cfr., Sumários de Processo Criminal (1967-68), Coimbra, 1968, págs. 50-51),
escreve que «a liberdade de que aqui se fala não é, nem deve implicar nunca o arbítrio, ou sequer a decisão irracional,
puramente impressionisto-emocional que se furte, num incondicional subjetivismo, à fundamentação e à comunicação.
Trata-se antes de uma liberdade para a objetividade – não aquela que permita uma “intime conviction”, meramente
intuitiva, mas aquela que se determina por uma intenção de objetividade, aquela que se concede e que se assume em
ordem a fazer triunfar a verdade objetiva, i. é, uma verdade que transcenda a pura subjetividade e que se comunique e
imponha aos outros».
Também o Tribunal Constitucional em várias decisões em que estava em causa a constitucionalidade do artigo 127.º do
Código de Processo Penal disse o seguinte:
“…O atual sistema da livre apreciação da prova não deve definir-se negativamente pela ausência das regras e critérios
legais predeterminantes do seu valor, havendo antes de se destacar o seu significado positivo.
[…]
A livre apreciação da prova não pode ser entendida como uma operação puramente subjetiva, emocional e portanto
imotivável. há de traduzir-se em valoração racional e crítica, de acordo com as regras comuns da lógica, da razão, das
máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita ao julgador objetivar a apreciação dos factos,
requisito necessário para uma efetiva motivação da decisão.
[...].
A regra da livre apreciação da prova em processo penal […] não se confunde com apreciação arbitrária, discricionária ou
caprichosa da prova, de todo em todo imotivável» (cfr. Acórdão n.º 1164/96, acessível em www.tribunalconstitucional.pt).
Já no que respeita ao conceito de presunções judiciais, não existe no Código de Processo Penal qualquer menção
expressa ao mesmo. A referência legal ao conceito de presunções pode ser encontrada no Código Civil, cujo artigo 349.º as
define como «ilações que a lei ou o julgador tira de um facto conhecido para firmar um facto desconhecido».
Vaz Serra (Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 108.º, n.º 3559, pág. 352), caracterizando esta figura, referiu
que as presunções «pressupõem a existência de um facto conhecido (base das presunções), cuja prova incumbe à parte que
a presunção favorece e pode ser feita pelos meios probatórios gerais; provado esse facto, intervém a lei (no caso de
presunções legais) ou o julgador (no caso de presunções judiciais) a concluir dele a existência de outro facto (presumido),
servindo-se o julgador, para esse fim, de regras deduzidas da experiência de vida».
Na verdade, a utilização de presunção judicial permite que perante um ou mais factos conhecidos, por um procedimento
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lógico de indução, se adquira ou se admita a realidade de um facto não diretamente demonstrado, na convicção, apoiada
nas regras da ciência, da experiência ou da normalidade da vida, de que certos factos são a consequência de outros. E é
no valor da credibilidade do id quod e na consistência da conexão causal entre o que se conhece e o que não se apurou de
uma forma direta que está o fundamento racional da presunção, residindo na medida desse valor e dessa consistência a
maior ou menor validade da inferência efetuada.
No âmbito da apreciação da prova em processo penal, durante muito tempo, foram escassas na doutrina e jurisprudência
portuguesas as referências à possibilidade de recurso a presunções judiciais, embora a sua utilização nos tribunais fosse
uma prática comum. Nos tempos mais recentes registam-se algumas abordagens teóricas da prova denominada de
“indireta”, “indiciária”, “circunstancial” ou “por presunções”, procurando-se definir os critérios que devem presidir à sua
utilização de forma a que esta seja compatível com o princípio da presunção de inocência (cfr. Euclides Dâmaso Simões, em
«Prova indiciária», na Revista Julgar, n.º 2, 2007, pág. 203 e ss., José Santos Cabral em «Prova indiciária e as novas formas
de criminalidade», na Revista Julgar, n.º 17, 2012, pág. 13, Marta Sofia Neto Morais Pinto, em «A prova indiciária no
processo penal, na Revista do Ministério Público, n.º 128, Out.-Dez. 2011, pp. 185-222, Luís Campos, em «A corrupção e a
sua dificuldade probatória – o crime de recebimento indevido de vantagem», na Revista do Ministério Público, n.º 137, Jan.Mar. 2014, pp. 132 e ss., André Lamas Leite, em “Nótulas sobre o crime de administração danosa”, na Revista da Faculdade
de Direito da Universidade do Porto, Ano IX – 2012, pág. 56, e na jurisprudência, os Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça
de 12-09-2007, de 6-10-2010 e de 7-4-2011, todos acessíveis em www.dgsi.pt).
[…]
O Tribunal Constitucional já se debruçou sobre problemas de constitucionalidade de normas que estabelecem presunções
legais em matéria penal, tendo concluído pela sua admissibilidade, desde que seja conferida ao arguido a possibilidade de
abalar os fundamentos em que a presunção se sustenta e que baste para tal a contraprova dos factos presumidos, não se
exigindo a prova do contrário.
É o caso do Acórdão n.º 38/86 (acessível em www.tribunalconstitucional.pt), que decidiu não julgar inconstitucionais as
normas dos artigos 169.º, § 1.º, e 557.º do Código de Processo Penal (de 1929) e as do artigo 2.º, n.º 2 e seu § único, do
Decreto-Lei n.º 35 007, de 13 de outubro de 1948, que se referiam à “fé em juízo” do auto de notícia em processo sumário.
Também o Acórdão n.º 448/87 (acessível em www.tribunalconstitucional.pt), entre outros, no mesmo sentido, sobre a
mesma questão, que decidiu não julgar inconstitucional a norma do artigo 26.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 85-C/75, de 26 de
fevereiro (Lei de Imprensa), na medida em que determinava que, no caso de escritos ou imagens não assinados, publicados
na imprensa periódica e consubstanciando um crime de abuso de liberdade de imprensa, fosse havido como autor do escrito
ou imagem o respetivo diretor, o que o responsabilizava como autor do crime, a não ser que provasse que não conhecia o
dito escrito ou imagem ou lhe não tivesse sido possível impedir a respetiva publicação. Considerou o Tribunal que não se
mostrava violado o princípio da presunção de inocência, referindo, na fundamentação, o seguinte:
«Na verdade, pode dizer-se que a dimensão deste princípio suscetível de estar em causa na hipótese – tratando-se nela,
como se trata, da presunção de um puro facto – seria, não a que proíbe o estabelecimento de presunções de “culpabilidade”
(não é, com efeito, a culpa do agente que aí se presume), mas antes a que respeita ao tema da prova em processo penal e
se exprime (…) na regra segundo a qual uma situação de non liquet na questão de facto deverá ser valorada e resolvida em
favor do réu. Ora, o que sucede é que, sendo a presunção em apreço meramente relativa – pois sempre o diretor é admitido
a fazer prova de que não teve conhecimento do escrito (ou de que não pôde impedir a respetiva publicação), a mesma
presunção redunda em não mais do que uma simples prova de ínterim ou de primeira aparência, pelo que ainda quanto aos
factos a que respeita pode operar, bem vistas as coisas, a mencionada regra in dubio pro reo: basta, para tanto, que através
da prova trazida ao processo o diretor do periódico crie uma situação de incerteza (de non liquet) acerca da questão de
facto, ou seja, acerca dos factos integrados na presunção».
Ainda neste mesmo sentido se pronunciou o Acórdão n.º 246/96 (acessível em www.tribunalconstitucional.pt), no qual se
decidiu não julgar inconstitucionais as normas do artigo 22.º, n.ºs 1 e 2, do Regime Jurídico das Infrações Fiscais Aduaneiras,
na sua interpretação conjugada, segundo a qual se presumem não nacionais as mercadorias que forem colocadas ou
detidas em circulação no interior do território aduaneiro sem o processamento das competentes guias ou outros
documentos legalmente exigíveis ou sem a aplicação de selos, marcas ou outros sinais legalmente prescritos.
E é ainda o caso do Acórdão n.º 276/2004, que decidiu interpretar, nos termos do disposto no artigo 80.º, n.º 3, da Lei do
Tribunal Constitucional, o n.º 1 do artigo 152.º, do Código da Estrada, no sentido de que este preceito se limita a estabelecer
uma presunção ilidível de que o proprietário ou possuidor do veículo é o seu condutor, desde que não identifique outrem
como tal, tendo-se considerado, remetendo para jurisprudência anterior do Tribunal, que a existência de presunções,
mesmo em direito penal, não é constitucionalmente inadmissível, desde que ilidíveis.
Todas estas decisões revelam que concluir-se pela prova de um facto em resultado do funcionamento de uma presunção
é compatível, em processo penal, com uma presunção geral de inocência e com o princípio in dubio pro reo.
O princípio da presunção da inocência, tendo sido consagrado pela primeira vez na Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, veio a ter posterior acolhimento no artigo 11.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e no artigo 6.º
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, encontrando-se previsto no n.º 2, do artigo 32.º, da Constituição, no qual se
dispõe que «todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser
julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa».
Da consagração constitucional do princípio da presunção de inocência decorre que o processo penal tem de ser
estruturado de forma a assegurar todas as garantias de defesa do arguido, tido à partida como inocente, por não haver
qualquer fundamento para que aquele não se considere como tal enquanto não for julgado culpado por sentença transitada
em julgado. Em matéria de prova, este princípio é identificado por muitos autores com o princípio in dubio pro reo, o qual se
traduz numa imposição dirigida ao julgador no sentido de que qualquer situação de dúvida a respeito dos factos relevantes
para a decisão da causa ou da culpabilidade do arguido deve ser valorada a favor deste, resolvendo-se desta forma os casos
de non liquet em matéria de prova (sobre as diferentes opiniões defendidas na doutrina acerca das relações entre o princípio
da presunção de inocência e o princípio in dubio pro reo, cfr. Helena Magalhães Bolina, «Razão de ser, significado e
consequências do princípio da presunção da inocência (art. 32.º, n.º 2, da CRP»), Boletim da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, Vol. LXX, Coimbra, 1994, págs. 440-442). No entanto, mesmo a nível probatório, ele tem um
sentido e alcance mais amplos que o princípio in dubio pro reo, como explica Helena Magalhães Bolina (cit., págs. 443-446):
«O princípio in dubio pro reo só se aplica no caso de surgir a dúvida quanto à apreciação da matéria de facto. O princípio
da presunção de inocência, atento o objetivo que visa atingir, intervém em momento anterior, condicionando o surgimento
dessa dúvida, impondo-o em todas as situações em que, à luz da verdade material, a culpabilidade do arguido não possa
considerar-se afirmada com certeza.
A dúvida é, assim, por imposição do princípio de presunção de inocência, uma dúvida legal: uma dúvida que deve surgir
em determinadas circunstâncias e constitui também matéria de direito, não só a questão de saber se a dúvida surgida na
apreciação da prova foi resolvida favoravelmente ao arguido – caso em que se está perante a verificação do respeito do
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princípio in dubio pro reo –, mas também se, em face da prova produzida, a dúvida surgiu quando devia, ou, noutra
perspetiva, se o juízo de certeza foi bem fundado. Nesse caso, o princípio cujo respeito se avalia é, não já o in dubio pro reo,
mas, mais rigorosamente, o princípio da presunção de inocência.
O princípio da presunção de inocência distingue-se, assim, do princípio in dubio pro reo, não só pela sua relevância no
tratamento do arguido ao longo de todo o processo e pelo seu reflexo extraprocessual como critério dirigido ao legislador
ordinário, mas também, em sede de prova, impondo que a dúvida surja em determinadas circunstâncias, assim
possibilitando, em momento lógico posterior, a aplicação do princípio in dubio pro reo».
[…] na prova por utilização de presunção judicial, a qual pode sempre ser infirmada por contraprova, na passagem do
facto conhecido para a prova do facto desconhecido, intervêm juízos de avaliação através de procedimentos lógicos e
intelectuais que permitem fundadamente afirmar, segundo as regras da normalidade, que determinado facto, que não está
diretamente provado é a natural consequência, ou resulta com toda a probabilidade próxima da certeza, ou para além de
toda a dúvida razoável, de um facto conhecido. Quando o valor da credibilidade do id quod e a consistência da conexão
causal entre o que se conhece e o que não se apurou de uma forma direta atinge um determinado grau que permite ao
julgador inferir este último elemento, com o grau de probabilidade exigível em processo penal, a presunção de inocência
resulta ilidida por uma presunção de significado contrário, pelo que não é possível dizer que a utilização deste meio de prova
atenta contra a presunção de inocência ou contra o princípio in dubio pro reo. O que sucede é que a presunção de inocência
é superada por uma presunção de sinal oposto prevalecente, não havendo lugar a uma situação de dúvida que deva ser
resolvida a favor do Réu.
[…]
O que está em causa na questão de constitucionalidade suscitada no presente recurso é, essencialmente, a alegada
violação da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrada no art. 205.º, n.º 1, da
Constituição, o qual determina que "as decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são fundamentadas na
forma prevista na lei".
Como já acima se disse, […] constitucionalmente é exigível que na fundamentação seja visível uma racionalização dos
motivos da decisão, revelando-se às partes e à comunidade o conhecimento das razões que subjazem ao concreto juízo
decisório, devendo, para isso, a fundamentação revelar uma aptidão comunicativa na exteriorização das premissas que
presidem à sua conclusão, assim como o respetivo juízo de valoração, de modo a transmitir, como condição de
inteligibilidade, a intrínseca validade substancial do decidido.
Ora, tendo em consideração as características acima apontadas à utilização de presunções judiciais, verifica-se que a
prova indireta ou por presunções assenta num processo lógico de inferência que não pode ser entendido como uma
operação puramente subjetiva, emocional e imotivável, mas sim como uma valoração racional e crítica, de acordo com as
regras comuns da lógica, da razão, das máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita ao julgador
objetivar a apreciação dos factos e proceder a uma efetiva motivação da decisão. Daí que a utilização de presunções
judiciais não seja incompatível com o dever de fundamentação das decisões judiciais, antes exigindo uma explicação
mais rigorosa que seja claramente explicitadora do processo lógico que lhe é inerente.
Se no caso concreto o rigor exigível foi ou não observado já é uma questão que excede as competências do Tribunal
Constitucional.
Por estas razões se conclui que a interpretação da norma constante do artigo 127.º do Código de Processo Penal, na
interpretação de que a apreciação da prova segundo as regras da experiência e a livre convicção do julgador permite o
recurso a presunções judiciais em processo penal não viola qualquer parâmetro constitucional.
101/2015
Não julga inconstitucional a norma constante do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece
que, no caso de condenação pelo crime de lenocínio, (...) "para efeitos de perda de bens a favor do Estado, presume-se
constituir vantagem de atividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja
congruente com o seu rendimento lícito".
378/2007
Não julga inconstitucionais as normas dos art.ºs 148.º e 127.º do CPP, interpretadas no sentido de que é admissível a
valoração de um depoimento testemunhal realizado em audiência de julgamento, na parte em que identifica como
pertencendo à vítima, objecto apreendido ao arguido, sem a observância das regras previstas no art.º 148.º, do CPP.
Extracto da fundamentação:
Perante a existência duma percepção anterior, já efectuada no âmbito do processo em causa, do objecto considerado
com interesse probatório, a exigência do interrogatório referido no artº 147º, nº 1, do C.P.P., aplicável por remissão do nº 1,
do artº 148º, do C.P.P., e o procedimento de identificação descrito no nº 2, do mesmo artº 148º, deixam de fazer qualquer
sentido.
Ora, tendo presente que, em processo penal, o acto de julgamento é por regra precedido duma fase de recolha de prova
(Livro VI, da parte II, do C.P.P.), sendo público a partir do termo dessa fase (artº 86º, do C.P.P.), é normal que as
testemunhas, quando depõem em audiência de julgamento, tenham sido anteriormente confrontadas com os objectos
considerados probatoriamente relevantes, com conexão com o seu depoimento, pelo que não se perspectiva, em princípio,
nesta fase processual, a necessidade de produção de um acto de reconhecimento de objectos, segundo os ritos do artº 148º,
do C.P.P..
Foi precisamente esta a situação que ocorreu no processo aqui em recurso, no qual a testemunha […], que procedeu à
identificação, em audiência de julgamento, do guarda-chuva apreendido ao arguido recorrente, já havia sido
confrontada com este objecto durante a fase de inquérito.
[…]
Mas se o respeito pelas garantias de defesa do arguido, impõe que não possa ser valorado, como prova pré-constituída, o
acto de reconhecimento de objectos que não cumpra os formalismos exigidos pelo artº 148º, do C.P.P., pelas razões acima
aduzidas, tal protecção constitucional já não impede que se valore o depoimento de testemunha produzido em audiência de
julgamento que contenha referências identificativas relativas a objectos com conexão com o acto ilícito sujeito a
julgamento.
Nesta última situação já não estamos perante um verdadeiro reconhecimento, tal como é entendido e regulado no artº
148º, do C.P.P., mas apenas perante um simples depoimento testemunhal de evocação e relato de evento pas-sado, com
recurso a actividade mnemónica, no qual constam referências identifica-tivas de objectos considerados probatoriamente
relevantes, reportadas ao evento narrado.
É certo que essas referências, tal como todo o depoimento testemunhal, continuam a estar sujeitas ao risco de erro,
devido às conhecidas deficiências da actividade mnemónica, mas esse risco é o risco normal da valoração de qualquer
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elemento do depoimento testemunhal, sendo certo que tais referências não têm a reforçada eficácia persuasiva do acto de
reconhecimento autêntico, assim como a possibilidade de inquirição, contra-interrogatório e de formulação de perguntas às
testemunhas em audiência de julgamento (artº 348º, do C.P.P.) sempre permitirá um controle da fiabilidade do processo
mental justificativo da identificação efectuada.
Não se verificam, pois, nestas situações quaisquer razões especiais que exijam um tratamento diferenciado da valoração
dessas referências, relativamente ao resto do depoimento, pelo que não ofende o direito de defesa do arguido a sua livre
apreciação, nos termos do artº 127º, do C.P.P..
137/2001
Julga inconstitucional, por violação das garantias de defesa do arguido, consagradas no 1 do art.º 32.º da Constituição, a
norma constante do art.º 127.º do CPP, quando interpretada no sentido de admitir que o princípio da livre apreciação da
prova permite a valoração, em julgamento, de um reconhecimento do arguido realizado sem a observância de nenhuma
das regras definidas pelo art.º 147.º do CPP.
Extracto da fundamentação:
A formulação de um juízo de constitucionalidade sobre esta norma exige que se transcenda a perspectiva formal da
inobservância de requisitos legais definidos para a prova por reconhecimento, para se procurar descobrir a finalidade a que
se destinam, substancialmente, tais formalidades.
Ora, se, em termos gerais, "a salvaguarda da rectidão das decisões judiciais há-de encontrar-se no respeito por princípios
jurídicos fundamentais de prova" (CAVALEIRO DE FERREIRA, Curso de Processo Penal, II, reimp., Lisboa, 1981), a observância
de regras básicas que garantam a fidedignidade do acto de reconhecimento é pressuposto da atribuição de valor como meio
de prova a tal reconhecimento. "A validade do acto de reconhecimento é directamente proporcional à observância das
formalidades: o acto vale assim tanto menos quanto mais ‘seja hetero-dirigido’" (FRANCESCO M. PAOLA, Ricognizioni, in
"Digesto delle Discipline Penalistiche", XII, Torino, 1997, pág. 222).
Referindo-se ao artigo 243º do Código de Processo Penal anterior, o acórdão nº 408/89 (que julgou inconstitucional a
norma que permitia "a realização de actos de reconhecimento do arguido sem a presença do juiz", publicado em Acórdãos
do Tribunal Constitucional, 13º vol., tomo II, págs. 1147 e segs.) pronunciou-se nos seguintes termos sobre o acto de
reconhecimento:
"A importância do acto de reconhecimento decorre logo e patentemente da frase inicial deste preceito: ‘se houver dúvida
sobre a pessoa do culpado[...]’. Do que se trata é pois de reconhecer no arguido o responsável pelo crime que lhe é
imputado. O ‘reconhecimento do culpado’ é, por isso, de importância decisiva e o resultado do reconhecimento pode,
portanto, ser fatal para o arguido.
É por isso que a lei rodeia tal acto de certas cautelas, que a doutrina sublinha e sistematiza num conjunto de regras
práticas a observar como condições de genuinidade e seriedade do acto. Entre essas conta-se a regra de que a pessoa a ser
sujeita a reconhecimento deve ser apresentada no meio de outras e a regra de que essas pessoas devem ser o mais possível
semelhantes à pessoa a reconhecer (...).
Compreendem-se estas cautelas. Elas visam minorar os perigos ínsitos em todo o reconhecimento da identidade. (...)
E, uma vez cometido o erro de reconhecimento, difícil será não o repetir na audiência de julgamento, já que ele se
converteu numa realidade psicológica para quem procedeu ao reconhecimento. (...)
Embora submetido ao princípio da livre apreciação da prova, o auto de reconhecimento da identidade do arguido tende a
merecer, na prática judiciária, um valor probatório reforçado funcionando quase como uma presunção de culpabilidade do
suspeito, pelo menos na fase indiciária".
Em suma, dada a relevância que na prática assume para a formação da convicção do tribunal, e os perigos que a sua
utilização acarreta, um reconhecimento tem necessariamente que obedecer, para que possa valer como meio de prova em
sede de julgamento, a um mínimo de regras que assegurem a autenticidade e a fiabilidade do acto.
Dir-se-á que nem todas as regras definidas como condição de admissibilidade da prova por reconhecimento assumem a
mesma relevância. A verdade, todavia, é que se não torna necessário proceder a nenhuma distinção, porque a norma
aplicada no caso presente as considerou, a todas, desnecessárias.
Deste modo, é claramente lesivo do direito de defesa do arguido, consagrado no nº 1 do artigo 32º da Constituição,
interpretar o artigo 127º do Código de Processo Penal no sentido de que o princípio da livre apreciação da prova permite
valorar, em julgamento, um acto de reconhecimento realizado sem a observância de nenhuma das regras previstas no
artigo 147º do mesmo diploma.
87/1999
Não julga inconstitucionais as normas dos art.ºs 127.º, 355.º e 165.º, n.º 2 do CPP, quando interpretados no sentido de
que o Tribunal de 1ª instância pode formar a sua livre convicção com base em documentos constantes dos autos, não
lidos nem explicados na audiência.
Extracto da fundamentação:
[…] o STJ invoca a sua própria “jurisprudência pacífica”, segundo a qual, os documentos que se encontram juntos aos
autos não são de leitura obrigatória na audiência de julgamento, considerando-se examinados e produzidos em audiência,
independentemente de nesta ter sido feita a respectiva leitura e menção em acta.
De facto, nesta matéria, o STJ adoptou a orientação de Maia Gonçalves (Código de processo Penal Anotado, 7ª Ed.,pág.
521), segundo a qual, nos termos do dispositivo do nº2 do artigo 355º do Código de Processo Penal, “valem em julgamento,
independentemente da sua leitura em audiência, as provas contidas em actos processuais cuja leitura é permitida, nos
termos dos artigos seguintes”.
E acrescenta Maia Gonçalves: “Nos termos deste dispositivo, há, por exemplo, que deixar bem claro que os documentos
juntos ao processo não têm, em regra, que ser lidos na audiência. A leitura de documentos constantes do processo,
conforme o artigo 356º, nº1, alínea b), só é, em regra, proibida quando contiver, e na medida em que contiver, declarações
do arguido das partes civis ou de testemunhas”
Conclui, portanto, que “os documentos constantes do processo se consideram produzidos em audiência
independentemente de nesta ser feita a respectiva leitura, desde que se trate de caso em que esta leitura não seja
proibida”.
Este entendimento não obsta a que, devendo as partes estar presentes na audiência, aí participem na produção da prova,
contribuindo para iluminar todos os aspectos relevantes para descoberta da verdade material, mas tratando-se de
documentos que foram juntos com a acusação e depois se mantiveram durante a instrução e acompanharam a pronúncia
do arguido, teve este todas as possibilidades de os questionar, podendo ainda, na própria audiência, provocar a sua
reapreciação individualizada para esclarecer qualquer ponto da sua defesa relativamente à qual entendesse que isso seria
necessário e, assim, pedir a leitura de qualquer desses documentos.
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Não é, porém, indispensável à satisfação da exigência do princípio do contraditório, quer na modalidade do princípio da
oralidade quer da imediação, a leitura necessária de toda a prova documental pré-constituída e junta ao processo. Quanto a
este tipo de prova, como bem refere o Ministério Público nas suas alegações, “o princípio do contraditório há-de traduzir-se
- como resulta da parte final do nº2 do artigo 517º do Código de Processo Penal - em ter necessariamente de facultar-se às
outras partes ou sujeitos do processo a impugnação quer da respectiva admissão quer da sua força probatória”.
Acresce que é a audiência de julgamento no seu conjunto e os actos instrutórios que a lei determinar que a Constituição
submete ao princípio do contraditório e não a prova testemunhal ou por declarações. O conteúdo essencial deste princípio
está em que nenhuma prova deve ser aceite em audiência nem nenhuma decisão deve aí ser tomada pelo juiz sem que
previamente tenha sido dada uma ampla e efectiva possibilidade ao sujeito processual contra o qual ela é dirigida de a
discutir, de a contestar e de a valorar.
Ora, no caso em apreço, o arguido teve toda a oportunidade que discutir, contestar e de desvalorizar os factos constantes
dos documentos em questão; a leitura em audiência de dezenas de documentos nada acrescentaria às oportunidades de
defesa do arguido. Seria, como refere o Ministério Público, “um verdadeiro “simulacro” de “constituição” no decurso
daquele acto processual de uma prova que, afinal, já existia, de modo anterior e autónomo relativamente ao processo penal
em questão”.
1165/1996
Não julga inconstitucional a norma do art.º 127.º do CPP.
Extracto da fundamentação:
Não existia no Código de Processo Penal de 1929 qualquer disposição correspondente, aplicando-se então
subsidiariamente os preceitos do Código de Processo Civil, em especial, o seu artigo 655.º, segundo o qual «o tribunal
colectivo aprecia livremente as provas e responde segundo a convicção que tenha formado acerca de cada facto suscitado
(1); mas quando a lei exija, para a existência ou prova do facto jurídico, qualquer formalidade especial, não pode esta ser
dispensada (2)».
E, segundo informa Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado, Coimbra, 1996, p. 262, «a introdução de uma
norma sobre livre apreciação da prova não vinculativa no CPP obedeceu mais ao intuito de autonomizar o CPP em relação
ao CPC do que ao de introduzir qualquer alteração significativa — que não existe — em relação ao regime de livre
apreciação da prova não vinculativa, do artigo 655.º do CPC».
É usualmente referido que o sistema do direito probatório pode sofrer a influência de dois princípios diversos: a) o
princípio da prova livre, de origem romana, segundo o qual é concedido ao julgador ampla liberdade de apreciação das
provas; b) o princípio da prova legal, de origem germânico-medieval, em conformidade com o qual a apreciação das provas
fica sujeita a regras ditadas pela lei que lhes marcam o valor e a força probatória.
Os sistemas jurídicos da apreciação da prova criminal têm recebido soluções divergentes tanto nos diferentes estádios da
evolução do direito processual penal, como nos diversos quadros normativos em certo momento vigentes.
Dando conta da evolução histórica dos princípios inspiradores daqueles sistemas, Figueiredo Dias, Direito Processual
Penal, i vol., Coimbra, 1974, a pp. 199 e segs., escreveu assim:
«a) Muitas legislações do passado, receosas de que o juiz facilmente incorresse em erro na valoração dos meios de prova
a utilizar, reputavam indispensável prescrever regras de apreciação da prova, assentes em regras da vida e da experiência
que tradicionalmente eram tidas por seguras, e através das quais se fixava ou hierarquizava o valor dos diversos meios de
prova, segundo a força que a cada um se atribuía.
Cremos estar aqui a razão do valor conferido pelo processo canónico medieval à confissão, como aqui está sem dúvida a
razão das regras que o nosso antigo direito ditava para apreciação da prova testemunhal, nomeadamente a célebre
máxima unus testis, nullus testis (Ord. Filip., p. ex. l. 1, t. 2, § 18, t. 4, § 11, t. 14, § 6, t. 24, § 17; l. 3, t. 55, § 10; l. 4, t. 18, in
fine; l. 5, t. 117, § 10) ainda contida no artigo 2512.º do CC. de 1867.
Reconheceu-se porém em certa altura, sobretudo a partir das reformas legislativas do processo penal consequentes à
Revolução Francesa e por quase toda a parte — mesmo no próprio direito anglo-americano, se bem que continue ainda hoje
mais apegado do que as legislações continentais a certas regras legais de prova —, que o valor e a força dos meios de prova
não podem ser correctamente aferidos a priori, com o carácter de generalidade próprio dos critérios legais, mas só o devem
ser com especial atenção às circunstâncias concretas do caso.
Para tanto contribuiu, por um lado o favor de que no séc. xix gozou a instituição do júri como entidade competente para a
apreciação da prova em processo penal; por outro o aparecimento e difusão dos chamados métodos científicos de prova,
que permitiram reduzir a margem de erro na apreciação livre daquela; e tudo reforçado hoje — o que nem sempre se tem
presente ou se põe convenientemente em relevo — pela deslocação do fulcro de compreensão do próprio direito das normas
gerais e abstractas para as circunstâncias concretas do caso. E se todas estas considerações valiam tanto para o processo
penal como mesmo para o processo civil — fazendo com que também neste o sistema da prova legal fosse, ao menos em
boa parte, sendo substituído pelo da prova livre —, a verdade é que a elas acresce, no que respeita ao processo penal, uma
outra relevantíssima: a de que só uma livre valoração se compagina com a exigência de apreciação da personalidade do
delinquente, entre nós imposta pelo artigo 84.º do CP.»
Em Portugal, como assinala o mesmo autor e é posto em relevo por Eduardo Correia, «Les preuves em droit pénal
portugais», Revista de Direito e de Estudos Sociais, ano xiv, 1967, pp. 1 a 52, o sistema da prova livre fez o seu aparecimento
nas Reformas Judiciárias da primeira metade do séc. xix (1832, 1836 e 1841) saídas da revolução liberal, paralelamente ao
do júri que deveria pronunciar-se sobre as provas «não escutando senão os ditames da (…) consciência e íntima convicção».
Faltava porém, como já se observou, até ao começo de vigência do Código de Processo Penal de 1987, um texto expresso
onde por inteiro se plasmasse o princípio da livre apreciação da prova, sem embargo de tal princípio já decorrer e ser
indiscutível face a diversas normas do ordenamento, nomeadamente, a do artigo 655.º do Código de Processo Civil.
O actual sistema da livre apreciação da prova não deve definir-se negativamente pela ausência das regras e critérios
legais predeterminantes do seu valor, havendo antes de se destacar o seu significado positivo.
Acompanhando Figueiredo Dias, ob. loc. cit., dir-se-á que «o princípio não pode de modo algum querer apontar para uma
apreciação imotivável e incontrolável — e portanto arbitrária — da prova produzida. Se a apreciação da prova é, na
verdade, discricionária, tem evidentemente esta discricionaridade (como já dissemos que a tem toda a discricionaridade
jurídica) os seus limites que não podem ser licitamente ultrapassados: a liberdade de apreciação da prova é, no fundo, uma
liberdade de acordo com um dever — o dever de perseguir a chamada ‘verdade material’ —, de tal sorte que a apreciação
há-de ser, em concreto, recondutível a critérios objectivos e, portanto, em geral susceptível de motivação e de controlo
(possa embora a lei renunciar à motivação e ao controlo efectivos)».
A livre apreciação da prova não pode ser entendida como uma operação puramente subjectiva, emocional e portanto
imotivável. Há-de traduzir-se em valoração racional e crítica, de acordo com as regras comuns da lógica, da razão, das
máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita ao julgador objectivar a apreciação dos factos,
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requisito necessário para uma efectiva motivação da decisão. (Cfr. sobre esta matéria, para além dos autores já citados,
Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, ii, 1993, pp. 107 e segs.; Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo
Penal, ii, 1986, pp. 257 e segs., e J. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. iv, Coimbra, 1981, pp. 566 e
segs.).
[…]
A regra da livre apreciação da prova em processo penal, como resulta das considerações de ordem histórica e doutrinal
que se deixaram expostas, não se confunde com apreciação arbitrária, discricionária ou caprichosa da prova, de todo em
todo imotivável.
O julgador, ao apreciar livremente a prova, ao procurar através dela atingir a verdade material, deve observância a
regras da experiência comum utilizando como método de avaliação e aquisição do conhecimento critérios objectivos,
genericamente susceptíveis de motivação e controlo.
Quando no artigo 374.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, se prescreve que a fundamentação da sentença consta da
«enumeração dos factos provados e não provados, bem como de uma exposição, tanto quanto possível completa, ainda que
concisa, dos motivos, de facto e de direito, que fundamentam a decisão, com indicação das provas que serviram para
formar a convicção do tribunal» exige-se, claramente, não só a motivação e o controlo da prova — podendo embora
discutir-se qual o grau e a dimensão em que estes se traduzem — como também se acentua o carácter racional que esta háde revestir.
A consequência mais relevante da aceitação destes limites, no caso de serem eles infringidos, será o recurso para o
Supremo Tribunal de Justiça com base no fundamento a que se reporta o artigo 410.º do mesmo diploma.
Como bem assinala Marques Ferreira, Jornadas de Direito Processual Penal, Coimbra, 1988, pp. 227 e segs., «a mais
importante inovação introduzida pelo Código nesta matéria [a da livre apreciação da prova] consiste, precisamente, na
consagração de um sistema que obriga a uma correcta fundamentação fáctica das decisões que conheçam a final do
objecto do processo de modo a permitir-se um efectivo controle da sua motivação».
Nota: ver os Acs. 58/1997, 464/1997, 511/1997, 542/1997, 584/1997, 705/1997, 99/1998, 117/1999.
1164/1996
Não julga inconstitucional a norma do art.º 127.º do CPP.
Extracto da fundamentação:
Na tese da recorrente, esta norma, ao não estabele-cer um limite à "livre convicção" e ao socorrer-se do conceito, vago e
abstracto, de "regras de experiência", viola o disposto no artigo 32º, nºs. 1 e 5 da CR, permitindo, na ausência de outro
preceito normativo análogo, a aplicação subsidiária do artigo 396º do Código Civil.
[…]
Não é exacto que a livre apreciação da prova a que se refere a norma do artigo 127º não esteja sujeita a limites, como
pretende a recorrente.
Com efeito, o julgador actua segundo pressupostos valorativos tais como, anota Maia Gonçalves, os critérios da
experiência comum e a lógica do homem médio suposto pela ordem jurídica, o que de modo algum significa ausência de
limites ou apreciação arbitrária da prova (cfr. Código de Processo Penal Anotado, Coimbra, 7ª edição, 1996, pág. 262).
Ou seja, não há que confundir o grau de discricionariedade implícito na formação do juízo de valoração do julgador com o
mero arbítrio. A "livre" ou "íntima" convicção do juiz não poderá ser puramente subjectiva, emotiva e portanto imotivável
mas, não deixando de ser pessoal, há-de ser racionalizada, objectiva e motivável, de modo a susceptibilizar controlo (cfr. J.
Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, Coimbra, 1979, págs. 198 e segs.).
Sendo certo que o sistema vigente repudia o regime de prova vinculada, nem por isso deixa de ser mitigada a livre
convicção, de modo a evitar situações de valoração da prova de forma "caprichosa" ou "arbitrária" (cfr. Marques Ferreira,
"Meios de Prova" in Jornadas de Direito Processual Penal - O Novo Código de Processo Penal, Coimbra, 1992, pág. 230). O
legislador impõe ao julgador, na verdade, que motive as suas decisões em matéria de facto - artigo 374º, nº 2, do CPP - e
essa exigência de fundamentação adquire em certas áreas particular especificidade, como no respeitante à apreciação dos
factos constantes de documentos autênticos ou autenticados ou a peculiar exigência científica que deve acompanhar a
valoração pelo julgador da prova pericial.
A aceitação da tese da recorrente implicaria o esvaziamento da função judicial constitucionalmente assegurada em nome
de princípios que, nomeadamente apelando para o contradi-tório, reduziriam a função de julgar à singela mecânica da
subsunção, com uma inerente incompletude.
E sempre, de qualquer modo, a articulação do disposto no artigo 127º com o nº 2 do artigo 410º - observável mercê do
artigo 433º - pressupõe um mecanismo adequado de controlo.
Nota: ver os Acs. 58/1997, 464/1997, 511/1997, 542/1997, 584/1997, 705/1997, 99/1998, 117/1999.
2- Acórdãos do STJ
I - A recorrente pediu que seja suscitado junto do TJEU o reenvio das questões de direito, indicadas no respectivo
requerimento, que se consubstanciam, em suma, em saber, se:
- no segmento em que reconhece aos cidadãos da UE o direito fundamental à igualdade e à proibição de descriminação
em razão da diferente condição sócio-profissional dos litigantes, previstos nos arts. 20.º e 21.º da CDFUE, 6.º, n.º 2, e 14.º,
da CEDH – se opõe a uma legislação nacional (art.º 127.º do CPP, ex vi art.º 131.º do EMJ) e à interpretação que dela tem
vindo a ser feita pela entidade administrativa que decidiu instaurar imediatamente à recorrente um processo disciplinar,
acusando-a e punindo-a com base apenas na participação disciplinar de um Inspector Judicial, desacompanhada de
qualquer meio de prova, participação essa que lhe imputa a verbalização, no âmbito de uma conversa telefónica, da
expressão desrespeitosa «O Sr. está a ser mentiroso”, tendo determinado o arquivamento dos autos, da contemporânea
participação disciplinar apresentada pela recorrente contra aquele mesmo Inspector Judicial, imputando-lhe o carácter
calunioso da queixa disciplinar apresentada;
- no segmento em que reconhece aos cidadãos da UE o direito fundamental à presunção de inocência, o direito à
igualdade e à proibição de descriminação, este na vertente normativa da distinta valoração probatória das declarações da
requerente em face das declarações do participante em razão da sua inferior condição sócio-profissional, previstos nos arts.
48.º, n.º 1, 20.º e 21.º da CDFUE, e 6.º, n.º 2, 14.º da CEDH – se opõe a uma legislação nacional (art.º 127.º do CPP, ex vi
art.º 131.º do EMJ) e à interpretação que dela tem vindo a ser feita pela entidade administrativa que acusou e puniu a
recorrente, dando por assente que a mesma verbalizou a expressão desrespeitosa «O Sr. está a ser mentiroso”, fundando a
sua convicção, quanto a esse ponto da decisão de facto, no valor probatório reforçado das declarações do participante, em
razão da sua condição de Inspector Judicial, desprezando por completo, sem fundamentar, o depoimento da testemunha
presencial que corroborou o teor das declarações da arguida;
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- no segmento em que reconhece aos cidadãos da UE o direito fundamental à presunção de inocência enquanto não
estiver legalmente provada a sua culpa previsto nos arts. 48.º, n.º 1, e 49.º da CDFUE, e 6.º, n.º 2, da CEDH – se opõe a uma
legislação nacional (art.º 127.º do CPP, ex vi art.º 131.º do EMJ) e à interpretação que dela tem vindo a ser feita, que
valorou como agravante da culpa da arguida a total ausência de arrependimento, como se as acusações falsas e infundadas
fossem idóneas a motivar arrependimento.
II - O art.º 6.º, n.º 1, do TUE, alterado pelo Tratado de Lisboa, veio estabelecer que a CDFUE é juridicamente vinculativa e
tem o mesmo valor jurídico que os Tratados. Isto significa, nomeadamente, que a legislação da UE que viole os direitos
fundamentais garantidos pela Carta pode ser anulada pelo TJUE. Porém, o art.º 51.º da Carta declara que «as disposições
da presente Carta têm por destinatários as instituições, órgãos e organismos da União, na observância do princípio da
subsidiariedade, bem como os Estados-Membros, apenas quando apliquem o direito da União».
III -A observância do princípio da subsidiariedade significa que os Estados-Membros da UE se encontram vinculados pelos
direitos fundamentais garantidos pelas respectivas constituições nacionais. Contudo, quando aplicam o direito da União
devem também respeitar os direitos fundamentais, o que significa que todas as propostas legislativas da UE devem
respeitar a Carta.
IV -Porém, a Carta não confere à Comissão uma competência geral de intervenção em matéria de direitos fundamentais.
Esta só pode intervir quando o direito da União esteja em causa. Os Estados-Membros têm os seus próprios sistemas de
protecção dos direitos fundamentais através das suas constituições e dos tribunais nacionais e a Carta não os substitui. Por
conseguinte, é aos tribunais nacionais que incumbe, em primeiro lugar, assegurar o respeito pelos direitos fundamentais,
sem necessidade de qualquer reenvio prejudicial quanto às questões de direito suscitadas.
(Acórdão
do
STJ,
CONTENCIOSO,
de
21-03-2013,
proc.
n.º
15/12.6YFLSB,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/69c9b673c4601a0480257b430053a0b3?OpenDocument
)
I - O acórdão recorrido bastou-se com os elementos existentes que motivaram o anterior acórdão do Tribunal da
Relação, mas não reponderou, em novo julgamento, de harmonia com o anterior acórdão do STJ, mediante toda a prova
possível, que possa configurar-se necessária e valorando subsequentemente toda a prova, se existe dúvida inultrapassável
perante as regras da experiência, ou se estas, podem gerar presunções naturais, perante factos ainda que assentes em
indícios coerentes e consistentes.
II - No sistema processual penal, vigora a regra da livre apreciação da prova, em que conforme o art.º 127.º do CPP, salvo
quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade
competente.
III - Distingue-se entre prova directa e prova indiciária, referindo-se aquela ao thema probandum, aos factos a provar,
enquanto que a prova indirecta respeita a factos instrumentais, mas que possibilitam, pelo uso das regras da experiência,
extrair ilações no domínio do thema probandum, de convicção racional e objectivável do julgador.
IV - As regras da experiência não exigem certezas científicas, não são perícias, nem exames donde resultem aquelas
certezas, mas informações reais que a vida ensina na verificação empírica de resultados produzidos.
V - Como o acórdão recorrido não alcançou o determinado pelo acórdão do STJ que ordenou o reenvio, continuando a
subsistir o vício assinalado, perspectivado pela contradição intrínseca, segundo as regras da experiência, há que reenviar de
novo o processo, nos termos do n.º 1 do art.º 426.º do CPP, para novo julgamento da matéria de facto, sem prejuízo da
produção da prova necessária à decisão nos termos do art.º 340.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
22-01-2013,
proc.
n.º
420.º/06.7GAPVZ.P1.S2,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3f8ef2729a9aabaa80257b28004d8a7e?OpenDocument)
I - Factos novos para efeitos de permissão de revisão são aqueles que eram desconhecidos do tribunal,
intraprocessualmente ignorados na decisão transitada, porque eram desconhecidos do recorrente ou porque este esteve
impossibilitado de os apresentar.
II - Esta exigência é a que melhor serve o valor do caso julgado, a que evita que o recurso se banalize e a que estimula a
cooperação e a lealdade processuais.
III - Admitir que o requerente da revisão apresentasse os factos como novos, não obstante ter inteiro conhecimento da
sua existência no momento do julgamento, faria depender a revisão da sentença de um juízo de oportunidade do
requerente, formulado à revelia de princípios fundamentais, como é o caso da verdade material ou da lealdade processual.
IV - Se se aceita que o arguido conhecia ser portador de HIV antes do julgamento, por ser conhecimento acessível ao
cidadão comum, já não se tem como ponto assente que conhecesse a sua inimputabilidade penal, que foi sedimentada em
prova pericial posterior à sua condenação, escapando-lhe essa consequência da doença.
V - A apresentação de relatórios periciais psiquiátricos e sobre a personalidade, posteriormente ao julgamento,
apontando para uma situação de diminuto sentido crítico e de falta de capacidade, justifica que se questione a justiça da
decisão condenatória.
VI -A inimputabilidade não apaga o facto ilícito, mas exclui os elementos do tipo subjectivo do ilícito e da culpa,
constituindo uma causa de exclusão da culpa, pelo que, sendo o agente insusceptível de ser censurado, não pode ser
sancionado.
VII - Como tudo aponta para uma grave, mais do que razoável, dúvida sobre a justiça da condenação, por falta de
capacidade do requerente para compreender o sentido e o alcance dos seus actos e para se determinar livremente de
acordo com essa valoração, autoriza-se a pretendida revisão de sentença.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
19-12-2012,
proc.
n.º
127/10.0S3LSB-A.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/87a8b91f650c7fe180257b1d003d7841?OpenDocument)
A invocação do art.º 127.º do CPP prende-se com a valoração da prova para efeitos de fixação da matéria de facto e, por
isso, atinente ao exercício do recurso em matéria de facto, que obedece aos termos previstos no art.º 412.º, n.º s 2 e ss. do
CPP. Não tendo sido exercido o recurso em matéria de facto, sendo o objecto do recurso tão só de direito, e, por isso, foi
remetido ao STJ, são os factos fixados que ditam a aplicação do direito, mormente na determinação da medida concreta da
pena.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
20-06-2012,
proc.
n.º
443.º/10.1GBLLE.E2.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/eb75850c646bbc4780257a990038d1d7?OpenDocument
)
I - O recorrente contesta a qualificação dos factos, contrapondo à qualificação como crime de homicídio simples a de
homicídio privilegiado. Mas como essa versão dos factos não foi a que ficou provada, só há que considerar o crime de
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homicídio simples do art.º 131.º do CP, que é o que corresponde à matéria dada como assente.
II - Os poderes cognitivos do STJ abrangem a avaliação dos factores que devem considerar-se relevantes para a
determinação concreta da pena: a questão do limite ou da moldura da culpa, a actuação dos fins das penas no quadro da
prevenção, e também o quantum da pena, ao menos quando se mostrarem violadas as regras da experiência ou quando a
quantificação operada se revelar de todo desproporcionada.
(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 12-04-2012, proc. n.º 196.º/10.3JAFAR.E1.S1 - 5.ª SECÇÃO, em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bbaa99136c28eb2480257a220058498f?OpenDocument
)
Não integra o conceito de «depoimento indirecto» o depoimento de uma testemunha, militar da GNR, que investigou o
acidente de viação e as suas causa, limitando-se a referir o resultado de informações que recolheu no decorrer e no
desenvolvimento da sua actividade funcional de investigação, transmitindo ao tribunal uma série de elementos factuais
recolhidos através de várias fontes que identifica, e que o tribunal valorou no âmbito dos poderes de apreciação do art.º
127.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
13-07-2011,
proc.
n.º
1659/07.3GTABF.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dc3cdef9061c8d948025796b005218e1?OpenDocument)
I - O princípio in dubio pro reo funda-se constitucionalmente no princípio da presunção da inocência até ao trânsito em
julgado da sentença condenatória – art.º 32.º, n.º 2, da CRP –, impondo este que qualquer non liquet na questão da prova
seja valorado a favor do arguido, apresentando-se aquele, na fase de decisão, como corolário daquela presunção – Ac. do
TC n.º 533.º/98, DR, II Série, de 25-02-99.
II - O princípio in dubio pro reo – fórmula condensada por Stubel – que estabelece que, na decisão de factos incertos a
dúvida favorece o arguido, é um princípio de prova que vigora em geral, isto é, quando a lei, através de uma presunção, não
estabelece o contrário.
III - A violação do princípio in dubio pro reo tem sido entendida sob diversas perspectivas, como a de respeitar a matéria
de prova e, pois, tratar-se de matéria de facto e como tal insindicável pelo STJ (por todos, Ac. de 18-12-97, Proc. n.º
930.º/97, BMJ, 472.º, pág. 185.º), ou enquanto princípio estruturante do processo penal, podendo ser suscitada perante o
Tribunal de revista, mas o STJ vem afirmando que isso só é possível se a violação resultar do próprio texto da decisão
recorrida, designadamente, da fundamentação da decisão de facto – Ac. de 29-11-2006, Proc. n.º 2796/06 - 3.ª, in CJSTJ
2006, tomo 3, pág. 235.º - 239.º.
IV - Contrariamente à posição de Figueiredo Dias (cf. Direito Processual Penal, vol. I, pág. 217.º), que defende que o
princípio se assume como um princípio geral de processo penal, não forçosamente circunscrito a facetas factuais, podendo
a sua violação conformar também uma autêntica questão de direito plenamente cabível dentro dos poderes de cognição do
STJ, a jurisprudência maioritária tem repudiado a invocação do princípio em sede de interpretação ou de subsunção de um
facto à lei, não valendo para dúvidas nessas matérias.
V - A eventual violação do princípio in dubio pro reo só pode ser aferida pelo STJ quando da decisão impugnada resulta,
de forma evidente, que o tribunal recorrido ficou na dúvida em relação a qualquer facto, que tenha chegado a um estado
de dúvida «patentemente insuperável» e que, nesse estado de dúvida, decidiu contra o arguido, optando por um
entendimento decisório desfavorável ao arguido, posto que saber se o tribunal recorrido deveria ter ficado em estado de
dúvida, é uma questão de facto que exorbita os poderes de cognição do STJ enquanto tribunal de revista.
VI - Não se verificando esta hipótese, resta a aplicação do mesmo princípio enquanto regra de apreciação da prova, no
âmbito do dispositivo do art.º 127.º do CPP, que escapa ao poder de censura do STJ enquanto tribunal de revista.
VII - Noutra perspectiva, o STJ poderá sindicar a aplicação do princípio, quando a dúvida resultar evidente do texto da
decisão recorrida em termos análogos aos dos vícios do art.º 410.º, n.º 2, do CPP, ou seja, quando seguindo o processo
decisório evidenciado através da motivação da convicção se chegar à conclusão de que o tribunal tendo ficado em estado
de dúvida, decidiu contra o arguido.
VIII - A apreciação pelo STJ da eventual violação do princípio in dubio pro reo encontra-se dependente de critério
idêntico ao que se aplica ao conhecimento dos vícios da matéria de facto: há-de ser pela mera análise da decisão que se
deve concluir pela violação deste princípio.
IX - Inexistindo dúvida razoável na formulação do juízo factual que conduziu à condenação do arguido, fica afastada a
violação do princípio in dubio pro reo e da presunção da inocência, sendo de ter por assente definitivamente a matéria de
facto apurada.
Extracto da fundamentação:
O princípio in dubio pro reo funda-se constitucionalmente no princípio da presunção da inocência até ao trânsito em
julgado da sentença condenatória – artigo 32º, nº 2, da CRP -, impondo este que qualquer non liquet na questão da prova
seja valorado a favor do arguido, apresentando-se aquele, na fase de decisão, como corolário daquela presunção – acórdão
do Tribunal Constitucional nº 533/98, DR, II Série, de 25-02-1999.
O princípio in dubio pro reo - fómula condensada por Stubel - que estabelece que, na decisão de factos incertos a dúvida
favorece o arguido, é um princípio de prova que vigora em geral, isto é, quando a lei, através de uma presunção, não
estabelece o contrário.
A violação do princípio in dubio pro reo tem sido entendida sob diversas perspectivas, como a de respeitar a matéria de
prova e, pois, tratar-se de matéria de facto e como tal insindicável pelo STJ (por todos, acórdão de 18-12-1997, processo n.º
930/97, BMJ n.º 472, pág. 185), ou enquanto princípio estruturante do processo penal, podendo ser suscitada perante o
Tribunal de revista, mas o Supremo vem afirmando que isso só é possível se a violação resultar do próprio texto da decisão
recorrida, designadamente, da fundamentação da decisão de facto – acórdão de 29-11-2006, processo n.º 2796/06-3ª, in
CJSTJ 2006, tomo 3, pág. 235 (maxime, 239).
Contrariamente à posição de Figueiredo Dias, expressa in Direito Processual Penal, volume I, pág. 217, que defende que o
princípio se assume como um princípio geral de processo penal, não forçosamente circunscrito a facetas factuais, podendo a
sua violação conformar também uma autêntica questão de direito plenamente cabível dentro dos poderes de cognição do
STJ, a jurisprudência maioritária tem repudiado a invocação do princípio em sede de interpretação ou de subsunção de um
facto à lei, não valendo para dúvidas nessas matérias.
[…]
A eventual violação do princípio in dubio pro reo só pode ser aferida pelo STJ quando da decisão impugnada resulta, de
forma evidente, que tribunal recorrido ficou na dúvida em relação a qualquer facto, que tenha chegado a um estado de
dúvida “patentemente insuperável” e que, nesse estado de dúvida, decidiu contra o arguido, optando por um entendimento
decisório desfavorável ao arguido, posto que saber se o tribunal recorrido deveria ter ficado em estado de dúvida, é uma
questão de facto que exorbita os poderes de cognição do STJ enquanto tribunal de revista.
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Não se verificando esta hipótese, resta a aplicação do mesmo princípio enquanto regra de apreciação da prova, no
âmbito do dispositivo do artigo 127.º do CPP, que escapa ao poder de censura do STJ enquanto tribunal de revista – neste
sentido ver acórdãos de 20-06-1990, BMJ n.º 398, pág. 431; de 04-07-1991, BMJ n.º 409, pág. 522; de 14-04-1994, processo
n.º 46318, CJSTJ 1994, tomo 1, pág. 265; de 12-01-1995, CJSTJ 1995, tomo 1, pág. 181; de 06-03-1996, CJSTJ 1996, tomo 2
(sic), pág. 165;de 02-05-1996, CJSTJ 1996, tomo 2, pág. 177; de 25-02-1999, BMJ n.º 484, pág. 288; de 15-06-2000, processo
n.º 92/00-3ª, CJSTJ 2000, tomo 2, pág. 226 e BMJ n.º 498, pág.148; de 02-05-2002, processo n.º 599/02-5ª; de 23-01-2003,
processo n.º 4627/02-5ª; de 15-10-2003, processo n.º 1882/03-3ª; de 27-05-2004, processo n.º 766/04-5ª, CJSTJ 2004, tomo
2, pág. 209 (a alegada violação do princípio só poderá ser sindicada se ela resultar claramente dos textos das decisões
recorridas); de 21-10-2004, processo n.º 3247/04-5ª, CJSTJ 2004, tomo 3, pág. 198 (com recensão de jurisprudência sobre o
tema e em concreto sobre a temática das conclusões que as instâncias retiram da matéria de facto e o recurso às
presunções naturais); de 12-07-2005, processo n.º 2315/05-5ª; de 07-12-2005, processo n.º 2963/05-3ª; de16-05-2007,
CJSTJ 2007, tomo 2, pág. 182; de 20-02-2008, processo n.º 4553/07-3ª; de 05-03-2008, processo n.º 210/08-3ª, CJSTJ 2008,
tomo 1, pág. 243; de 09-04-2008, processo n.º 429/08-3ª; de 23-04-2008, processo n.º 899/08-3ª; de 15-07-2008, processo
n.º 1787/08-5ª.
Noutra perspectiva, o STJ poderá sindicar a aplicação do princípio, quando a dúvida resultar evidente do texto da decisão
recorrida em termos análogos aos dos vícios do artigo 410º, n.º 2, do CPP, ou seja, quando seguindo o processo decisório
evidenciado através da motivação da convicção se chegar à conclusão de que o tribunal tendo ficado em estado de dúvida,
decidiu contra o arguido – cfr. acórdãos de 30-10-2001, processo n.º 2630/01-3ª; de 06-12-2002, processo n.º 2707/02-5ª;
de 08-07-2004, processo n.º 1121/04-5ª, SASTJ, n.º 83; de 24-11-2005, processo n.º 2831/05-5ª; de 07-12-2006, processo
n.º 3137/06-5ª; de 18-01-2007, processo n.º 4465/06-5ª; de 21-06-2007, processo n.º 1581707-5ª; de 13-02-2008, processo
n.º 4200/07-5ª; de 17-04-2008, processo n.º 823/08-3ª; de 07-05-2008, processo n.º 294/08-3ª; de 28-05-2008, processo n.º
1218/08-3ª; de 29-05-2008, processo n.º 827/08-5ª; de 15-10-2008, processo n.º 2864/08-3ª; de 16-10-2008, processo n.º
4725/07-5ª; de 22-10-2008, processo n.º 215/08-3ª;de 04-12-2008, processo n.º 2486/08-5ª; de 05-02-2009, processo n.º
2381/08-5ª (A apreciação pelo Supremo da eventual violação do princípio in dubio pro reo encontra-se dependente de
critério idêntico ao que se aplica ao conhecimento dos vícios da matéria de facto: há-de ser pela mera análise da decisão
que se deve concluir pela violação deste princípio).
Na perspectiva, mais concreta - e que data de finais da década de 90 do século passado - de análise do princípio in dubio
pro reo, como figura próxima do vício decisório - erro notório na apreciação da prova, previsto no artigo 410º, n.º 2, alínea
c), do CPP -, e, pois, da sua sindicabilidade pelo Supremo Tribunal, podem ver-se os acórdãos de 08-10-1997, processo n.º
976/97-3.ª, Sumários Assessoria do STJ, n.º 14, pág. 132; de 15-04-1998, processo n.º 285/98-3.ª, in BMJ n.º 476, pág. 82;
de 22-04-1998, processo n.º 120/98-3.ª, BMJ, n.º 476, pág. 272; de 04-11-1998, processo n.º 1415/97-3ª, in CJSTJ 1998,
tomo 3, pág. 201 e BMJ n.º 481, pág. 265, com extensa informação acerca do princípio em causa e da livre apreciação da
prova; de 27-01-1999, no processo nº 1369/98-3ª, in BMJ n.º 483º, pág. 140; de 24-03-1999, processo n.º 176/99-3ª, in
CJSTJ 1999, tomo 1, pág. 247, todos do mesmo relator, Exmo. Conselheiro Leonardo Dias, em que a tónica do entendimento
sufragado nos citados arestos é o seguinte: “o erro na apreciação da prova só existe quando, do texto da decisão recorrida,
por si só ou conjugado com as regras da experiência comum, resulta por demais evidente a conclusão contrária àquela a
que chegou o tribunal. Nesta perspectiva, a violação do princípio in dubio pro reo pode e deve ser tratada como erro notório
na apreciação da prova, o que significa que a sua existência também só pode ser afirmada quando, do texto da decisão
recorrida, se extrair, por forma mais do que evidente, que o colectivo, na dúvida, optou por decidir contra o arguido”; e
ainda os acórdãos de 20-10-1999, processo n.º 1475/98 -3ª, in BMJ n.º 490º, pág. 64 (em que aquele relator intervém como
adjunto); de 04-10-2006, processo n.º 812/2006-3ª; de 11-04-2007, processo n.º 3193/06-3ª.
Como referimos no acórdão de 05-12-2007, proferido no processo n.º 3406/07, parece-nos que esta possibilidade de
abordagem de eventual violação do princípio será balizada pelos parâmetros de cognoscibilidade presentes numa
indagação dos vícios decisórios, por um lado, com o consequente alargamento de possibilidade de incursão de exame no
domínio fáctico, mas simultaneamente, como ali ocorre, operando de uma forma mitigada, restrita, que se cinge ao texto
da decisão recorrida, por si só considerado ou em conjugação com as regras da experiência comum.
O que significa que, tal como ocorre na análise e exame de verificação dos vícios, quando se perspectiva indagação de
eventual violação do princípio in dubio pro reo (em ambos os casos diversamente do que ocorre com a avaliação de
nulidades da sentença), há que não esquecer que se está sempre perante um poder de sindicância de matéria fáctica, que é
limitado, restrito, parcial, mitigado, exercido de forma indirecta, dentro do condicionalismo estabelecido pelo artigo 410º do
CPP, em suma, que o horizonte cognitivo do STJ se circunscreve ao texto da decisão, não incidindo sobre o julgamento, isto
é, que o objecto da apreciação será sempre a decisão e não o julgamento.
[…]
A posição do recorrente não representa mais do que a sua valoração pessoal de determinados elementos de prova,
valoração essa que não pode ser contraposta à conclusão a que chegaram os julgadores, ao darem como provados os
factos, fundados em juízos de experiência (artigo 127.º do CPP).
Na verdade, a pretensa violação do princípio in dubio pro reo não constitui mais do que uma diversa perspectiva de
colocar exactamente a mesma questão relativamente ao julgamento da matéria de facto, procurando o recorrente
contrariar a convicção das instâncias.
Inexistindo dúvida razoável na formulação do juízo factual que conduziu à condenação do arguido, fica afastada a
violação do princípio in dubio pro reo e da presunção da inocência, sendo de ter por assente definitivamente a matéria de
facto apurada.
O acórdão recorrido não denota dúvida irredutível, da sua leitura se vendo não persistir qualquer dúvida razoável sobre
os factos, por isso não tendo fundamento fazer apelo ao princípio, que supõe a existência de uma dúvida. Pelo contrário,
decorre da sua leitura uma tomada de posição firme e não indicando ter-se decidido contra o recorrente.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
27-05-2010,
proc.
n.º
18/07.2GAAMT.P1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bf9755dc1e737be08025775900394e1b?OpenDocument
)
X - Em processo penal a regra é a de livre apreciação da prova, como decorre do estatuído no art.º 127.º do CPP, onde se
estabelece que, salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre
convicção da entidade competente.
XI - Tal princípio não é absoluto e entre as excepções a tal regra incluem-se o valor probatório dos documentos
autênticos e autenticados, o caso julgado, a confissão integral e sem reservas no julgamento e a prova pericial. Segundo
Maia Gonçalves (CPP Anotado, 9.ª edição, pág. 323.º), estas excepções integram-se no princípio da prova legal ou tarifada,
que é usualmente baseado na segurança e certeza das decisões, consagração de regras de experiência comum e facilidade
e celeridade das decisões.
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XII - A prova pericial tem por fim a percepção ou apreciação de factos por meio de peritos, quando sejam necessários
conhecimentos especiais que os julgadores não possuem, ou quando os factos, relativos a pessoas, não devam ser objecto
de inspecção judicial (art.º 388.º do CC). E, de acordo com o art.º 151.º do CPP, a prova pericial tem lugar quando a
percepção ou apreciação dos factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.
XIII - A perícia é, assim, a actividade de percepção ou apreciação dos factos probandos efectuada por pessoas dotadas de
especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.
XIV - Segundo José Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Anotado, IV, pág. 161.º), a função característica da
testemunha é narrar o facto e a do perito é avaliar ou valorar o facto, emitir quanto a ele juízo de valor, utilizando a sua
cultura e experiência.
XV - Nos termos do art.º 389.º do CC, a força probatória das respostas dos peritos é fixada livremente pelo tribunal e, de
acordo com o art.º 591.º do CPC, tanto a primeira como a segunda perícias são livremente apreciadas pelo tribunal – a
propósito da diferença de regimes entre o processo civil e o penal cf. o Ac. do TC n.º 422.º/99, de 30-06-1999, in Proc.
698.º/98, DR, II Série, de 29-11-1999.
XVI - Figueiredo Dias, insurgindo-se contra a ideia da absoluta liberdade da apreciação da prova pericial pelo juiz,
escreveu em 1974 (in Direito Processual Penal, vol. I, págs. 208.º-209 – idem na reimpressão de 2004) que «…se os dados
de facto que servem de base ao parecer estão sujeitos à livre apreciação do juiz – que, contrariando-os, pode furtar
validade ao parecer –, já o juízo científico ou parecer propriamente dito só é susceptível de uma crítica igualmente material
e científica. Quer dizer: perante um certo juízo cientificamente provado, de acordo com as exigências legais, o tribunal
guarda a sua inteira liberdade no que toca à apreciação da base do facto pressuposta; quanto, porém, ao juízo científico, a
apreciação há-de ser científica também e estará, por conseguinte, subtraída em princípio à competência do tribunal (...)».
XVII - Esta orientação veio a ser consagrada no CPP87, estabelecendo o n.º 1 do seu art.º 163.º que «o juízo técnico,
científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador», e acrescentando o n.º
2 que «sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer dos peritos, deve aquele fundamentar a
divergência».
XVIII - Para Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, Editorial Verbo, 1999, II, pág. 178.º) «a presunção que o
art.º 163.º, n.º 1, consagra não é uma verdadeira presunção, no sentido de ilação, o que a lei tira de um facto conhecido
para firmar um facto desconhecido; o que a lei verdadeiramente dispõe é que salvo com fundamento numa crítica material
da mesma natureza, isto é, científica, técnica ou artística, o relatório pericial se impõe ao julgador. Não é necessária uma
contraprova, basta a valoração diversa dos argumentos invocados pelos peritos e que são fundamento do juízo pericial».
XIX - Na jurisprudência acolheram-se estas soluções, de que são exemplo inúmeros Acs. do STJ, entre os quais, mais
recentemente, os de 11-07-2007, Proc. n.º 1416/07 - 3.ª, de 19-09-2007, Proc. n.º 2811/07 - 3.ª, e de 07-11-2007, Proc. n.º
3986/07 - 3.ª.
XX - Estando em causa uma perícia efectuada pelo IML, o tribunal terá de aceitar a respectiva conclusão, porque
subtraída à livre apreciação do julgador, nos termos do art.º 163.º, n.º 1, do CPP, por se tratar de juízo técnico ou científico
inerente à prova pericial, a menos que fundamente a sua divergência.
XXI - Pelo contrário, os relatórios de avaliação psicológica com estudo de personalidade e de avaliação psiquiátrica
elaborados por uma psicóloga clínica e por um médico psiquiatra – apresentados pelo arguido no decurso da audiência de
julgamento e cujos subscritores depuseram como testemunhas –, porque não realizados nos termos dos arts. 159.º do CPP
e da Lei 45/2004, de 19-08, não estão sujeitos à regra da prova vinculada do art.º 163.º, n.º 1, do CPP, podendo e devendo
ser apreciados com base em critérios diferentes da prova obtida através de perícias realizadas pelo IML, ou seja, estão
sujeitos à livre apreciação do tribunal (art.º 127.º do CPP).
(Acórdão
do
STJ
de
19-03-2009,
proc.
n.º
09P0392,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d1c344d33702c444802575a5003b9091?OpenDocument
)
1 – Como é entendimento pacífico do STJ, quando com o recurso interposto de decisão final de Tribunal Colectivo, se
intenta que o Tribunal Superior reexamine a decisão impugnada em matéria que se situa no âmbito factual, o seu
conhecimento cabe ao Tribunal da Relação e não ao Supremo Tribunal de Justiça.
2 – Formula-se um pedido de reexame da decisão impugnada em matéria que se situa no âmbito factual, quando se
critica no recurso a matéria de facto provada, entendendo que, dos factos provados directamente, e dos não provados
havia que extrair outros provados indirectamente que, por sua vez, originariam a aplicação do princípio do in dubio pro reo,
com consequências na fixação da matéria de facto. Como é o caso presente.
3 – O STJ só pode sindicar a aplicação daquele princípio quando da decisão recorrida resulta que o Tribunal a quo ficou
na dúvida em relação a qualquer facto e que, nesse estado de dúvida, decidiu contra o arguido. Não se verificando esta
hipótese, resta a aplicação do mesmo princípio enquanto regra de apreciação da prova no âmbito do dispositivo do art.º
127.º do CPP que escapa ao poder de censura do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto tribunal de revista. Saber se o
tribunal devia ter ficado na dúvida é também matéria de facto que escapa à competência do Supremo Tribunal de Justiça.
4 – O STJ não pode concluir, mesmo com o recurso, por analogia às regras do art.º 410.º do CPP, a pedido do recorrente,
que as Instâncias deveriam ter ficado no estado de dúvida, o que constitui a dimensão de facto do próprio princípio in
dúbio pró reo, para depois aplicar a essa conclusão o mesmo princípio, enquanto regra de direito, como não pode censurar
as conclusões ou ilações que as instâncias tiraram dos factos directamente provados, salvo se as instâncias ao extrair
aquelas conclusões ou ilações não se limitam a desenvolver a matéria de facto provada, e a alteraram.
(Acórdão
do
STJ
de
12-03-2009,
proc.
n.º
09P0237,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9d4ab4d180a7a9948025757b00411dd3?OpenDocumen
t)
I - A intenção de matar constitui matéria de facto, em princípio imodificável, a apurar pelo tribunal em função da prova
ao seu alcance, e esta, salvo quando a lei dispõe diversamente, é apreciada segundo as regras da experiência e a livre
convicção do julgador; não é por ser um facto psicológico que a intenção deixa de ser um facto, e a conclusão de ter
ocorrido intenção de matar deduz-se de factos externos que a revelem – cf., entre outros, Acs. do STJ de 25-05-2006, Proc.
n.º 1183/06 - 5.ª, de 13-09-2006, Proc. n.º 1934/06 - 3.ª, de 02-11-2006, Proc. n.º 3841/06 - 5.ª, de 17-10-2007, Proc. n.º
3395/07 - 3.ª, de 03-04-2008, Proc. n.º 132.º/08 - 5.ª, de 18-07-2008, Proc. n.º 102.º/08 - 5.ª, de 16-10-2008, Proc. n.º
2851/08 - 5.ª, e de 22-10-2008, Proc. n.º 3274/08 - 3.ª.
II - O «in dubio pro reo é um princípio geral do processo penal, pelo que a sua violação conforma uma autêntica questãode-direito que cabe, como tal, na cognição do STJ. Nem contra isto está o facto de dever ser considerado como princípio de
prova: mesmo que assente na lógica e na experiência (e por isso mesmo), conforma ele um daqueles princípios que (…)
devem ter a sua revisibilidade assegurada, mesmo perante o entendimento mais estrito e ultrapassado do que seja uma
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«questão-de-direito» para efeito do recurso de revista» – Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1.ª ed. (1974),
Reimpressão, Coimbra Editora, 2004, págs. 217.º-218; cf., ainda, Cristina Líbano Monteiro, In Dubio Pro Reo, Coimbra, 1997,
e Pinto de Albuquerque, Comentário do CPP, Universidade Católica Editora, 2007, pág. 437.º.
III- O princípio do in dubio pro reo constitui uma imposição dirigida ao julgador no sentido de se pronunciar de forma
favorável ao arguido, quando não tiver certeza sobre os factos decisivos para a decisão da causa; como tal, é um princípio
que tem a ver com a questão de facto, não tendo aplicação no caso de alguma dúvida assaltar o espírito do juiz acerca da
matéria de direito.
IV- Este princípio tem implicações exclusivamente quanto à apreciação da matéria de facto, quer seja nos pressupostos
do preenchimento do tipo de crime, quer seja nos factos demonstrativos da existência de uma causa de exclusão da
ilicitude ou da culpa.
V- Não existindo um ónus de prova que recaia sobre os intervenientes processuais e devendo o tribunal investigar
autonomamente a verdade, deverá este não desfavorecer o arguido sempre que não logre a prova do facto; isto porque o
princípio in dubio pro reo, uma das vertentes que o princípio constitucional da presunção de inocência (art.º 32.º, n.º 2, 1.ª
parte, da CRP) contempla, impõe uma orientação vinculativa dirigida ao juiz no caso da persistência de uma dúvida sobre os
factos: em tal situação, o tribunal tem de decidir pro reo.
VI- Daqui se retira que a sua preterição exige que o julgador tenha ficado na dúvida sobre factos relevantes e, nesse
estado de dúvida, tenha decidido contra o arguido. Já o saber se, perante a prova produzida, o tribunal deveria ter ficado
em estado de dúvida é uma questão de facto que não cabe num recurso restrito à matéria de direito, mesmo que de revista
alargada.
VII - A apreciação pelo STJ da eventual violação do princípio in dubio pro reo encontra-se dependente de critério
idêntico ao que se aplica ao conhecimento dos vícios da matéria de facto: há-de ser pela mera análise da decisão que se
deve concluir pela violação deste princípio, ou seja, quando, seguindo o processo decisório evidenciado através da
motivação da convicção, se chegar à conclusão de que o tribunal, tendo ficado num estado de dúvida, decidiu contra o
arguido, ou quando a conclusão retirada pelo tribunal em matéria de prova se materialize numa decisão contra o arguido
que não seja suportada de forma suficiente, de modo a não deixar dúvidas irremovíveis quanto ao seu sentido, pela prova
em que assenta a convicção.
VIII - No tocante ao princípio da livre apreciação da prova, o mesmo não pode de modo algum querer apontar para uma
apreciação imotivável e incontrolável – e portanto arbitrária – da prova produzida. Se a apreciação da prova é, na verdade,
discricionária, tem evidentemente essa discricionariedade os seus limites, que não podem ser licitamente ultrapassados: a
liberdade de apreciação da prova é, no fundo, uma liberdade de acordo com um dever – o dever de perseguir a chamada
«verdade material» –, de sorte que a apreciação há-de ser, em concreto, recondutível a critérios objectivos e, portanto, em
geral susceptível de motivação e controlo – cf. Figueiredo Dias, ob. cit., págs. 202.º-203.
IX - O TC (Ac. 1165/96, de 19-11, Proc. n.º 142/96 - 1.ª, in BMJ 461.º /93), debruçando-se sobre a norma do art.º 127.º do
CPP, acompanhou estas considerações, realçando que a livre apreciação da prova não pode ser entendida como uma
operação puramente subjectiva, emocional e portanto imotivável. Há-de traduzir-se em valoração racional e crítica, de
acordo com as regras comuns da lógica, da razão, das máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita
ao julgador objectivar a apreciação dos factos, requisito necessário para uma efectiva motivação da decisão.
X - A fundamentação decisória do acórdão proferido em recurso exerce-se sobre uma outra decisão que, por seu turno,
já motivou a convicção; nesse sentido, não é uma fundamentação originária mas derivada, sendo-lhe lícito recorrer à
fundamentação da decisão recorrida para justificar as suas próprias soluções.
XI - Tendo em conta que a decisão recorrida para o STJ é a da Relação e que a fundamentação que pode estar em causa é
a desta última e não a da 1.ª instância, não se exige ao tribunal de recurso que tenha de «refazer e deixar expresso todo o
processo de avaliação e de ponderação dos meios de prova levada a cabo pela decisão de 1.ª instância, cuja correcção
apreciava» (cf. Ac. do TC n.º 387.º/05, DR Série II, de 19-10-2005).
XII - Em idênticos termos aos acima consignados também a livre apreciação da prova está sujeita ao controlo do tribunal
de recurso, ainda que este conheça somente de direito, sempre que a violação do princípio da objectividade for evidente,
sem necessidade de outras indagações probatórias.
XIII - E é com esta conformação que se tem dito que o STJ, como tribunal de revista – e não de instância –, não reaprecia
o acerto da decisão em matéria de facto, ainda que venha crismada com outro nomen iuris, como seja a violação do
princípio in dubio pro reo ou do princípio da livre apreciação da prova, ou mesmo sob a cobertura dos vícios do art.º 410.º,
n.º 2, do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
12-03-2009,
proc.
n.º
07P1769,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/886ad227bc3cd9238025759900482d5d?OpenDocument
)
I - Em processo penal a regra é a de livre apreciação da prova, como decorre do estatuído no art.º 127.º do CPP, onde se
estabelece que, salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre
convicção da entidade competente.
II - Tal princípio não é absoluto, e entre as excepções a tal regra incluem-se o valor probatório dos documentos
autênticos e autenticados, o caso julgado, a confissão integral e sem reservas no julgamento e a prova pericial.
III - Segundo Maia Gonçalves (CPP Anotado, 9.ª edição, pág. 323.º), estas excepções integram-se no princípio da prova
legal ou tarifada, que é usualmente baseado na segurança e certeza das decisões, consagração de regras de experiência
comum e facilidade e celeridade das decisões.
IV - Na definição do art.º 388.º do CC, a prova pericial tem por fim a percepção ou apreciação de factos por meio de
peritos, quando sejam necessários conhecimentos especiais que os julgadores não possuem, ou quando os factos, relativos
a pessoas, não devam ser objecto de inspecção judicial.
V - E, de acordo com o art.º 151.º do CPP, a prova pericial tem lugar quando a percepção ou apreciação dos factos
exigem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos. A perícia é, assim, a actividade de percepção ou
apreciação dos factos probandos efectuada por pessoas dotadas de especiais conhecimentos técnicos, científicos ou
artísticos.
VI - Segundo José Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Anotado, vol. IV, pág. 161.º), a função característica da
testemunha é narrar o facto e a do perito é avaliar ou valorar o facto, emitir quanto a ele juízo de valor, utilizando a sua
cultura e experiência.
VII - A regra geral, relativa ao valor probatório das perícias, de que se presume subtraído à livre convicção do magistrado
o juízo técnico, científico e artístico inerente àquelas, com obrigação de fundamentação de eventual divergência, foi
indicada na Lei 43/86, de 26-09 (Lei de autorização legislativa de que emergiu o CPP87) e veio a ser estabelecida no art.º
163.º do CPP.
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VIII - Para Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, Editorial Verbo, 1999, vol. II, pág. 178.º), «a presunção
que o art.º 163.º, n.º 1, consagra não é uma verdadeira presunção, no sentido de ilação, o que a lei tira de um facto
conhecido para firmar um facto desconhecido; o que a lei verdadeiramente dispõe é que salvo com fundamento numa
crítica material da mesma natureza, isto é, científica, técnica ou artística, o relatório pericial se impõe ao julgador. Não é
necessária uma contraprova, basta a valoração diversa dos argumentos invocados pelos peritos e que são fundamento do
juízo pericial».
IX - Na jurisprudência acolheram-se estas soluções, sendo disso exemplo, entre muitos outros, os Acs. do STJ de 11-022004, CJSTJ 2004, tomo 1, pág. 197.º; de 19-10-2005, Proc. n.º 2816/05 - 3.ª, CJSTJ 2005, tomo 3, pág. 189.º; de 11-01-2006,
Proc. n.º 4299/05 - 3.ª; de 26-10-2006, Proc. n.º 183.º/06 - 5.ª; de 11-07-2007, Proc. n.º 1416/07 - 3.ª; de 19-09-2007, Proc.
n.º 2811/07 - 3.ª; e de 07-11-2007, Proc. n.º 3986/07 - 3.ª.
X - Não comporta juízo técnico-científico sobre a inimputabilidade do arguido no momento da prática do crime o
relatório pericial de psiquiatria que, sobre o elemento crucial em análise, apenas refere: «Na altura dos factos de que é
acusado – com base nos elementos fornecidos pelo próprio e da informação do Hospital de Caxias onde foi internado ao 3.°
dia de detenção – é provável que se encontrasse em surto psicótico agudo, de causa indeterminada.
Em surto psicótico agudo o sujeito não tem capacidade para adequadamente avaliar as consequências dos seus actos e
omissões e de adequadamente se determinar de acordo com essa avaliação.
Admitindo que na altura dos factos de que é acusado o sujeito estava em surto psicótico agudo deverá ser considerado
inimputável».
XI - Na verdade, o Sr. Perito não faz uma afirmação, não emite uma pronúncia sustentada, antes limita-se a produzir um
juízo opinativo, adiantando apenas uma mera probabilidade, avançando um palpite.
XII - Ora, num caso, como o dos autos, em que não está em causa um juízo técnico-científico, com o sinal de certeza
requerido, mas antes de mera probabilidade, a força vinculativa própria da prova tarifada não é absoluta, ficando à
responsabilidade do tribunal, nos termos do art.º 127.º do CPP, a decisão sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do
arguido, e afastada a aplicação do disposto no art.º 163.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
01-10-2008,
proc.
n.º
08P2035,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/958c21cb7f9851b6802574e20051b481?OpenDocument
)
I - O princípio in dubio pro reo situa-se em sede estranha ao domínio cognitivo do STJ, enquanto tribunal de revista
(ainda que alargada), por a sua eventual violação não envolver questão de direito, sendo antes um princípio de prova que
rege em geral, ou seja, quando a lei, através de uma presunção, não estabelece o contrário.
II - Assim, este Supremo Tribunal apenas está dotado do poder de censurar o não uso de tal princípio se da decisão
recorrida resultar que o tribunal a quo chegou a um estado de dúvida patentemente insuperável e que, perante ele, optou
por entendimento decisório desfavorável ao arguido.III - Não se verificando esta hipótese resta a aplicação do mesmo
princípio enquanto regra de apreciação da prova no âmbito do dispositivo do art.º 127.º do CPP, que escapa ao poder de
censura do STJ.
(Acórdão
do
STJ
de
05-03-2008,
proc.
n.º
08P210,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ab612b13b4e27ee18025741d003f4d7f?OpenDocument)
Ac. STJ de 10-01-2008 : I. Havendo «razões para crer que a diligência se revelaria de grande interesse para a descoberta
da verdade» (e, mesmo, para a prova dos contactos telefónicos entre os diversos intervenientes), justificava-se que a
requerida intercepção e gravação das comunicações telefónicas (...) fosse - como foram - de autorizar.
II. Relativamente às transcrições cujo suporte possa ter «desaparecido», o tribunal colectivo, considerando-as «nulas», não
as tomou em consideração, justamente porque, inexistindo os suportes respectivos, «ficou cerceado» de proceder à sua
imediação em audiência (...). «Daí que tal tenha determinado a ausência de convicção positiva quanto aos factos que as
escutas ilustrariam», pois que não considerou aceitável «a valoração pelo tribunal, como meio de prova dos factos vertidos
na pronúncia, de transcrições de escutas sem que o registo áudio estivesse disponível». Não valerá, pois, apelar agora para
a «nulidade de escutas» que, como tal, foram efectivamente consideradas e, por isso, oportunamente «desconsideradas»
como «meio de obtenção de prova».
III. A circunstância de a juiz de instrução ter aproveitado as escutas apesar da linguagem codificada que os interlocutores
possam ter utilizado nas conversações interceptadas, não implica que o juízo de relevância para a prova feito sobre os
elementos recolhidos possa ser visto, porque desacompanhado de «intérprete», como ausência ou deficiência de controlo
das escutas. Por um lado, o juiz de instrução contou, a montante, com o juízo experimentado do órgão de polícia criminal
que, coadjuvando-o, lhe «indicou», ao apresentar-lhe as fitas gravadas ou elementos análogos, «as passagens consideradas
relevantes para a prova». E, por outro, ele próprio poderia - consoante os casos, a inteligibilidade das conversações e a sua
própria capacidade interpretativa - ter (ou não) nomeado intérprete. Porém, a nomeação de intérprete por parte do juiz de
instrução não só é facultativa («poderá») como se circunscreverá aos casos em que o juiz de instrução, ele próprio, o
entenda «necessário» (art. 188.4 do CPP). Trata-se, pois, de um requisito, que, dependendo do alvedrio do juiz de instrução
ou da concreta necessidade por ele próprio sentida e avaliada, não só não é obrigatório como não é legalmente
«estabelecido sob pena de nulidade» (art. 189.º). De qualquer modo, a sua pontual validação pelo tribunal colectivo foi
precedida pelo seu exame público em audiência, onde, justamente para permitir à defesa o seu contributo contraditório
em ordem à correcta interpretação da linguagem codificada utilizada pelos arguidos e seus interlocutores nas conversações
gravadas, houve o cuidado de se apelar ao saber, à experiência e ao juízo independente de um perito nomeado para o
efeito.
IV. Não haverá, na aplicação da regra processual da «livre apreciação da prova» (art. 127.º do CPP), que lançar mão,
limitando-a, do princípio in dubio pro reo exigido pela constitucional presunção de inocência do acusado, se a prova
produzida, depois de avaliada segundo as regras da experiência e a liberdade de apreciação da prova, não conduzir - como
aqui não conduziu - «à subsistência no espírito do tribunal de uma dúvida positiva e invencível sobre a existência ou
inexistência do facto». O in dubio pro reo, com efeito, «parte da dúvida, supõe a dúvida e destina-se a permitir uma decisão
judicial que veja ameaçada a concretização por carência de uma firme certeza do julgador» (Cristina Líbano Monteiro, In
Dubio Pro Reo, Coimbra, 1997). Até porque «a prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de
razoabilidade» (idem, pág. 17): «O juiz lança-se à procura do «realmente acontecido« conhecendo, por um lado, os limites
que o próprio objecto impõe à sua tentativa de o «agarrar» (idem, pág. 13). E, por isso, é que, nos casos [como este] em
que as regras da experiência, a razoabilidade e a liberdade de apreciação da prova convencerem da verdade da acusação,
não há lugar à intervenção da contraface (de que a «face» é a «livre convicção») da intenção de imprimir à prova a marca
da razoabilidade ou da racionalidade objectiva - que é o in dubio pro reo (cuja pertinência «partiria da dúvida, suporia a
dúvida e se destinaria a permitir uma decisão judicial que visse ameaçada a sua concretização por carência de uma firme
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certeza do julgador» (idem).
V. Ademais, «são admissíveis [em processo penal] as provas que não forem proibidas por lei» (art. 125.º do CPP), nelas
incluídas as presunções judiciais (ou seja, «as ilações que o julgador tira de um facto conhecido para firmar um facto
desconhecido»: art. 349.º do CC). Daí que a circunstância de a presunção judicial não constituir «prova directa» não
contrarie o princípio da livre apreciação da prova, que permite ao julgador apreciar a «prova» (qualquer que ela seja, desde
que não proibida por lei) segundo as regras da experiência e a livre convicção do tribunal (art. 127.º do CPP). Não estaria
por isso vedado às instâncias, ante factos conhecidos, a extracção - por presunção judicial - de ilações capazes de «firmar
um facto desconhecido».
VI. «A prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de razoabilidade»: «no trabalho de verificação dos
enunciados factuais, a posição do investigador - juiz pode, de algum modo, assimilar-se à do historiador: tanto um como o
outro, irremediavelmente situados num qualquer presente, procuram reconstituir algo que se passou antes e que não é
reprodutível». Donde que «não seja qualquer dúvida sobre os factos que autoriza sem mais uma solução favorável ao
arguido», mas apenas a chamada dúvida razoável (a doubt for which reasons can be given). Pois que «nos actos humanos
nunca se dá uma certeza contra a qual não militem alguns motivos de dúvida». «Pedir uma certeza absoluta para orientar a
actuação seria, por conseguinte, o mesmo que exigir o impossível e, em termos práticos, paralisar as decisões morais».
Enfim, «a dúvida que há-de levar o tribunal a decidir pro reo tem de ser uma dúvida positiva, uma dúvida racional que ilida
a certeza contrária, ou, por outras palavras ainda, uma dúvida que impeça a convicção do tribunal» (ibidem).
I - Tendo o recorrente tido ao seu dispor a Relação para discutir a decisão de facto do tribunal colectivo, vedado lhe ficou
pedir depois ao Supremo Tribunal a reapreciação da decisão de facto tomada pela Relação.
II - E isso porque «a competência das relações, quanto ao conhecimento de facto, esgota os poderes de cognição dos
tribunais sobre tal matéria, não podendo pretender-se colmatar o eventual mau uso do poder de fazer actuar aquela
competência, reeditando-se no Supremo Tribunal de Justiça pretensões pertinentes à decisão de facto que lhe são
estranhas, pois se hão-de haver como precludidas todas as razões quanto a tal decisão invocadas perante a Relação, bem
como as que o poderiam ter sido».
III - Não haverá, na aplicação da regra processual da «livre apreciação da prova» (art.º 127.º do CPP), que lançar mão,
limitando-a, do princípio in dubio pro reo exigido pela constitucional presunção de inocência do acusado, se a prova
produzida, depois de avaliada segundo as regras da experiência e a liberdade de apreciação da prova, não conduzir – como
aqui não conduziu – «à subsistência no espírito do tribunal de uma dúvida positiva e invencível sobre a existência ou
inexistência do facto». O in dubio pro reo, com efeito, «parte da dúvida, supõe a dúvida e destina-se a permitir uma decisão
judicial que veja ameaçada a concretização por carência de uma firme certeza do julgador» – Cristina Líbano Monteiro, «In
Dubio Pro Reo», Coimbra, 1997.
IV - «A prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de razoabilidade» (idem, pág. 17): «O juiz lança-se à
procura do «realmente acontecido» conhecendo, por um lado, os limites que o próprio objecto impõe à sua tentativa de o
«agarrar» (idem, pág. 13)». E, por isso, é que, «nos casos [como este] em que as regras da experiência, a razoabilidade e a
liberdade de apreciação da prova convencerem da verdade da acusação, não há lugar à intervenção da «contraface (de que
a «face» é a «livre convicção») da intenção de imprimir à prova a marca da razoabilidade ou da racionalidade objectiva»
que é o in dubio pro reo (cuja pertinência «partiria da dúvida, suporia a dúvida e se destinaria a permitir uma decisão
judicial que visse ameaçada a sua concretização por carência de uma firme certeza do julgador» (idem).
V - Ademais, «são admissíveis [em processo penal] as provas que não forem proibidas por lei» (art.º 125.º do CPP), nelas
incluídas as presunções judiciais (ou seja, «as ilações que o julgador tira de um facto conhecido para firmar um facto
desconhecido»: art.º 349.º do CC).
VI - Daí que a circunstância de a presunção judicial não constituir «prova directa» não contrarie o princípio da livre
apreciação da prova, que permite ao julgador apreciar a «prova» (qualquer que ela seja, desde que não proibida por lei)
segundo as regras da experiência e a livre convicção do tribunal (art.º 127.º do CPP).
VII - Não estaria por isso vedado às instâncias, ante factos conhecidos, a extracção – por presunção judicial – de ilações
capazes de «firmar um facto desconhecido».
VIII - «A prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de racionalidade», pois que, «no trabalho de
verificação dos enunciados factuais, a posição do investigador - juiz se assimila, de algum modo, à do historiador: tanto um
como o outro, irremediavelmente situados num qualquer presente, procuram reconstituir algo que se passou antes e que
não é reprodutível».
IX - Donde que «não seja qualquer dúvida sobre os factos que autoriza sem mais uma solução favorável ao arguido», mas
apenas a chamada dúvida razoável (a doubt for which reasons can be given), até porque «nos actos humanos nunca se dá
uma certeza contra a qual não militem alguns motivos de dúvida».
X - «Pedir uma certeza absoluta para orientar a actuação seria, por conseguinte, o mesmo que exigir o impossível e, em
termos práticos, paralisar as decisões morais»: «a dúvida que há-de levar o tribunal a decidir pro reo tem de ser uma dúvida
positiva, uma dúvida racional que ilida a certeza contrária, ou, por outras palavras ainda, uma dúvida que impeça a
convicção do tribunal» (ibidem).
(Acórdão
do
STJ
de
25-10-2007,
proc.
n.º
07P3170,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8188601cced343a2802573db0037f1b8?OpenDocument
)
I - É manifesta a improcedência do recurso, na parte em que o recorrente impugna o acórdão recorrido, sob a alegação
de inconstitucionalidade material da norma do art.º 127.º do CPP, na interpretação dada pelo tribunal a quo, por violação
do princípio constitucional consagrado no n.º 1 do art.º 32.º da CRP, invocando que o assistente e as testemunhas de
acusação, de acordo com as declarações prestadas na audiência, não viram qualquer agressão.
II - Na verdade, o conhecimento da invocada inconstitucionalidade, tal como vem arguida, implicaria a apreciação da
prova produzida na audiência, para aferir da alegada condenação sem prova, sendo que, nos termos do art.º 434.º do CPP,
está vedado ao STJ o reexame da matéria de facto.
(Acórdão
do
STJ
de
29-01-2007,
proc.
n.º
06P4801,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/894452427deefccf802572dc004e7823?OpenDocument)
I - As decisões proferidas pelos tribunais superiores não são elaboradas nos exactos termos das sentenças de 1.ª
instância, uma vez que o seu objecto é a da decisão recorrida e não directamente a apreciação da prova produzida em 1.ª
instância. Todavia, face aos pontos de facto que o recorrente alegue terem sido mal julgados, a Relação tem de reapreciar a
prova produzida, que foi gravada ou transcrita, sem deixar de ponderar que, face à imediação, é o tribunal de 1.ª instância
aquele que está em melhores condições para aquilatar do respectivo valor.
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II - Não pode o tribunal de recurso, sob pena de nulidade por omissão de pronúncia, deixar de conhecer as questões que
lhe são suscitadas, sendo certo que, no recurso em matéria de facto, a garantia de legalidade da «livre convicção» a que
alude o art.º 127.º do CPP, exige uma explicitação objectiva e motivada do processo da sua formação, de forma a ficar bem
claro não só o acervo probatório em que assentou essa convicção, possibilitando a partir daí o controlo da sua legalidade,
como também o processo lógico que a partir dele o tribunal desenvolveu para aferir do crédito ou descrédito dado a este
ou àquele meio de prova - cf. Ac. do STJ de 11-11-04, Proc. n.º 3182/04.
(Acórdão
do
STJ
de
11-01-2007,
proc.
n.º
06P4799,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/408ae784008e2f1a802572dd0036f091?OpenDocument)
VIII - O STJ só pode sindicar a aplicação do princípio in dubio pro reo quando da decisão recorrida resulta que o Tribunal
a quo ficou na dúvida em relação a qualquer facto e que, nesse estado de dúvida, decidiu contra o arguido. Não se
verificando a hipótese referida resta a aplicação do mesmo princípio enquanto regra de apreciação da prova no âmbito do
dispositivo do art.º 127.º do CPP, que escapa ao poder de censura do Supremo Tribunal enquanto tribunal de revista.
IX - A imputação genérica de uma actividade de venda de quantidade não determinada de droga, e a indefinição
sequente, nunca poderá ser valorada num sentido não compreendido pelo objecto do processo, mas apenas dentro dos
limites da acusação, e em relação a matéria relativamente à qual existiu a possibilidade de exercício do contraditório. É
evidente que tal em nada colide com as inferências que, em termos de lógica e experiência comum, são permitidas pela
prova produzida, mas dentro daqueles limites.
X - Assim, a prova da venda em quantidade indeterminada a vários consumidores, e durante vários meses,
desacompanhada de outro elemento coadjuvante não poderá ser valorada na dimensão mais gravosa para o arguido: se a
quantidade de droga é essencial para a determinação do tipo legal, a dúvida sobre tal quantidade e, nomeadamente, sobre
as que relevam em termos jurisprudenciais para a transposição dos dois tipos legais em apreço (tráfico de estupefacientes
p. e p. pelo art.º 21.º e tráfico de menor gravidade p. e p. pelo art.º 25.º, ambos do DL 15/93, de 22-01) tem de ser
equacionada de acordo com o princípio in dubio pro reo.
(Acórdão
do
STJ
de
20-12-2006,
proc.
n.º
06P3105,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/093e7946fdba35de802572b1002f1c72?OpenDocument)
I - As normas dos artigos 126.º.° e 127.º.° do CPP podem ser interpretadas de modo a permitir que possam ser provados
factos sem que exista uma prova directa deles. Basta a prova indirecta, conjugada e interpretada no seu todo.
II - Essa interpretação não ofende quaisquer princípios constitucionais, como o da legalidade, ou das garantias de defesa,
ou da presunção de inocência e do contraditório, consagrados no art.º 32.°, n.º 1, 2, 5 e 8 da Constituição da República
Portuguesa, desde que haja uma fundamentação crítica dos meios de prova e um grau de recurso em matéria de facto para
efectivo controlo da decisão.
(Acórdão
do
STJ
de
23-11-2006,
proc.
n.º
06P4096,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9a68cd5fc4322ed680257259003644d4?OpenDocument)
III - Os documentos juntos aos autos não são de leitura obrigatória na audiência, considerandose nesta produzidos e
examinados, desde que se trate de caso em que a leitura não seja proibida.
IV - As escutas telefónicas, desde que efectuadas de acordo com as exigências legais, são meio legítimo de obtenção de
prova.
V - A transcrição das escutas assim realizadas constitui prova documental sujeita a livre apreciação pelo tribunal, nos
termos do art.º 127.º.° do CPP, mesmo que não lida nem examinada em audiência, porquanto se trata de prova contida em
acto processual cuja leitura em audiência é permitida - art.º 355.º.° do CPP.
VI - E mesmo que as escutas constituam o único meio de prova, o tribunal não está impedido de nelas apoiar a sua
convicção.
VII - Por outro lado, a não leitura das transcrições das escutas telefónicas em audiência, constando estas dos autos, não
impossibilita a realização do contraditório; o arguido sempre pode contraditar, no decurso da audiência, o seu conteúdo e
conformidade com os respectivos suportes, se não o faz, sibi imputet.
(Acórdão
do
STJ
de
31-05-2006,
proc.
n.º
06P1412,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/240c68dd32918054802572200044c069?OpenDocument
)
1. Administração e valoração das provas cabe, em primeira linha, ao tribunal perante o qual foram produzidas, que
apreciará e decidirá sobre a matéria de facto segundo o princípio estabelecido no artigo 127.º.° do CPP: salvo quando a lei
dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência comum e a livre convicção da entidade
competente..
2. A livre convicção não significa, no entanto, apreciação segundo as impressões, nem inexistência de pressupostos
valorativos, ou a desconsideração do valor de critérios, ainda objectivos ou objectiváveis, determinados pela experiência
comum das coisas e da vida e pelas inferências lógicas do homem comum suposto pela ordem jurídica.
3. A livre convicção não significa liberdade não motivada de valoração, mas constitui antes um modo não estritamente
vinculado de valoração da prova e de descoberta da verdade processualmente relevante, isto é, uma conclusão
subordinada à lógica e à razão e não limitada por prescrições formais exteriores.
4. O «erro notório na apreciação da prova» constitui uma insuficiência que só pode ser verificada no texto e no contexto
da decisão recorrida, quando existam e se revelem distorções de ordem lógica entre os factos provados e não provados, ou
que traduza uma apreciação manifestamente ilógica, arbitrária, de todo insustentável, e por isso incorrecta, e que, em si
mesma, não passe despercebida imediatamente à observação e verificação comum do homem médio.
5. A incongruência há-de resultar de uma descoordenação factual patente que a decisão imediatamente revele, por
incompatibilidade no espaço, de tempo ou de circunstâncias entre os factos, seja natural e no domínio das correlações
imediatamente físicas, ou verifïcável no plano da realidade das coisas, apreciada não por simples projecções de
probabilidade, mas segundo as regras da «experiência comum.
6. A racionalidade e a não arbitrariedade da convicção sobre os factos devem ser apreciadas, de um lado, pela
fundamentação da decisão quanto à matéria de facto (os fundamentos da convicção), e de outro pela natureza das provas
produzidas e dos meios, modos ou processos intelectuais utilizados e inferidos das regras da experiência comum para a
obtenção de ninada conclusão.
7. As presunções naturais são o produto das regras de experiência que permitem ao juiz retirar de um facto conhecido
ilações para adquirir um facto desconhecido, quando um facto é a consequência típica de outro.
8. Na ilação derivada de uma presunção natural tem de existir e ser revelado um percurso intelectual, lógico, sem
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soluções de continuidade, e sem uma relação demasiado longínqua entre o facto conhecido e o facto adquirido; a
existência de espaços vazios percurso lógico de congruência segundo as regras de experiência, determina um corte na
continuidade do raciocínio, e retira o juízo do domínio da presunção, remetendo-o para o campo da mera possibilidade
física mais ou menos arbitrária.
9. O afastamento das regras das presunções naturais integra o vício de erro notório na apreciação da prova, previsto no
artigo 410.º, n.° 2, alínea c), do CPP.
Extracto da fundamentação:
A noção de presunção (noção geral, prestável como definição do meio ou processo lógico de aquisição de factos, e por
isso válida também, no processo penal) consta do artigo 349º do Código Civil: «presunções são as ilações que a lei ou o
julgador tira de um facto conhecido para firmar um tacto desconhecido».
Importam, neste âmbito, as chamadas presunções naturais ou hominis, que permitem ao juiz retirar de um facto
conhecido ilações para adquirir um facto desconhecido.
As presunções naturais são, afinal, o produto das regras de experiência; o juiz, valendo-se de um certo facto e das regras
da experiência, conclui que esse facto denuncia a existência de outro facto. «Ao procurar formar a sua convicção acerca dos
factos relevantes para a decisão, pode o juiz utilizar a experiência da vida, da qual resulta que um facto é a consequência
típica de outro; procede então mediante uma presunção ou regra da experiência [...] ou de uma prova de primeira
aparência». (cfr, v. g., Vaz Serra, "Direito Probatório Material", BMJ, nº 112 pág, 190).
Em formulação doutrinariamente bem marcada e soldada pelo tempo, as presunções devem ser «graves, precisas e
concordantes». «São graves, quando as relações do facto desconhecido com o facto conhecido são tais, que a existência de
um estabelece, por indução necessária, a existência do outro. São precisas, quando as induções, resultando do facto
conhecido, tendem a estabelecer, directa e particularmente, o facto desconhecido e contestado. São concordantes, quando,
tendo todas uma origem comum ou diferente, tendem, pelo conjunto e harmonia, a firmar o facto que se quer provar» (cfr.
Carlos Maluf, "As Presunções na Teoria da Prova", in "Revista da Faculdade de Direito", Universidade de São Paulo, volume
LXXIX, pág. 207).
A presunção permite, deste modo, que perante os factos (ou um facto preciso) conhecidos, se adquira ou se admita a
realidade de um facto não demonstrado, na convicção, determinada pelas regras da experiência, de que normal e
tipicamente (id quod plerumque accidit) certos factos são a consequência de outros. No valor da credibilidade do id quod, e
na força da conexão causal entre dois acontecimentos, está o fundamento racional da presunção, e na medida desse valor
está o rigor da presunção.
A consequência tem de ser credível; se o facto base ou pressuposto não é seguro, ou a relação entre o indício e o facto
adquirido é demasiado longínqua, existe um vício de raciocínio que inutiliza a presunção (cfr. Vaz Serra, ibidem).
Deste modo, na passagem do facto conhecido para a aquisição (ou para a prova) do facto desconhecido, têm de intervir,
pois, juízos de avaliação através de procedimentos lógicos e intelectuais, que permitam fundadamente afirmar, segundo as
regras da experiência, que determinada facto, não anteriormente conhecido nem directamente provado, é a natural
consequência, ou resulta com toda a probabilidade próxima da certeza, ou para além de toda a dúvida razoável, de um
facto conhecido.
A presunção intervém, assim, quando as máximas da experiência da vida e das coisas, baseadas também nos
conhecimentos retirados da observação empírica dos factos, permitem afirmar que certo facto é a consequência típica de
outro ou outros.
A ilação derivada de uma presunção natural não pode, porém, formular-se sem exigências de relativa segurança,
especialmente em matéria de prova em processo penal em que é necessária a comprovação da existência dos factos para
além de toda a dúvida razoável.
Há-de, pois, existir e ser revelado um percurso intelectual, lógico, sem soluções de continuidade, e sem uma relação
demasiado longínqua entre o facto conhecido e o facto adquirido. A existência de espaços vazios, ou a falta de um ponto de
ancoragem, no percurso lógico de congruência segundo as regras de experiência, determina um corte na continuidade do
raciocínio, e retira o juízo do domínio da presunção, remetendo-o para o campo já da mera possibilidade física mais ou
menos arbitrária ou dominada pelas impressões.
A compreensão e a possibilidade de acompanhamento do percurso lógico e intelectual seguido na fundamentação de
uma decisão sobre a matéria de facto, quando respeite a factos que só podem ter sido deduzidos ou adquiridos segundo as
regras próprias das presunções naturais, constitui um elemento relevante para o exercício da competência de verificação da
(in)existência dos vícios do artigo 410º, nº 2, do CPP, especialmente do erro notório na apreciação da prova, referido na
alínea c). - cfr. os acórdãos deste STJ, de 7 de Janeiro de 2004, proc.3213/03, e de 24 de Março de 2004, proc. 4043/03.
[…]
A afirmação da prova de determinado facto em processo penal supõe a comprovação efectiva do facto «para além de
toda a dúvida razoável», não se bastando com meras aproximações indiciárias de probabilidade.
A efectiva comprovação de um facto para além de toda a dúvida razoável, como juízo conclusivo apurado de acordo com
o princípio do artigo 127º do Código de Processo Penal, pode resultar da conjunção de provas indirectas e circunstanciais,
mediadas pelas regras da experiência que se projectam, fundamentalmente, nas presunções naturais.
Mas as regras da experiência (que indicam o que geralmente acontece em sequências factuais ou em proximidade
associativa de factos, em uns factos pressupõem e revelam outros, na força da conexão causal entre acontecimentos),
quando intercedem em conexões factuais, exigem ou supõem uma ligação causal entre factos forte, determinada, com a
probabilidade próxima da certeza, de modo que, na sua conjugação, não possam deixar de revelar, em inteira congruência
lógica, um outro facto para que inevitavelmente convergem.
Na prova com o auxílio de presunções hominis não pode haver soluções de continuidade ou relações demasiado
longínquas entre o facto conhecido e o facto desconhecido.
Sendo, porém, assim, a conjunção factual de que dá conta a fundamentação não permite, segundo as regras da
experiência, uma conclusão sobre a prova, para além de toda a dúvida razoável, do facto imputado ao recorrente.
O tribunal da relação identificou, aliás, clara e adequadamente, o nó problemático - nenhum dos elementos referidos na
fundamentação da decisão sobre a matéria de facto, «singularmente observados», tem força determinante para permitir a
conclusão a que as instâncias chegaram em matéria de facto no que respeita ao recorrente.
E o conjunto - como o tribunal da relação também reconhece - apresenta-se como um «conjunto de indícios». Mas sendo
indícios, como na verdade apenas são, não têm a força de suficiência, ou de forte conjunção causal, que permita adquirir a
prova do facto consequente; os indícios referindo-se a espaços de mera probabilidade (ou mesmo de possibilidade forte),
não atingem a dimensão de certeza suposta pelo juízo de comprovação.
Na verdade, não tendo sido o recorrente especificamente identificado nas escutas, e não tendo obtido sucesso a
«abordagem», ficam apenas as referências à existência, e às características (timbre da firma do pai do requerente) de um
saco que continha o produto apreendido, e de um dos veículos observados quando a PJ pretendia fazer a «abordagem».
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Mas apenas por estes elementos, as regras da experiência não permitem afirmar, na coordenação e conjugação causal de
factos, que, com a probabilidade próxima da certeza, tais elementos apenas se possam referir ou identificar o recorrente.
As regras da experiência não permitem o processo lógico de fundamentação que as instâncias acolheram, verificando-se
um afastamento saliente das regras das presunções naturais.
O afastamento das regras das presunções naturais constitui erro notório na apreciação da prova, vício previsto no artigo
410, n° 2, alínea c), do CPP, que a relação não considerou.
O erro notório na apreciação da prova determina o reenvio do processo nos termos do artigo 426° do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
09-02-2005,
proc.
n.º
04P4721,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3f197cbe94195e10802570a60028c7ab?OpenDocument)
1. A reconstituição do facto, autonomizada como um dos meios de prova típicos (artigo 150.º.° do CPP), consiste na
reprodução, tão fiel quanto possível, das condições em que se afirma ou se supõe ter ocorrido o facto e na repetição do
modo de realização do mesmo.
2. A reconstituição do facto, prevista como meio de prova autonomizado por referência aos demais meios de prova
típicos, uma vez realizada e documentada em auto ou por outro vale como meio de prova, processualmente admissível,
sobre os factos a que se refere, isto é, como meio válido de demonstração da existência de certos factos, a valorar, como os
demais meios, «segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente» - artigo 127.º.° do CPP.
3. Pela sua própria configuração e natureza, a reconstituição do facto, embora não imponha nem dependa da
intervenção do arguido, também a não exclui, sempre que este se disponha a participar na reconstituição, e tal participação
não tenha sido determinada por qualquer forma de condicionamento ou perturbação da vontade, seja por meio de coação
física ou psicológica, que se possa enquadrar nas fórmulas referidas como métodos proibidos enunciados no artigo 126.º.°
do CPP.
4. A reconstituição do facto, uma vez realizada no respeito dos pressupostos e procedimentos a que está vinculada,
autonomiza-se das contribuições individuais de quem tenha participado e das informações e declarações que tenham codeterminado os termos e o resultado da reconstituição, e as declarações (rectius, as informações) prévias ou
contemporâneas que tenham possibilitado ou contribuído para recriar as condições em que se supõe ter ocorrido o facto,
diluem-se nos próprios termos da reconstituição, confundindo-se nos seus resultados e no modo como o meio de prova for
processualmente adquirido.
5. O privilégio contra a auto-incriminação, ou direito ao silêncio, significa que o arguido não pode ser obrigado, nem deve
ser condicionado a contribuir para a sua própria incriminação, isto é, tem o direito a não ceder ou fornecer informações ou
elementos) que o desfavoreçam, ou a não prestar declarações, sem que do silêncio possam resultar quaisquer
consequências negativas ou ilações desfavoráveis no plano da valoração probatória.
6. Sendo, porém, este o conteúdo do direito, estão situadas fora do seu círculo de protecção as contribuições
probatórias, sequenciais e autónomas, que o arguido tenha disponibilizado ou permitido, ou que informações prestadas
tenham permitido adquirir, possibilitando a identificação e a correspondente aquisição probatória, ou a realização e a
prática e actos processuais com formato e dimensão própria na enumeração dos meios de prova, como é a reconstituição
do facto.
7. Vista a dimensão da reconstituição do facto como meio de prova autonomamente adquirido para o processo, e a
integração (ou confundibilidade) na concretização da reconstituição de todas as contribuições parcelares, incluindo do
arguido, que permitiram, em concreto, os termos em que a reconstituição decorreu e os respectivos resultados, os órgãos
de polícia criminal que tenham acompanhado a reconstituição podem prestar declarações sobre os modo e os termos em
que decorreu; tais declarações referem-se a elementos que ganham autonomia, e como tal diversos das declarações do
arguido ou de outros intervenientes no acto, não estando abrangidas na proibição do artigo 356.º, n.º 7.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
05-01-2005,
proc.
n.º
04P3276,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f7d23e48ba2037d802570a50035503c?OpenDocument
)
I - O princípio in dubio pro reo constitui um limite normativo do princípio da livre apreciação da prova inscrito no art.º
127.º do CPP, impondo orientação vinculativa para os casos de dúvida sobre os factos, e que nessa mediada de imposição
de sentido (pro reo) limita a liberdade de apreciação do juiz.
II - Porém, para ser apreciada e conhecida, a violação do princípio in dubio pro reo tem de resultar dos próprios termos
da decisão recorrida, dada a limitação dos poderes de cognição do STJ às questões de direito. E se desta não se retirar que
o tribunal, colocado perante uma dúvida sobre a prova, tenha optado por uma solução desfavorável ao arguido não se
pode concluir pela violação daquele princípio.
(Acórdão
do
STJ
de
28-04-2004,
proc.
n.º
04P1116,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e8db626f2ecd2857802571b50050f15a?OpenDocument)
1ª. O princípio estabelecido no artigo 127.º.° do CPP significa que o valor dos meios de prova não está legalmente préestabelecido, devendo o tribunal valorar os meios de prova de acordo com a experiência comum e com a concorrência de
critérios objectivos que permitam estabelecer um substrato racional de fundamentação e convicção.
2ª. O «erro notório na apreciação da prova» constitui uma insuficiência que só pode ser verificada no texto e no contexto
da decisão recorrida, quando existam e se revelem distorções de ordem lógica entre os factos provados e não provados, ou
que traduza uma apreciação manifestamente ilógica, arbitrária, de todo insustentável, e por isso incorrecta, e que, em si
mesma, não passe despercebida imediatamente à observação e verificação comum do homem médio.
3ª. A incongruência há-de resultar de uma descoordenação factual patente que a decisão imediatamente revele, por
incompatibilidade no espaço, de tempo ou de circunstâncias entre os factos, seja natural e no domínio das correlações
imediatamente físicas, ou verificável no plano da realidade das coisas, apreciada não por simples projecções de
probabilidade, mas segundo as regras da «experiência comum’.
4ª. Na dimensão valorativa das «regras da experiência comum» situam-se as descontinuidades imediatamente
apreensivas nas correlações internas entre factos, que se manifestem no plano da lógica, ou da directa e patente
insustentabilidade ou arbitrariedade; descontinuidades ou incongruências ostensivas ou evidentes que um homem médio,
com a sua experiência da vida e das coisas, facilmente apreenderia e delas se daria conta.
5ª. Na passagem de um facto conhecido para a aquisição (ou para a prova) de um facto desconhecido, têm de intervir as
presunções naturais, como juízos de avaliação através de procedimentos lógicos e intelectuais, que permitam
fundadamente afirmar, segundo as regras da experiência, que determinada facto, não anteriormente conhecido nem
directamente provado, é a natural consequência, ou resulta com toda a probabilidade próxima da certeza, ou para além de
toda a dúvida razoável, de um facto conhecido.
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6ª. Na presunção deve existir e ser revelado um percurso intelectual, lógico, sem soluções de continuidade, e sem uma
relação demasiado longínqua entre o facto conhecido e o facto adquirido; a existência de espaços vazios no percurso lógico
determina um corte na continuidade do raciocínio, e retira o juízo do domínio da presunção, remetendo-o para o campo da
mera possibilidade física mais ou menos arbitrária ou dominada pelas impressões.
7ª. A compreensão e a possibilidade de acompanhamento do percurso lógico e intelectual seguido na fundamentação de
uma decisão sobre a matéria de facto, quando respeite a factos que só podem ter sido deduzidos ou adquiridos segundo as
regras próprias das presunções naturais, constitui um elemento relevante para o exercício da competência de verificação
da (in) existência dos vícios do artigo 410.º.°, n.° 2, do CPP, especialmente do erro notório na apreciação da prova, referido
na alínea c).
8ª. Enquanto meio de obtenção da prova, a intercepção de conversações telefónicas não constitui em rigor, prova, mas
apenas instrumento técnico-processual que, em situações típicas (de «catálogo") e segundo critérios de estrita necessidade
e proporcionalidade (artigo 187.º.°, n.° 1, CPP), pode permitir às autoridades de investigação a informação sobre
circunstâncias, factos ou elementos que lhes possibilitem a procura ou a mais fácil descoberta de meios de prova, que
possam ser, então e como tais, adquiridos para o processo e para utilização prestável, posteriormente, nas fases
subsequentes do processo, designadamente na fase contraditória da audiência.
9ª. Não constituindo a intercepção e gravação de conversações telefónicas, no sentido técnico, meios de prova, através
exclusivamente do conteúdo de uma conversação interceptada, e sem a concorrência dos adequados meios de prova sobre
os factos, não se poderá considerar directamente provado um determinado facto, que não seja a mera existência e o
conteúdo da própria conversação.
10ª. A aquisição processual que a intercepção permite - que pode ser muito prestável em termos técnicos e estratégicos
na investigação sobre factos penais e na aquisição dos correspondentes meios de prova, em casos de criminalidade grave,
organizada e de difícil investigação - não poderá, enquanto tal, na dimensão valorativa da prova penal em audiência, ser
considerada mais do que princípio de indicação ou de interacção com outros factos, permitindo, então, deduções ou
interpretações conjugadas no plano autorizado pelas regras da experiência para afirmação da prova de um determinado
facto; os dados recolhidos na intercepção de uma conversação, apenas por si mesmos não podem constituir, nesta
dimensão probatória, mais do que elementos da construção e intervenção das regras das presunções naturais como
instrumentos metodológicos de aquisição da prova de um facto.
(Acórdão
do
STJ
de
07-01-2004,
proc.
n.º
03P3213,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1b7a4f17ca07e13e8025715e00358891?OpenDocument)
I - Não há obstáculo legal à valoração das declarações do co-arguido, em harmonia com os critérios que devem presidir à
livre apreciação da prova nos termos do art.º 127.º, do CPP, desde que, por um lado, seja garantido o necessário
contraditório e que, por outro, essa valoração tenha em conta os riscos de menor credibilidade que tais declarações
comportam, pelas implicações da situação de imputação de responsabilidade criminal, também, ao declarante,
circunstância a exigir prudência e o maior cuidado na procura de toda a «corroboração» possível.
II - O princípio da legalidade do processo e o estatudo do arguido impedem que sejam consideradas, como prova, as
declarações do arguido, mesmo que sob a forma de conversa informal, a órgãos de polícia criminal encarregados de actos
de investigação, quando essas declarações não forem reduzidas a auto.
III - O S.T.J. só pode reconhecer a violação do princípio in dubio pro reo quando da decisão recorrida resultar que, tendo
o tribunal a quo chegado a uma situação de dúvida sobre a realidade dos factos decidiu em desfavor do arguido ou,
quando, não reconhecendo o tribunal recorrido essa dúvida, ela resultar evidente (actualmente por conhecimento oficioso)
do texto da decisão, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, ou seja, quando é verificável que a dúvida
só não foi reconhecida por virtude de um erro notório na apreciação da prova.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00001012,
de
30-10-2001,
proc.
n.º
01P2630,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/de0cfcef8adf6db280256d1a0038467d?OpenDocument)
1 - Quando com o recurso interposto de decisão final de Tribunal Colectivo, se intenta que o Tribunal Superior reexamine
a decisão impugnada em matéria que se situa no âmbito factual, o seu conhecimento cabe ao Tribunal da Relação e não ao
Supremo Tribunal de Justiça.
2 - Tal ocorre quando se critica no recurso a matéria de facto provada, entendendo que, dos factos provados
directamente, e dos não provados havia que extrair outros provados indirectamente que, por sua vez, originariam a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, com consequências na fixação da matéria de facto.
3 - O Supremo Tribunal de Justiça só pode sindicar a aplicação do princípio in dubio pro reo quando da decisão recorrida
resulta que o Tribunal a quo ficou na dúvida em relação a qualquer facto e que, nesse estado de dúvida, decidiu contra o
arguido. Não se verificando esta hipótese, resta a aplicação do mesmo princípio enquanto regra de apreciação da prova no
âmbito do dispositivo do art.º 127.º do CPP que escapa ao poder de censura do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto
tribunal de revista.
(Acórdão
do
STJ
de
19-10-2000,
proc.
n.º
00P2728,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4ddbac4cb6b87bdc80257116004156c3?OpenDocument
)
I - Não são os sujeitos processuais (nem os respectivos advogados) quem fixa a matéria de facto, mas unicamente o
Tribunal que apura os factos com base na prova produzida e conforme o princípio da livre convicção (artigo 127.º, do CPP),
aplicando, depois, o direito aos mesmos factos, com independência e imparcialidade.
II - Por isso, a circunstância de o conjunto de factos provados não corresponder aos desejos dos referidos sujeitos
processuais, não configura o vício de omissão de pronúncia, nem a violação dos artigos 368.º e 379.º, n.º 1, alínea c), do
CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036938,
de
26-01-2000,
proc.
n.º
99P748,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a86231275efcb87a80256a710037a070?OpenDocument)
I - O Tribunal Colectivo não está vinculado às conclusões formuladas no exame pericial, quer quanto à imputabilidade
plena do arguido, quer quanto à imputabilidade fortemente atenuada do mesmo, podendo, livremente, optar, nesse
domínio, nos termos amplos que lhe são conferidos pelo princípio da livre apreciação da prova consagrada no artigo 127.º,
do CPP.
II - Não pode, porém, ignorar, a perícia realizada e muito menos fazer constar no acórdão que a sua convicção se funda
naquela perícia, quando a matéria que nela se aborda não foi considerada como provada ou não provada; se assim
procede, importa, conjugando o preceituado nos artigos 379.º, n. 1, alínea c) e 410.º, n. 2, alínea a), do CPP e ao abrigo do
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artigo 426.º, n. 1, do mesmo diploma, reenviar o processo para novo julgamento relativamente à dilucidação desta questão
concreta.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00038560,
de
17-06-1999,
proc.
n.º
99P468,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b93d4eb7614217bc80256a5500549ef6?OpenDocument
)
I - O princípio «in dubio pro reo", na sua vertente de facto, apresenta-se em íntima conexão com a prova e com a
matéria de facto perfilhada pelo juiz, no uso da liberdade de julgar (artigo 127.º, do CPP) donde que, em consequência, o
conhecimento da violação de tal princípio, naquela vertente, se ache subtraído ao controle do STJ (artigo 433.º, do CPP)
salvo se resultar do texto da decisão recorrida no condicionalismo estipulado no n. 2 do artigo 410.º, do CPP.
II - E, na sua vertente de direito, a violação do aludido princípio igualmente não ocorrerá precisamente porque, face às
regras de interpretação e integração, jamais o julgador poderá situar-se numa dúvida razoável de que o STJ pudesse
conhecer.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00037584,
de
14-04-1999,
proc.
n.º
99P080,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f554c893691e6c3f802568fc003bb641?OpenDocument)
I - Não há que confundir o grau de discricionariedade implicíto na formação do juízo de valoração do julgador com o
mero arbitrio: a livre ou a íntima convicção do juiz não poderá ser nunca puramente subjectiva ou emotiva, pois que então
seria imotivável e, por isso, há-de ser fundamentada, racionalmente objectivada e logicamente motivada, de forma a
susceptibilizar controle.
II - Daí que o princípio consagrado no artigo 127.º, do CPP, a que não deixa de estar ligado esse outro importante
princípio do «in dubio pro reo", não é dissociável da apreciação dos eventuais vícios previstos no n. 2 do artigo 410.º, do
CPP, pois onde o texto da decisão revele, por si só ou em conjugação com as regras da experiência comum, aceitação de
matéria de facto insuficiente, contradição material insanável, inobservância do que aconselha a experiência e erro notório
de lógica, logo aí e por aí se estará perante violação do princípio da livre apreciação da prova.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036581,
de
21-01-1999,
proc.
n.º
98P1191,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4f04a7bec82070b3802568fc003bb586?OpenDocument)
I - Se um dos dois arguidos, médico, atesta o óbito de uma pessoa como se ele tivesse ocorrido em lugar distinto daquele
em que, efectivamente, ocorreu, para, satisfazendo o desejo dos familiares do falecido, possibilitar o seu enterramento
noutro cemitério que não o competente em função do local real do óbito; se o outro arguido (gerente de uma agência
funerária), servindo-se do atestado, consegue efectivamente, que o enterro se faça no cemitério indevido, e, finalmente, se
está, até, dado como provado que, «determinando que o funeral ocorresse em cemitério diferente do competente, aí
ocupando indevidamente uma das sepulturas vagas, os arguidos ocasionaram um prejuízo ao Estado» (o que sendo
conclusivo não deixa de ser um facto que, enquanto resultante da livre apreciação da prova, nos termos do artigo 127.º, do
CPP, está fora da sindicabilidade do STJ), deve considerar-se verificado o requisito «prejuízo", para efeitos de integração do
tipo legal de crime de falsificação, p.p. pelo artigo 256.º, ns. 1, alínea b), e 3, do CP de 1995.
II - «E sobre este prejuízo dado como provado, não impende o vício do erro notório, pois a violação sobre os
regulamentos de enterramento não pode deixar de causar prejuízo funcional dos respectivos serviços públicos, a quem
compete a defesa dos interesses gerais da comunidade e que poderá estar associada um potencial valor económico» (sic).
III - «Igualmente, esses mesmos factos podem ser vistos como um benefício ilegítimo para os arguidos, ou seja,
obtiveram que o corpo fosse sepultado no cemitério da Ajuda, que não era o competente, e com as suas condutas retiram
benefícios económicos» (sic).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00035657,
de
29-10-1998,
proc.
n.º
97P1346,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4613198ceccae4e3802568fc003b9e5c?OpenDocument)
I - O meio de prova a que se refere o artigo 187.º, do CPP pode ser valorado pelo Tribunal em audiência de julgamento de
harmonia com o princípio consignado no artigo 127.º do mesmo Diploma.
II - A não observância do disposto no n. 1 do artigo 188.º, do CPP constitui nulidade sanável que, por conseguinte,
depende de arguição.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034900,
de
29-10-1998,
proc.
n.º
98P525,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/425a3ae53b62fe99802568fc003babb0?OpenDocument)
I - O vício da alínea a), do n. 2, do artigo 410.º, do CPP de 1987, só existe quando a matéria de facto fixada se apresenta
insuficiente para a decisão proferida, por se verificar uma lacuna no apuramento da matéria de facto necessária para a
decisão de direito.
II - O STJ não pode sindicar a valoração das provas (não vinculadas) feita pelo Colectivo, nos termos do artigo 127.º, do
CPP de 1987, uma vez que nem tem acesso àquelas nem pode substituir-se ao tribunal de instância na apreciação directa
da prova.
III - O STJ só poderá censurar o uso feito do princípio in dubio pro reo se, da decisão recorrida, resultar que o tribunal
recorrido chegou a um estado de dúvida insanável e que, face a esta, escolheu, não a favorável, mas a tese desfavorável ao
arguido. Além disso, esse princípio é relativo à prova e, por isso, a sua aplicação está excluída dos poderes de cognição do
Supremo.
IV - O erro notório na apreciação da prova só existirá quando se dá como provado algo que está notoriamente errado,
que não pode ter acontecido, sendo tal erro de apreciação detectável por uma pessoa minimamente atenta, resultando tão
evidente que não pode passar despercebido ao comum dos observadores, ou, ainda, quando determinado facto é
inconciliável ou irremediavelmente contraditório com outro dado de facto (positivo ou negativo) contido no texto do
acórdão, em termos de as conclusões destes surgirem como intoleravelmente ilógicas.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034876,
de
24-09-1998,
proc.
n.º
98P436,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8f03e8585df637c2802568fc003ba464?OpenDocument)
O STJ não pode sindicar o uso que o tribunal colectivo faz do princípio da livre apreciação da prova consagrado no artigo
127.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034201,
de
24-06-1998,
proc.
n.º
98P543,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ea3643cdd179df4f802568fc003bb53f?OpenDocument)
I - A valoração da prova feita pelo tribunal recorrido, no domínio do princípio da livre apreciação da prova, consagrado no
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artigo 127.º do CPP, é insindicável pelo STJ, dado o disposto no artigo 433.º, do mesmo Código.
II - O depoimento indirecto serve como meio de prova se a pessoa a quem se ouviu dizer já tiver, entretanto, falecido, tal
como dispõe o artigo 129.º, n. 1, do CPP.
III - Face ao que dispõe o artigo 355.º, n. 2, do CPP, não é obrigatória a leitura, em audiência, do depoimento prestado
por deprecada, perante juiz e na forma legal.
Logo, o facto de não ter sido, efectivamente, lido não obsta à sua valoração.
IV - A eventual nulidade de exames periciais, durante o inquérito, por não terem sido realizados por forma rigorosa e
legal, só pode ser arguida até 5 dias após a notificação do despacho que ordenou o encerramento daquela fase processual,
como resulta do disposto no artigo 120.º, ns. 2 alínea d), e 3, alínea c), do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033740,
de
16-04-1998,
proc.
n.º
97P926,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/13447b209b887ee3802568fc003b6e2e?OpenDocument
)
I - O fundamento a que se refere a alínea a) do n. 2 do artigo 410 do C.P.P. é a insuficiência da matéria de facto para a
decisão de direito, que não se confunde com a insuficiência da prova para a decisão de facto tomada.
Para que exista aquele vício é necessário que a matéria de facto se apresente insuficiente para a decisão proferida, por se
verificar uma lacuna no apuramento da matéria de facto necessária para uma decisão de direito.
II - O erro notório na apreciação da prova consiste no facto de se haver dado como provado algo que, notoriamente, está
errado, que não podia ter acontecido, ou quando, usando um processo racional e lógico, se retira de um facto dado como
provado uma conclusão ilógica, arbitrária e contraditória ou notoriamente violadora das regras da experiência comum.
III - A questão da valoração das provas é feita pelo tribunal de harmonia com o artigo 127.º do CPP e escapa à sindicância
do Supremo Tribunal.
IV - Não podem existir regras a quantificar o número de testemunhas necessárias para considerar provado certo facto,
pois se assim fosse seriam impossíveis condenações em certos tipos de crime e violar-se-ia frontalmente o disposto no
artigo 127.º do CPP.
V - O artigo 125.º do CPP estabelece o princípio geral da livre recolha de provas, apenas sujeito à legalidade ou
legitimidade das mesmas.
VI - Tendo sido abolida a distinção entre testemunhas e declarantes, o artigo 131.º do CPP consagra como regra a
capacidade de toda e qualquer pessoa testemunhar em processo penal, apenas excluindo os interditos por anomalia
psíquica.
VII - O artigo 133.º do CPP indica quem está impedido de depor e nessa norma não se incluem os ofendidos que não se
tenham constituído assistentes.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034510,
de
08-01-1998,
proc.
n.º
97P1031,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1244f7afaf7e2960802568fc003b9fb0?OpenDocument)
I - A indicação dos meios de prova que serviram para o tribunal formar a sua convicção, dentro do princípio da livre
apreciação da prova constante do artigo 127.º do CPP, tem tão só em vista habilitar o tribunal de recurso a averiguar se as
referidas provas são ou não permitidas por lei, de acordo com o estatuído no artigo 355.º daquele diploma.
II - O tribunal colectivo não tem de fazer constar no acórdão as declarações prestadas pelos intervenientes, nem de, no
caso de declarações contraditórias ou divergentes, explicar porque deu preferência a uma sobre as outras.
III - O duplo grau de jurisdição em matéria de facto só existe no nosso ordenamento jurídico - penal no caso das
declarações orais prestadas em audiência serem documentadas, o que acontece somente em processos com intervenção
de juiz singular.
IV - A autópsia da vítima não se enquadra na prova pericial dos artigos 151.º e seguintes do CPP, sendo antes um simples
exame para recolha de indícios sobre a prática de um crime, não tendo a força probatória atribuída àquela pelo artigo 163.º
do referido diploma, e constituindo um meio de prova sujeito ao princípio da livre apreciação.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034408,
de
10-12-1997,
proc.
n.º
97P1017,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/92c7cf5dbccae141802568fc003b769e?OpenDocument)
O uso que o Tribunal Colectivo fez do princípio da livre apreciação da prova - artigo 127.º do CPP - não é sindicável pelo
STJ; a sindicância só é possível pelo tribunal de recurso, quando as declarações orais prestadas em audiência são
documentadas, pois só assim, perante o teor da prova produzida, se pode verificar se a factualidade provada e não provada
é uma consequência lógica daquele.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034441,
de
03-12-1997,
proc.
n.º
97P1152,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/15a2b10adb42d1e7802568fc003ba080?OpenDocument
)
I - Os artigos 127.º, 410.º e 433.º, do CPP não são inconstitucionais.
II - O artigo 374.º, n. 2, do CPP, não exige que na fundamentação da decisão de facto se transcrevam os depoimentos
prestados em audiência ou que se faça dos mesmos uma análise crítica. Aquela norma impõe apenas a indicação dos meios
de prova que serviram de fundamento à convicção do tribunal.
III - O mesmo artigo também não exige uma destrinça entre os meios de prova que levaram à convicção do tribunal em
relação aos factos provados e aos factos não provados.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033448,
de
12-11-1997,
proc.
n.º
97P260,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ba9608eb32872aef802568fc003ba12b?OpenDocument)
I - A insuficiência da matéria de facto provada para a decisão, que não se confunde com a insuficiência da prova
produzida para a decisão de facto encontrada, existe quando os factos dados como provados se não mostram suficientes
para fundamentar a decisão proferida, por se constar que não foi apurada toda a matéria de facto relevante - e que é a
constante da acusação ou da pronúncia e da contestação e, eventualmente, resultante da discussão da causa. Noutros
termos, existe quando os factos apurados não são suficientes para o julgador alcançar a conclusão jurídica que alcançou.
II - A contradição insanável da fundamentação verifica-se quando o mesmo facto é, simultaneamente, dado como
provado e como não provado, quando são dados como provados factos contraditórios e quando existe contradição entre os
factos provados e a sua fundamentação probatória, e, além disso, essa contraditoriedade, em qualquer das suas formas,
não pode ser ultrapassada, sanada.
III - O erro notório na apreciação da prova é o erro manifesto, evidente, ostensivo, patente, o erro que não escapa ao
cidadão comum, ao homem de formação média.
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IV - A apreciação da prova pelo tribunal produzida em audiência segundo as regras da experiência comum e a sua livre
convicção, como manda o artigo 127.º, do CPP, escapa aos poderes de cognição do STJ.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033459,
de
06-11-1997,
proc.
n.º
97P519,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/181f5d911e747eaa802568fc003ba06d?OpenDocument)
I - Decorre do artigo 163.º do CPP que «a presunção» refere-se ao juízo técnico-científico emitido pelos peritos e não aos
factos em que se apoia; daí só ser preciso justificar a divergência relativa ao juízo.
II - O que o perito disser em audiência, oralmente, está sujeito à livre apreciação da prova.
III - Só haverá «erro notório na apreciação da prova", quando se der como provado algo notoriamente errado que não
pode ter acontecido.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032438,
de
05-11-1997,
proc.
n.º
96P1476,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1de28eb61c8e07d780256965002e6e94?OpenDocument
)
V - A insuficiência para a decisão da matéria de facto provada ocorrerá quando, da factualidade vertida na decisão, se
colhe faltarem elementos que, podendo e devendo ser indagados, são necessários para que se possa formular um juízo
seguro de condenação ou de absolvição.
VI - A contradição insanável da fundamentação verifica-se quando, analisando a matéria de facto dada como provada e
não provada, se chega a conclusões contraditórias, insanáveis, irredutíveis, que não podem ser ultrapassadas, recorrendose ao contexto da decisão no seu todo e sem recurso às regras da experiência comum.
VII - O erro notório na apreciação da prova existe, quando sendo usado um processo racional ou lógico, se extrai de um
facto dado como provado uma conclusão ilógica, irracional, arbitrária ou notoriamente violadora das regras da experiência
comum.
VIII - Quanto ao erro na apreciação da prova não pode o Supremo Tribunal de Justiça exercer poder sindicante sobre tal
matéria, dado o disposto no artigo 127.º do CPP e decorre também do artigo 433.º do mesmo diploma.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032497,
de
09-10-1997,
proc.
n.º
97P391,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5b8a5337f2a78d99802568fc003b560e?OpenDocument)
I - Não são inconstitucionais os artigos 127.º, 410.º e 433.º do CPP, o primeiro a consagrar o princípio da livre apreciação
da prova e os outros a limitarem o duplo grau de jurisdição, em matéria de facto.
II - A falta de relatório social (artigo 370.º do dito diploma), mesmo nos casos em que ele deve ser requisitado, não
constitui nulidade insanável de conhecimento oficioso, no âmbito dos artigos 119.º e 120.º do referido Código.
Só poderia ser vista como tal, à luz da alínea a) do n. 2 do artigo 410.º, quando constituisse «insuficiência da matéria de
facto para a decisão da causa".
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00035854,
de
17-09-1997,
proc.
n.º
97P504,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ad0b56a30f626243802568fc003ba7c2?OpenDocument)
I - O princípio in dubio pro reo é um princípio de prova que, pela sua natureza é estranho à competência deste STJ, que
apenas dele poderá conhecer, se da decisão recorrida resultar que o tribunal ficou em estado de dúvida sobre certos factos
e, nesse estado, escolheu a posição desfavorável ao arguido.
II - O teor do relatório social não constitui prova tarifada, sendo livremente apreciado pelo tribunal, nos termos do artigo
127.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00027292,
de
05-06-1997,
proc.
n.º
97P178,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c50f17d1d2c955c5802568fc003b520e?OpenDocument)
III - Nos termos do artigo 127.º do CPP, salvo quando a lei dispuser em contrário, a prova é apreciada segundo as regras
da experiência e a livre convicção da entidade competente", pelo que só em relação aos juízos científicos, inerentes às
perícias médico-legais que tiveram lugar, se deve presumir que estão subtraídos à livre apreciação do julgador - artigo 163.º
n. 1.º do CPP.
IV - O erro notório na apreciação da prova não tem nada a ver com a eventual desconformidade entre a decisão de facto
do julgador e aquela que teria sido a do próprio recorrente, carecendo esta de qualquer relevância jurídica.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00035573,
de
30-04-1997,
proc.
n.º
96P1470,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cc12788e881fda60802568fc003bb37f?OpenDocument)
I - A insuficiência dos factos para a decisão define-se em função da matéria tida como provada, como a sua inaptidão
para o preenchimento do tipo legal de crime nos seus elementos objectivos e subjectivos. E não se confunde com a
insuficiência da prova para a decisão de facto.
II - A contradição insanável da fundamentação é o vícios que se verifica quando de acordo com um raciocínio lógico
típico, seja de concluir que a fundamentação justifica uma decisão precisamente oposta ou quando, segundo o mesmo tipo
de raciocínio, se conclua que a decisão não fica esclarecida de forma suficiente dada a colisão entre os fundamentos
invocados. E não pode tal vício aferir-se pelas regras da experiência comum, já que só pode resultar dos próprios textos da
decisão.
III - O erro notório na apreciação da prova só pode relevar quando, contra o que resulta dos elementos que constam dos
autos e cuja força probatória não haja sido infirmada, ou dados do conhecimento público generalizado, se emite um juízo
sobre a verificação ou não de certa matéria de facto e se torne incontestável a existência de tal erro de julgamento sobre a
prova produzida.
IV - É abundante a jurisprudência do STJ no sentido de que a agravação ou o registo da prova na audiência não tem por
objectivo o controlo pelo tribunal de recurso, tendo como única finalidade, antes o controlo da prova pelo tribunal da
instância, sem prejuízo da livre apreciação nos termos do artigo 127.º do C. P. Penal ou, dizendo de outra maneira, com
vista a rememorar a produção da prova, nomeadamente no caso de julgamento complexo e demorado.
V - A omissão, na fundamentação, da referência à audio-gravação do julgamento carece de qualquer relevo em termos
de «indicação das provas que serviram para formar a convicção do tribunal» no n. 2 do artigo 374.º CPP e, daí, a sua
inaptidão para invocar a figura de uma nulidade.
VI - É irrelevante a crítica feita em recurso penal à não relevância das declarações de uma testemunha. Por um lado, não
cabe na competência do STJ substituir-se ao tribunal de instância na apreciação e valoração do conteúdo das declarações
de uma testemunha em confronto com o conjunto da prova produzida nem imiscuir-se na produção da prova para daí
extrair convicção diferente da deste tribunal. A determinação dos factos provados com pertinência para a decisão da causa
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releva da exclusiva competência do julgador da 1. instância, "ex vi» do disposto no artigo 127.º do CCP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00035589,
de
16-04-1997,
proc.
n.º
96P1424,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/200172e936d4f757802568fc003bb3bc?OpenDocument)
I - O princípio da livre apreciação da prova constante do artigo 127.º do CPP, segundo o qual «a prova é apreciada
segundo as regras da experiência comum e a livre convicção do Tribunal", e conforme aos elementos constantes dos autos,
é um princípio perfilhado abertamente por todos os sistemas europeus.
II - Constitui característica comum a todos os vícios previstos nas alíneas a) e c) do n. 2 do artigo 410.º do CPP que tais
vícios resultem do «texto» da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum".
III - Provado que o arguido utilizou um seu veículo automóvel na «comercialização de produtos estupefacientes", o STJ
tem de fazer um juízo de prognose de que aquele veículo oferece sério risco de ser utilizado para o cometimento de novos
crimes ou factos ilícitos típicos como, aliás, se fez no tribunal recorrido.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00035569,
de
30-04-1997,
proc.
n.º
96P1466,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1f75e9433080bd3a802568fc003bb2f4?OpenDocument)
I - Os artigos 432.º, alínea c), 433.º, 410.º, n. 2, e 127.º do CPP não violam o artigo 32.º da CRP.
II - A circunstância de se ter dado como provado «que o arguido agiu de modo livre e consciente» não significa que não
possa ocorrer, no caso, um certo grau de constrangimento, compatível com a liberdade e consciência que deve estar
presente no cometimento ou participação em facto criminoso.
III - Do artigo 374.º, n. 2, do CPP não resulta que quanto aos factos não provados, o tribunal tenha de indicar as provas
que a isso conduziram, do mesmo modo que não tem a obrigação de indicar, facto a facto, os meios de prova em que
assentou a sua convicção.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033646,
de
12-03-1997,
proc.
n.º
96P1075,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ca53c119308d4d25802568fc003b7bb0?OpenDocument)
I - A indicação das provas na sentença não visa essencialmente a fiscalização do tribunal de recurso, por esta ser difícil, se
não de impossível execução (salvo no que se refere à prova vinculada), em face da livre apreciação da prova conferida ao
tribunal pelo artigo 127.º do CPP, mas antes fazer incidir a atenção do tribunal no momento de avaliar e decidir sobre as
provas concretamente produzidas.
II - Ao Supremo Tribunal de Justiça, nessa parte, só é permitido intervir para verificar se ocorre algum dos vícios
constantes do artigo 410.º ns. 2 e 3, por força do artigo 433.º, vícios que hão-de resultar apenas do texto da decisão
recorrida, por si só ou conjugado com as regras da experiência comum.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00031738,
de
26-02-1997,
proc.
n.º
96P1144,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c2dfe1dab0f25dd5802568fc003b3293?OpenDocument)
I - Qualquer dos vícios da sentença enunciados no artigo 410.º n. 2.º do CPP deve resultar do contexto factual inserido na
decisão por si e/ou em confronto com as regras da experiência comum, não passando despercebidas ao comum dos
observadores, ou seja, quando uma pessoa média facilmente deles se dá conta.
II - Não pode ir-se buscar fora do apontado contexto quaisquer termos de comparação, no sentido da invocação dos
aludidos vícios, até porque uma coisa é a matéria de facto dada como assente e outra são as ilações que dela se tiram
quando se disserta sobre o enquadramento jurídico.
III - Também não pode estabelecer-se confusões neste aspecto com o que dimana do artigo 127.º do CPP, pois a prova é
apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00031422,
de
13-02-1997,
proc.
n.º
96P551,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f65a13bf6086841802568fc003b4d7a?OpenDocument)
I - Uma valoração diversa da prova da estabelecida pelos julgadores no uso da sua faculdade de livre apreciação da
mesma, não é fundamento de erro notório, já que o vício não é detectável na decisão ou nesta em conjugação com as
regras da experiência comum.
II - A livre apreciação a que se reporta o artigo 127.º do CPP é um poder-dever, não sendo pois arbitrária, mas antes
vinculada à prova produzida; o tribunal exprime essa vinculação indicando as provas em que se fundou e desde que indique
esses fundamentos e que exista razão lógica entre o facto e o depoimento, está satisfeito o dever de fundamentação.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033637,
de
18-12-1996,
proc.
n.º
96P758,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ba96732904f908a0802568fc003b8cd7?OpenDocument)
I - Na fundamentação da sentença apenas cabe indicar as provas com base nas quais se formou a convicção do tribunal.
II - Não se tratando de prova tarifada, o tribunal aprecia a prova segundo as regras da experiência e a sua livre convicção
nos termos que dispõe o artigo 127.º do CPP e só tem que a mencionar se essa convicção também nela se basear.
III - O vício previsto na alínea a) do n. 2 do artigo 410.º do CPP ocorre quando os factos provados são insuficientes para
justificarem a decisão.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00030957,
de
11-04-1996,
proc.
n.º
048917,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9841ac0399d5358c802568fc003b2756?OpenDocument)
4- Acórdãos dos RL
Ac. TRC de 3-06-2015 : I. Se a decisão factual do tribunal recorrido se baseia numa livre convicção objectivada numa
fundamentação compreensível e naquela optou por uma das soluções permitidas pela razão e pelas regras de experiência
comum, a fonte de tal convicção - obtida com o benefício da imediação e da oralidade - apenas pode ser afastada se ficar
demonstrado ser inadmissível a sua utilização pelas mesmas regras da lógica e da experiência comum.
II. Quando a prova pessoal produzida aponta em dois sentidos ou direcções completamente distintas, o tribunal deve
recorrer às regras de experiência e apreciar a prova de forma objectiva e motivada, expondo de forma clara e segura as
razões que fundamentam a sua opção, justificando os motivos que levaram a dar credibilidade à versão dos factos
constante da acusação e a não dar credibilidade à versão dos factos apresentada pelo arguido, permitindo aos sujeitos
processuais e ao tribunal de recurso proceder ao exame do processo lógico ou racional que subjaz à convicção do julgador.
III.No que respeita ao erro notório na apreciação da prova, tal vício verifica-se quando um homem médio, perante o teor da
decisão recorrida, por si só ou conjugada com o senso comum, facilmente se dá conta que o tribunal violou as regras da
experiência ou de que efectuou uma apreciação manifestamente incorrecta, desadequada, baseada em juízos ilógicos,
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arbitrários ou mesmo contraditórios.
IV. O apontado vício é aquele que é evidente, que não escapa ao homem comum, de que um observador médio se
apercebe com facilidade, que é patente, só podendo relevar se for ostensivo, inquestionável e perceptível pelo comum dos
observadores ou pelas faculdades de apreciação do «homem médio».
V. O princípio in dubio pro reo encerra uma imposição dirigida ao juiz no sentido de este se pronunciar de forma favorável
ao arguido quando não tiver certeza sobre os factos decisivos para a solução da causa, pelo que a sua violação exige que o
juiz tenha ficado na dúvida sobre factos relevantes e, nesse estado de dúvida, tenha decidido contra o arguido.
Ac. TRP de 20-05-2015 : I. Do texto do art. 147.º, do CPP, resulta evidente que no reconhecimento, enquanto meio
autónomo de prova, se pode distinguir três modalidades: o reconhecimento por descrição (n.º 1), o reconhecimento
presencial (n.º 2) e o reconhecimento com resguardo (n.º 3). Esta última modalidade apenas se autonomiza da anterior
pela presença de um resguardo ou proteção visual ao reconhecedor, por razões que apenas se prendem com a sua
segurança.
II. A declaração do ofendido, no inquérito e em audiência de julgamento, de identificação do arguido com base na sua
visualização e do veículo que conduzia não constitui um reconhecimento formal e a sua consideração na sentença como
prova testemunhal, valorada nos termos dos art. 124.º, 127.º e 128.º, do CPP, nenhuma censura merece.
Extracto da fundamentação:
[…] a livre apreciação da prova tem sempre de se traduzir numa valoração «racional e crítica, de acordo com as regras
comuns da lógica, da razão, das máximas da experiência (..), que permita objectivar a apreciação, requisito necessário para
uma efectiva motivação da decisão» de modo a que seja possível, por qualquer pessoa, entender porque é que o tribunal
se convenceu de determinado facto, ou, dito de outro modo; porque é que o juiz conferiu credibilidade a uma testemunha
e descredibilizou outra, por exemplo.
«A sentença, para além dos factos provados e não provados e da indicação dos meios de prova, deve conter os
elementos que, em razão das regras da experiência ou de critérios lógicos, constituam o substrato racional que conduziu a
que a convicção do tribunal se formasse em determinado sentido ou valorasse de determinada forma os diversos meios de
prova apresentados na audiência. » - Ac. do STJ de 13/02/92, CJ Tomo I, pág. 36.
O que o juiz não pode fazer nunca é decidir de forma imotivada ou seja, decidir sem indicar o iter formativo da sua
convicção, « é o aspecto valorativo cuja análise há-de permitir (...) comprovar se o raciocínio foi lógico ou se foi racional ou
absurdo » (Germano Marques da Silva, in Curso de Processo Penal, II, pág. 126 e sgs.).
Como diz o Prof. Figueiredo Dias, in «Direito Processual Penal», 1º Vol., Coimbra Editora, 1974, págs. 202/203, « a liberdade
de apreciação da prova é uma liberdade de acordo com um dever - o dever de perseguir a verdade material -, de tal sorte
que a apreciação há-de ser, em concreto, recondutível a critérios objectivos e, portanto, em geral susceptível de motivação
e de controlo ».
Por outro lado, e segundo o mesmo autor « a livre ou íntima convicção do juiz não poderá ser uma convicção puramente
subjectiva, emocional e portanto imotivável. (...) Se a verdade que se procura é uma verdade prático-jurídica, e se, por
outro lado, uma das funções primaciais de toda a sentença é a de convencer os interessados do bom fundamento da
decisão, a convicção do juiz há-de ser, é certo, uma convicção pessoal, mas, em todo o caso, também ela uma convicção
objectivável e motivável, portanto capaz de impor-se aos outros.Uma tal convicção existirá quando e só quando o tribunal
tenha logrado convencer-se da verdade dos factos para além de toda a dúvida razoável ».
Também o Prof. Cavaleiro Ferreira, in «Curso de Processo Penal», 1986, 1° Vol., Fls. 211, diz que o julgador, sem ser
arbitrário, é livre na apreciação que faz das provas, contudo, aquela é sempre « vinculada aos princípios em que se
consubstancia o direito probatório e ? s normas da experiência comum, da lógica, regras de natureza científica que se
devem incluir no âmbito do direito probatório ».
Directamente ligada a esta apreciação livre das provas, e determinante na formação da convicção do julgador, está o
«princípio da imediação», que Figueiredo Dias, ob. cit., pág. 232, define como « a relação de proximidade comunicante
entre o tribunal e os participantes no processo, de modo tal que aquele possa obter uma percepção própria do material
que
haverá
de
ter
como
base
da
sua
decisão
».
« (...) Só estes princípios (também o da oralidade) permitem o indispensável contacto vivo e imediato com o arguido, a
recolha da impressão deixada pela sua personalidade. Só eles permitem, por outro lado, avaliar o mais correctamente
possível da credibilidade das declarações prestadas pelos participantes processuais. E só eles permitem, por último, uma
plena audiência destes mesmos participantes, possibilitando-lhes da melhor forma que tomem posição perante o material
de facto recolhido e comparticipem na declaração do direito do caso ».
Ora, analisada a valoração que da prova foi feita pelo tribunal recorrido, é manifesto que a convicção alcançada por este
se mostra suficientemente objectivada e motivada, capaz, portanto, de se impor aos outros.
(Acórdão
do
TRE,
de
19-05-2015,
proc.
n.º
1825/08.4PBSXL.E1,
em
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0e36d98ebca00b0480257e54004bbc70?OpenDocumen
t)
Ac. TRL de 14-05-2015 : I. A prova não se resume à directa. Relevantes neste ponto, para além dos meios de prova
directos, são os procedimentos lógicos para prova indirecta, de conhecimento ou dedução de um facto desconhecido a
partir de um facto conhecido: as presunções.
II. Entre os meios de prova admissíveis em processo penal, o tribunal pode socorrer-se de presunções judiciais ou máximas
da experiência inspiradas nos juízos correntes de probabilidade, nos princípios da lógica ou nos próprios dados da intuição
humana.
III. Deste modo, na passagem do facto conhecido para a aquisição (ou para a prova) do facto desconhecido, têm de intervir,
pois, juízos de avaliação através de procedimentos lógicos e intelectuais, que permitam fundadamente afirmar, segundo as
regras da experiência, que determinada facto, não anteriormente conhecido nem directamente provado, é a natural
consequência, ou resulta com toda a probabilidade próxima da certeza, ou para além de toda a dúvida razoável, de um
facto conhecido.
Ac. TRE de 7-04-2015 : 1. O Código de Processo Penal português não dispõe de nenhuma norma que estabeleça qualquer
regra probatória sobre as declarações de co-arguido. Rege, portanto, o princípio geral de apreciação probatória, sem que
qualquer tabelamento probatório seja normativamente imposto.
2. Dum preceito legal - o art. 192º, nº 3 do C.P.P. italiano - que claramente não foi querido pelo legislador português que
bem conhecia o código italiano, alguma doutrina partiu apressadamente para a afirmação de que as declarações de coarguido devem ser confirmadas por outros meios de prova, pretendendo limitar a apreciação judicial da prova por norma
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que, assim, se pretendia impor por via doutrinária. Tal doutrina foi claramente afastada pela jurisprudência portuguesa, de
que é exemplo o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 03-09-2008 (Proc. 08P2044) que impõe a saudável conclusão
de que é processualmente válido o depoimento do arguido que incrimina os restantes arguidos reconduzindo a questão à
credibilidade do depoimento do co-arguido, a ser apreciada em concreto.
3. Há uma vinculação formal, uma tipicidade de forma nos interrogatórios de arguido, detido ou não. O meio de prova
«declarações de arguido» tem que ser veiculado através de um «interrogatório» previsto nos artigos 140 a 144 do C.P.P.. O
meio de prova «declarações de arguido» não pode ser veiculado por «conversas informais» ou qualquer outra forma
presumindo-se que, não se seguindo a forma indicada, há fraude à lei.
4. Mas não há conversas informais quando as forças policiais se limitam a cumprir os preceitos legais, quer pela
necessidade de «documentar» a prática do ilícito e suas sequelas, designadamente providenciar os actos cautelares que se
imponham (v. g. artigos 243º, 248 a 250º do C.P.P.), quer quando actuam por imposição legal ao detectarem a prática de
um ilícito e o arguido decide - por sua iniciativa e sem actuação criticável das forças policiais - fazer afirmações não
sugeridas, provocadas ou imaginadas por aqueles OPC.
5. Para estes casos vale o disposto nos artigos 58º e 59º do Código de Processo Penal, aquele sob a epígrafe «Constituição
de arguido», norma que é o cerne da questão (e não a questão do «depoimento indirecto» ou das «conversas informais»).
E, como mera decorrência do nº 5 do artigo 58º do Código de Processo Penal, a omissão ou violação das formalidades ali
previstas implica que qualquer declaração daquele que já deveria ter sido constituído como arguido não pode ser utilizada
como prova.
6. Mas esta proibição de prova não abrange as declarações ouvidas pelos agentes policiais ao arguido (antes de o ser) se
não houver culpa sua no atrasar da formalização daquela constituição e se aquelas não constituírem confissão de factos.
1. A prova pericial representa em processo penal um desvio ao princípio da livre apreciação da prova (art. 127.º do
CPP), dispondo o art. 163.º do CPP expressamente que o juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial se
presume subtraído à livre apreciação do julgador, o qual deve fundamentar a sua divergência sempre que a sua convicção
divergir do juízo contido no parecer dos peritos.
E uma das provas de apreciação vinculada é a prova pericial, que «tem lugar quando a percepção ou a apreciação dos
factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos» - art. 151.º do C.P.P.
Ora conforme supra se referiu e atento o disposto no art.º 163° do CPP este juízo técnico da prova pericial está subtraído
à livre convicção do legislador, pelo que não tendo o julgador conhecimentos técnicos iguais aos dos peritos, não poderá,
sem mais, desconsiderar o resultado obtido pela perícia.
2. A renovação de uma perícia deve ser ordenada quando a capacidade técnica do perito inicial seja duvidosa, o relatório
tenha como ponto de partida pressupostos de facto incorrectos, contradições ou quando o novo perito possua meios de
investigação que possam suplantar os do anterior perito.
Tratando-se de exame pericial o resultado obtido no mesmo apenas pode ser colocado em crise por outro meio de prova
idêntico e nunca pela análise de uma testemunha, ou nas declarações do arguido.
3 Não basta alegar-se genericamente que existe uma gravação deficiente, mas que se demonstre qual a importância que
a parte defeituosa teria na descrição dos acontecimentos e na própria defesa,
(Acórdão
do
TRL,
de
18-03-2015,
proc.
n.º
344/12.9GBCLD.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ee8f11cd1fa74c9680257e6200346944?OpenDocument)
Ac. TRC de 18-06-2014 : 1. Os órgãos de polícia criminal que tiverem recebido declarações, cuja leitura não for permitida,
ou quaisquer pessoas que, a qualquer título, tenham participado na sua recolha, não podem ser inquiridas sobre o
conteúdo daquelas;
2. Porém, já assim não é quando os agentes da autoridade obtêm conhecimento dos factos por modo diferente das
declarações do arguido reduzidas a auto;
3. Assim, uma testemunha - agente da PSP - que em audiência de julgamento depõe relatando o que lhe foi transmitido
pelo «futuro» arguido, não profere um depoimento indireto, antes sendo algo que aquele ouviu diretamente da sua boca,
de viva voz;
4. E um tal depoimento constitui prova que é legalmente admissível, sendo valorado dentro da livre apreciação pelo
Tribunal, nos termos do art. 127 CPP.
Ac. TRE de 28-01-2014 : I. O artigo 169.º Código de Processo Penal actual que define o valor probatório dos documentos
autênticos e autenticados não engloba o auto de notícia.
II. A aplicabilidade dos artigos 169º do CPP e 363º e 369º do CC aos autos de notícia é uma forma de revogar o artigo 127º
do Código de Processo Penal e impor - substituindo o princípio do acusatório - o princípio do inquisitório em processo penal
e impingir uma forma tabelada de apreciação probatória.
III. O artigo 169º do Código de Processo Penal actual existe para adequar a apreciação dos documentos autênticos e
autenticados, que são apresentados no processo penal, ao princípio da livre apreciação da prova, assim se evitando que tais
documentos sejam apreciados em processo penal segundo as regras civilísticas, o que tornaria formal a apreciação
probatória e limitaria, de forma inadmissível, o conhecimento dos factos em processo penal.
IV. O valor probatório do auto de notícia é, simplesmente, livremente apreciado nos termos do artigo 127º do Código de
Processo Penal.
Ac. TRE de 25-06-2013 : I. Tomada isoladamente uma «regra de experiência comum» é inoperante em qualquer
processo. Isto é, uma regra de experiência comum não pode isoladamente fazer prova num processo, a não ser que haja
uma aproximação ao acontecido, o que se opera por via de uma presunção hominis.
II. As presunções assumem um papel probatório de relevo essencial, chegando a qualificar-se a presunção como um meio
de prova, ao invés de mero raciocínio judicial de carácter probatório ou a afiançar que «as presunções são o centro de
gravidade de todo o sistema probatório».
III. A operatividade da presunção deve, no entanto, apresentar alguns requisitos metodológicos básicos, como uma relação
directa, unívoca e precisa, logo necessária, entre o facto conhecido e o facto desconhecido. Em resumo, a presunção com
base no facto probatum só permite a ligação ao facto probandum se a presunção se basear num juízo lógico seguro, causal,
sequencial, preciso, directo e unívoco. Não basta a mera verosimilhança, o provável, o plausível, para que se permita operar
de forma capaz uma presunção hominis.
IV. Se é possível pensar que a condenação possa assentar em presunções seguras apreciadas em conjunto com a prova
directa, ou mesmo isoladamente, após esses juízos presuntivos restaria acrescentar um juízo de convicção por referência a
um «padrão de prova» ou nível de prova suficiente para convencer o tribunal da imputação dos factos e de se ter atingido
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com essas presunções um «padrão de prova, de juízo de convicção concernente à sorte da acção, um juízo de verdade, de
certeza judicial, de uma probabilidade que roça a certeza».
Ac. TRP de 11-09-2013 : I. O auto de notícia, por si mesmo e desacompanhado de outras provas, não indicia (nem prova)
a prática do crime.
II. A especial força probatória que a lei processual penal confere aos documentos autênticos [art. 169.º, do CPP]
circunscreve-se unicamente aos documentos extra-processuais.
III. O auto de notícia é um documento intra-processual sujeito à livre apreciação do julgador, que pode servir de auxiliar de
memória para o autuante mas não pode sobrepor-se ao seu depoimento.
Ac. TRL de 13-02-2013 : I. «Nas questões humanas (por oposição, diga-se, à matemática e à lógica) não pode haver
certezas». E, mais do que isso, neste campo também não se pode pensar que é possível, sem mais, descobrir «a verdade».
«A verdade absoluta não pertence ao mundo das coisas humanas».
II. Ela não é alcançável devido às limitações próprias do ser humano, à quantidade e qualidade dos elementos de prova
disponíveis em cada julgamento, às condicionantes de natureza temporal que rodeiam o processo judicial e mesmo à
necessidade de nele salvaguardar outros valores relevantes para a sociedade que se encontram consagrados na ordem
jurídica, os quais, em alguns casos, têm natureza contra-epistémica.
III. Isto não significa, no entanto, que o objectivo do tribunal não seja o de procurar chegar o mais perto possível da
verdade, o de procurar conhecer, até onde isso for possível, a realidade.
IV. Mas a reconstrução que o tribunal deve fazer para procurar determinar a verdade de uma narrativa de factos passados
irrepetíveis assenta essencialmente na utilização de raciocínios indutivos que, pela sua própria natureza, apenas propiciam
conclusões prováveis. Mais ou menos prováveis, mas nunca conclusões necessárias como são as que resultam da utilização
de raciocínios dedutivos, cujo campo de aplicação no domínio da prova é meramente marginal.
V. Chegamos, assim, à conclusão que o cerne da prova penal assenta em juízos de probabilidade e que a obtenção da
verdade é, em rigor, um objectivo inalcançável, não tendo por isso o juiz fundamento racional para afirmar a certeza das
suas convicções sobre os factos.
VI. A decisão de considerar provado um facto depende do grau de confirmação que esses juízos de probabilidade
propiciem.
VII. Esta exigência de confirmação impõe a definição de um «standard» de prova de natureza objectiva, que seja
controlável por terceiros e que respeite as valorações da sociedade quanto ao risco de erro judicial, ou seja, que satisfaça o
princípio «in dubio pro reo».
VIII. Podemos, para o efeito, aceitar o critério definido por Ferrer Beltrán segundo o qual «para se considerar provada uma
hipótese de culpabilidade devem encontrar-se preenchidas simultaneamente as seguintes condições:
1) A hipótese deve ser capaz de explicar os dados disponíveis, integrando-os de forma coerente, e as previsões de novos
dados que a hipótese permita formular devem ter resultado confirmadas;
2) Devem ter-se refutado todas as demais hipóteses plausíveis explicativas desses mesmos dados que sejam compatíveis
com a inocência do acusado, excluídas as meras hipóteses «ad hoc».
Ac. TRC de 21-03-2012 : 1. É conhecida a clássica distinção entre prova directa e prova indirecta ou indiciária: aquela
incide directamente sobre o facto probando, enquanto esta incide sobre factos diversos do tema de prova, mas que
permitem, a partir de deduções e induções objectiváveis e com o auxílio de regras da experiência, uma ilação da qual se
infere o facto a provar.
2. Embora a nossa lei processual não faça qualquer referência a requisitos especiais, em sede de demonstração dos
requisitos da prova indiciária, a aceitação da sua credibilidade está dependente da convicção do julgador que, embora
sendo uma convicção pessoal, terá que ser sempre objectivável e motivável.
3. Para que a prova indirecta, circunstancial ou indiciária possa ser tomada em consideração exigem-se alguns requisitos:
pluralidade de factos-base ou indícios; que tais indícios estejam acreditados por prova de carácter directo; que sejam
periféricos do facto a provar ou interrelacionados com esse facto; racionalidade da inferência; expressão, na motivação do
tribunal de instância, de como se chegou à inferência; não se admitir que a demonstração do facto indício que é a base da
inferência seja também ele feito através de prova indiciária.
I – É valorável o depoimento indirecto quer quando as pessoas a quem se ouviu dizer são inquiridas em julgamento quer
sobretudo quando tais pessoas já faleceram.
II – O assistente que seja interdito por anomalia psíquica com capacidade intelectual e emocional para prestar
declarações, tem o direito de vir a julgamento e narrar o que sofreu e como sofreu. Obviamente que tais declarações serão
apreciadas segundo as regras da experiência e a livre convicção do julgador, concorrendo com todos os outros meios de
prova, como determina o art.º 127.º, do CPP. O que não pode suceder é que esta vítima, só por se encontrar interdito,
esteja impedido de trazer a julgamento a sua versão dos factos.
III – O art.º 131.º do Código de Processo Penal quando interpretado no sentido de declarar incapaz para testemunhar ou
prestar declarações uma pessoa que tenha num processo a condição de vítima ou ofendido de um crime se essa pessoa
estiver interdita por anomalia psíquica, é inconstitucional, por violação dos arts. 1.º e 13.º e 20.º, n.º s 1 e 4, da Constituição
da República Portuguesa.
(Acórdão
do
TRL,
de
23-11-2010,
proc.
n.º
5221/06.0TACSC.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fdf037e1b96842ff80257802003ba99c?OpenDocument)
Ac. TRG de 26-04-2010, CJ, 2010, T4, pág. 289: I. Não é proibido o uso de imagens captadas por uma câmara de vídeo
colocada pelo ofendido no seu prédio, nem a valoração dessas imagens como meio de prova.
II. Tais imagens podem ser atendidas e valoradas atento o princípio da livre apreciação da prova consagrado no artº 127º
do CPC.
Ac. TRL de 28-05-2009; CJ, 2009, T3, pág.135: I. As regras de proibição constitucionalmente definidas ou concretizadas
pelo legislador ordinário na legislação processual penal, mormente o CPP, dirigem-se, em primeira mão, às instâncias
formais de controlo, designadamente, aos investigadores, Ministério Público e Juiz de Instrução.
II. No que respeita a provas obtidas por particulares e à tutela da vida privada, o legislador remete-nos para a tipificação
dos ilícitos criminais previsto no CP como tutela do direito fundamental à privacidade.
III. Não é a existência ou não de licença concedida pela CNPD para a colocação de câmaras de videovigilância que define a
licitude ou ilicitude penal da recolha ou utilização das imagens, mas sim o artº 199º do CP que tipifica o crime de gravações
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e fotografias ilícitas.
IV. Nada impede que o dono da câmara de videovigilância, antes de instaurado procedimento criminal, por crime de dano,
contra as pessoas filmadas, procedesse à visualização das imagens recolhidas de forma penalmente não ilícita - já que
captadas à vista de toda a gente e sem qualquer surpresa para os filmados.
V. Mesmo no caso de confirmação da invalidade do uso das imagens recolhidas, nada obstaria à consideração do
testemunho de quem, através da prévia visualização das filmagens captadas, identificou os autores do dano, prova esta a
apreciar livremente pelo tribunal nos termos do artº 127º do CPP.
VI. O uso de imagens captadas por câmara de videovigilância colocada pelo assistente na entrada do seu prédio rústico,
desde que limitada à identificação dos autores dos danos praticados na sua propriedade, e enquanto reportado ao
momento da prática dos factos integradores dos referidos danos, configura um meio necessário e apto para repelir a
agressão ilícita contra a propriedade do assistente.
I- A prova indiciária, circunstancial ou indirecta, devidamente valorada permite fundamentar uma condenação quando,
como refere o artigo 192º do CPP Italiano, os indícios são graves, precisos e concordantes
II- A simples detenção dos objectos furtados por parte do arguido, desacompanhada de qualquer outro indício, não
permite induzir a forma como as coisas furtadas foram por ele obtidas, nem que ele as obteve nas condições requeridas
pelo artigo 203º do Código Penal.
A experiência ensina que o arguido sempre poderia ter entrado na posse das coisas furtadas por as ter recebido de um
terceiro sem ter tido qualquer participação no furto.
Neste caso, como a jurisprudência espanhola vem reiteradamente afirmando, a autoria do furto não é mais do que uma
das várias hipóteses possíveis a qual, para além de ser a mais prejudicial para o arguido, carece da segurança exigida pela
observância do princípio in dubio pro reo.
Extracto do texto:
Ao contrário do que por vezes se pensa e se ouve a todo o tempo, a prova indiciária, devidamente valorada, permite
fundamentar uma condenação (cfr., v.g., Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, vol. II, reimp. Lisboa, 1981, págs.
288-295, Id., Curso de Processo Penal, 2º vol., Lisboa, 1986, págs. 207- 208, Germano Marques da Silva, Curso de Processo
Penal, Lisboa/ S. Paulo, 1993, vol. II, pág. 83 Sérgio Gonçalves Poças, Da Sentença Penal-Fundamentação de Facto, in Julgar,
n.º 3, Set-Dez. 2007, págs. 27-29 e 42-43, Acs. do S.T.J. de 8-1-1995, B.M.J. n.º 451, pág. 86 e de 12-9-2007, proc.º n.º
4588/07, rel. Cons.º Armindo Monteiro in www.dgsi.pt, Acs. da Rel. de Coimbra de 6-3-1996, Col. de Jur. ano XXI, tomo 2,
pág. 44 e de de 9-2-2000, Col. de Jur. ano XXV, tomo 1, pág. 51, de 11-5-2005, proc.º n.º 1056/05, rel. Oliveira Mendes, de 97-2008, proc.º n.º 501/01.3TAAGD, rel. Ribeiro Martins, in www.dgsi.pt e os Acs da Rel. de Guimarães de 9-10-2006, proc.º
n.º 2429/05-1, de 29-1-2007, proc.º n.º 2053/06-1, e de 25-6-2007, proc.º n.º 537/07-1, todos relatados por Cruz Bucho).
Em muitos casos, nomeadamente no âmbito da criminalidade organizada, a prova indiciária, circunstancial ou indirecta é
mesmo o único meio de chegar ao esclarecimento de um facto criminoso e à descoberta dos seus autores (cfr., v.g., Eduardo
Araújo da Silva, Crime Organizado - procedimento probatório, editora Atlas, São Paulo, 2003, págs. 154-157, Fábio
Brumana, Autonomia do Crime de Lavagem e Prova Indiciária, in Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n.º41, abri.-jun. 2008, págs.
11-14 e Euclides Dâmaso Simões, Prova Indiciária - contributos para o seu estudo e desenvolvimento em dez sumários e um
apelo urgente, in Julgar, n.º2, 2007, págs. 203- 215).
A valorização da prova indiciária não se verifica apenas no mundo anglo-saxónico (cfr. vg. Dennis, The Law of Evidence,
3ªed., Londres, 2007, págs. 9-10 e 58-84 e seguintes, Peter Murphy, Murphy on Evidence, 6ª ed., Londres, 1997, págs. 10-11,
199- 208), mas também em ordenamentos jurídicos bem mais próximos do nosso.
Assim, em Espanha desde 1985 que o Tribunal Constitucional vem reafirmando que a presunção de inocência não proíbe
que a convicção judicial no processo penal se fundamente na prova indiciária.
Sobretudo desde então têm florescido os estudos doutrinais e jurisprudências sobre a matéria (cfr., vg., Enrique Ruiz
Vadillo, Algunas breves consideraciones sobre los indícios, las presunciones y la motivación de las sentencias, in Poder
Judicial, 2ª epoca, Setembro 1986, págs. 75-90, Juan Alberto Belloch Julbe, La Prueba Indiciaria e Eduardo de Urbano
Castrillo, La Prueba Indiciaria en la jurisprudencia constitucional, ambos in La Sentencia Penal- Cuadernos de Derecho
Judicial, vol. XIII, Madrid, 1992, págs. 29-93 e 327-335, respetivamente, Andrés Martinez Arrieta, La prueba indiciaria, in
Centro de Estudios Judiciales, La Prueba en el Proceso Penal, Madrid, 1993, págs. 53-73, Jaime Vegas Torres, Presunción de
inocencia y prueba en el proceso penal, Madrid, 1993, págs. 137-155, Francisco Pastor Alcoy, Prueba Indiciaria y Presuncion
de Inocencia, Valência, 1995, Antonio Pablo Rives Seva, La Prueba en el Proceso Penal- Doctrina de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, 2ª ed, Pamplona, 1996, págs. 99-119, Carlos Climent Duran, La prueba penal, Valencia, 1999, pág. 575698, Miguel Angel Montañes Pardo, La Presunción de Inocencia- Analisis Doctrinal y Jurisprudencia, Pamplona, 1999, págs.
107-108) Juan Antonio Rosas Castaneda, Algunas consideraciones sobre la teoria da la prueba indiciaria en el proceso penal
y los derechos fondamentales del imputado, in www.porticolegal) os quais, embora venham influenciando toda a América
Latina de língua castelhana, só há muito pouco têm merecido alguma atenção, e ainda assim muito modesta, por parte da
doutrina e jurisprudência portuguesa.
Segundo a jurisprudência espanhola do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, com o aplauso geral da doutrina,
a eficácia probatória da prova indiciária está dependente da verificação de quatro requisitos:
- Prova dos indícios: Os indícios devem estar plenamente provados por meio de prova directa e não serem meras
conjecturas ou suspeitas, por não ser possível construir certezas sobre simples probabilidades;
- Concorrência de uma pluralidade de indícios: embora a validade da regra “indicium unus indicium nullus” seja cada vez
mais questionada (cfr., criticamente, Miranda Estrampes, La minima actividad probatoria en el proceso penal Barcelona,
1997, págs. 233-240), salvo em casos excepcionais, um único facto (indício) impede a formulação de uma convicção judicial
com base na prova indiciária. Para além dessa pluralidade exige-se ainda que os indícios sejam periféricos relativamente ao
facto a provar, assim como estejam interligados com o facto nuclear carecido de prova e que não percam força pela
presença de contraindícios que neutralizem a sua eficácia probatória;
- Raciocínio dedutivo: entre os indícios provados e os factos que deles se inferem deve existir um nexo preciso, directo,
coerente, lógico e racional. A falta de concordância ou irracionalidade deste nexo entre o facto base e o facto deduzido
tanto pode ter por fundamento a falta de lógica ou de coerência na inferência como o carácter não concludente por
excessivamente aberto, débil ou indeterminado.
- Motivação da sentença: o tribunal deve explicitar na sentença o raciocínio em virtude do qual partindo dos indícios
provados chega à conclusão da culpabilidade do arguido. Por isso, “a sentença baseada em indícios deve ter uma extensa e
abundante motivação” (Francisco Pastor Alcoy, Prueba Indiciaria y Presuncion de Inocencia, cit. pág. 63).
Em Itália o artigo 192º, n.º2 do Código de Processo Penal Italiano estatui que “a existência de um facto não pode ser
deduzida de indícios a menos que estes sejam graves, precisos e concordantes”.
Segundo Paolo Tonini, são graves os indícios que são resistentes às objecções e que, portanto, têm uma elevada
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capacidade de persuasão; são precisos quando não são susceptíveis de diversas interpretações, desde que a circunstância
indiciante esteja amplamente provada; são concordantes quando convergem todos para a mesma direcção (La prova
penale, 4ª ed., Pádua, 2000, apud Eduardo Araújo da Silva, Crime Organizado-procedimento probatório, editora Atlas, São
Paulo, 2003, pág. 157).
Finalmente, também no Brasil há muito que a riquíssima doutrina (Tourinho Filho, Magalhães Noronha, Frederico
Marques, Júlio Mirabete, Adalberto Camargo Aranha) e a jurisprudência do país irmão, vêm salientando que o juiz pode
proferir decisão condenatória baseado em prova indiciária. “Assim indícios múltiplos, concatenados e impregnados de
elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, maxime quando excluem
qualquer hipótese favorável ao acusado” (Mirabete, Processo Penal, São Paulo, Ed. Atlas 1991, pág. 302).
(Acórdão
do
TRG,
de
19-01-2009,
proc.
n.º
2025/08-2,
em
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/614ff11f4d91f83480257577005716a0?OpenDocument
)
1. A disciplina contida no art.º 129.º, n.º 1 viola o princípio da estrutura acusatória do processo, nem o da imediação,
nem a regra do contraditório. Este preceito, ao mesmo tempo que admite o testemunho de ouvir dizer, impõe que as
pessoas referenciadas nesse depoimento sejam, elas próprias, chamadas a depor. E, desse modo, garante a imediação e
possibilita a cross-examination.
2. Só assim não será (isto é, as pessoas referidas são chamadas a depor) se a sua inquirição não for possível, “por morte,
anomalia psíquica superveniente ou impossibilidade de serem encontradas”. Nessa hipótese, tornando-se impossível
interrogar as pessoas que as testemunhas de outiva indicaram como fonte, tem de considerar-se razoável e proporcionada
a limitação introduzida à proibição do depoimento indirecto. Tanto mais que este depoimento é apreciado pelo tribunal,
segundo as regras da experiência e o princípio da livre convicção (cfr. art.º 127.º, do CPP)”.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-04-2008,
proc.
n.º
2677/08-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9dd444eae56eb27380257435006106f0?OpenDocument
)
Ac. TRE de 10-04-2007, CJ, 2007, T2, pág.256: O princípio da presunção da inocência do acusado, dirige-se antes do mais
aos julgadores, que não podem, todavia, ver restringidos os meios necessários à formação da sua livre convicção. Não
dispondo a lei qualquer limitação às declarações do ofendido, o julgador pode assentar a sua convicção nessas declarações
se lhe merecerem confiança.
I – A livre convicção a que se refere o artigo 127.º do Código de Processo Penal é apenas um princípio metodológico de
sentido negativo que impede a formulação de «regras que predeterminam, de forma geral e abstracta, o valor que deve ser
atribuído a cada tipo de prova», ou seja, o estabelecimento de um sistema de prova legal.
II – Não obstante o seu carácter negativo, este princípio pressupõe a adopção de regras ou critérios de valoração da
prova. E, se o que se pretende é conhecer um acontecimento pretérito, «a valoração há-de conceber-se como uma
actividade racional consistente na eleição da hipótese mais provável entre as diversas reconstruções possíveis dos factos».
III – Para além disso, «sendo a valoração um juízo de aceitabilidade dos enunciados fácticos em que consistem os
resultados probatórios, e tendo em conta que estes são aceitáveis quando o seu grau de probabilidade é suficiente, os
critérios (positivos) de valoração hão-de indicar o momento a partir do qual um enunciado fáctico alcança um grau de
probabilidade suficiente e maior que qualquer outro enunciado alternativo dos mesmos factos».
IV – Assim sendo, a fundamentação da decisão de facto assume, para este efeito, uma função particularmente
importante. Ela deve permitir compreender «as razões que apoiam a verificação dos enunciados, porque, de outro modo, a
livre valoração converter-se-ia em valoração livre, discricionária, subjectiva e arbitrária».
(Acórdão
do
TRL,
de
12-03-2003,
proc.
n.º
8122/2002-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/34106bcd41026e8680256f10003ddfe8?OpenDocument)
I - A particular opinião, ou entendimento, do recorrente sobre a prova não pode sobrepôr-se à convicção do julgador do
tribunal "a quo", uma vez que, salvo quando a Lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da
experiência e a livre convicção da entidade competente nos termos do art.º 127.º do C.P.P..
II - Esta livre convicção, desde que objectivável na motivação da decisão sobre a matéria de facto, alicerçada em
julgamento, não pode ser substituída por diverso (e antagónico) entendimento doutros intervenientes processuais,
nomeadamente do arguido, que eventualmente, procederam a uma outra apreensão e valorização da prova.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-05-2002,
proc.
n.º
00104603,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/cbec51334ce8ba7280256c45002dd1a5?OpenDocument)
Ac. TRP de 6-03-2002 : Mesmo quando houver documentação da prova, a sua livre apreciação, devidamente
fundamentada segundo as regras da experiência, no sentido de uma das soluções plausíveis torna a decisão inatacável.
Doutro modo seriam defraudados os fins visados com a oralidade e a imediação da prova.
O depoimento da testemunha que ouviu do arguido a admissão da prática dos imputados factos é passível de livre
apreciação pelo tribunal, nos termos do art.º 127.º do C.P.P..
(Acórdão
do
TRL,
de
08-11-2000,
proc.
n.º
0064633,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f79767645f09d1f8802569bd004b2d0e?OpenDocument)
5- Doutrina online
António Pires Henriques da Graça, A valoração da prova no crime de tráfico de pessoas, CEJ, 2015 (ver, também
Processo Penal Português - Questões de Prova, CEJ, 2015)
Extracto do texto:
O artigo 127º do CPP estabelece três tipos de critérios para avaliação da prova, com características e natureza
completamente diferente: uma avaliação da prova inteiramente objetiva quando a lei assim o determinar (o caso dos
documentos autênticos), outra, também objetiva, quando for imposta pelas regras da experiência, finalmente uma outra,
eminentemente subjetiva, que resulta da livre convicção do julgador.
Porém não há que confundir o grau de discricionariedade implícito na formação do juízo e valoração do julgador com o
mero arbítrio: a livre ou íntima convicção do juiz não poderá ser nunca puramente subjetiva ou emotiva, e, por isso, há de
ser fundamentada, racionalmente objetivada e logicamente motivada, de forma a suscetibilizar controlo.
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A livre apreciação da prova liberta do rígido sistema da prova tarifada, ou prova legal, realiza-se obedecendo a critérios
lógicos e objetivos, determinando uma convicção racional e, por isso objetivável e explicável. [V., v.g., Acórdãos do STJ, de
4 de Novembro de 1998, 21 de Janeiro de 1999 e 18 de Janeiro de 2001, respetivamente na ―CJ, Acórdãos do STJ VI, Tomo
3, p. 201; ―SAASTJ, nº 27, p. 38; e nº 47, p. 88.]
As regras da experiência não exigem certezas científicas, não são perícias, nem exames donde resultem aquelas certezas,
mas informações reais que a vida ensina na verificação empírica de resultados produzidos, valendo a máxima de Cícero de
que a experiência é a mestra da vida.
[…]
A prova nem sempre é direta, de perceção imediata, muitas vezes é baseada em indícios.
Indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método
indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de
ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra.
A prova indiciária é suficiente para determinar a participação no facto punível se da sentença constarem os factos-base
(requisito de ordem formal) e se os indícios estiverem completamente demonstrados por prova direta (requisito de ordem
material), os quais devem ser de natureza inequivocamente acusatória, plurais, contemporâneos do facto a provar e, sendo
vários, estar inter-relacionados de modo a que reforcem o juízo de inferência
O juízo de inferência deve ser razoável, não arbitrário, absurdo ou infundado, e respeitar a lógica da experiência e da
vida; dos factos-base há de derivar o elemento que se pretende provar, existindo entre ambos um nexo preciso, direto,
segundo as regras da experiência. [Acórdão do STJ, de 11 de Julho de 2007.]
A avaliação dos indícios pelo juiz implica uma especial atenção que devem merecer os factos que se alinham num sentido
oposto ao dos indícios culpabilizantes, pois que a sua comparação é que torna possível a decisão sobre a existência, e
gravidade, das provas.
Tal como perante os indícios, também para o funcionamento dos contraindícios é imperioso o recurso às regras da
experiência e a afirmação de um processo lógico e linear que, sem qualquer dúvida, permita estabelecer uma relação de
causa e efeito perante o facto contra indiciante infirmando a conclusão que se tinha extraído do facto indício. Dito por
outras palavras, o funcionamento do contraindício, ou do indício de teor negativo, tem como pressuposto básico a
afirmação de uma regra de experiência que permita, perante um determinado facto, a afirmação de que está debilitada a
conclusão que se extraiu dos indícios de teor positivo.
Os factos indiciadores devem ser objeto de análise crítica dirigida à sua verificação, precisão e avaliação:
Facto indiciário – convergência ou concordância indiciária – presunção entre o facto indiciante e o facto probando. Salvo
se demonstre a existência de algo que aponte em sentido contrário ou porque a experiência ou perspicácia indicam uma
conclusão contrária.
O processo de inferência supõe factos concludentes de indícios comprovados e não descredibilizados por outros indícios e
não excludentes de conclusão razoável de harmonia com a lógica da experiência comum no discernimento humano.
[Acórdão do STJ, de 2 de Abril de 2011.]
Luis Gominho, Criminalidade Economica e Financeira, CEJ, 2015.
Extracto do texto:
[…] Segundo o plasmado no art. 127.º do Cód. Proc. Penal, fora das situações em que a lei dispuser diferentemente – o
que acontece na prova pericial e na documental, a mesma é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção
da entidade competente.
Ou seja, contra o que havia sucedido em determinados momentos históricos, o julgador liberta-se do sistema das provas
legais que a condicionavam essa mesma apreciação a normas pré-fixadas e abstractas, passando agora apenas a ter que
“se subordinar à lógica, à psicologia e às máximas da experiência” [Cavaleiro de Ferreira, Lições de Processo Penal, citado
por Ana Brito, “A valoração da aprova e prova indirecta, Criminalidade Económica-Financeira, CEJ, Tomo III, pág.ª 237].
Porém, não é só o julgador que é beneficiário desta liberdade: como a norma citada expressamente o refere, é um
princípio actuável pela entidade competente que também pode ser, por exemplo, o Ministério Público.
A livre convicção surge assim como um meio para a descoberta da verdade.
O contraponto, para a subjectividade que este sistema introduz, já se sabe qual seja: a fundamentação, que torne
aquela apreciação, “em concreto, recondutível a critérios objectivos e susceptíveis de motivação e controlo”.
Ou seja, numa expressão feliz que vi citada algures, “é uma liberdade para a objectividade”.
Ora como sabem, “o juízo de valoração da prova tem diferentes níveis, sendo que, num primeiro aspecto, avulta a
natureza da própria prova (que pode ser directa ou indirecta) e, num segundo patamar, a credibilidade que merecem ao
tribunal os meios de prova, sendo certo, porém, que o valor das provas não advém tanto da sua natureza, mas
fundamentalmente da sua credibilidade”.
Depois, haverá que fazer todo o jogo dialéctico e interactivo que corporize e traduza o caminho lógico que evidenciará a
convicção a que se aportou.
[…]
Com base nos ensinamentos do Professor Cavaleiro de Ferreira, há muito que entrou na vulgata judiciária, a ideia de que
“em muitas situações, a prova dos factos, tem de resultar de outros factos que não se comprovam em si próprios, mas de
ilações, retiradas face ao facto e às circunstâncias concretas do seu cometimento” – cfr. a este respeito, Lições de Direito
Penal, Vol. I, Lisboa/S. Paulo, Ed. Verbo, 1992, págs. 297 e 298.
No fundo, estamos reconduzidos a um “quase-puzzle” construído mediante um processo lógico e concatenado de factos,
baseado em presunções.
Tal como se pode ler na comunicação feita pelo Mm.º Conselheiro Santos Cabral, inserta no mesmo Tomo III do Caderno
Especial dedicada a este tema pelo CEJ [cfr. pág.ª 226], que para o efeito cita Carlos Climent Durán (La Prueba), em termos
simples, poderemos dizer que “toda a presunção consiste, em obter a prova de um determinado facto (facto presumido),
partindo de um outro ou outros factos básicos (indícios) que se provam através de qualquer meio probatório e que estão
estreitamente ligados com o facto presumido, de tal maneira que se pode afirmar que, provado o facto ou os factos básicos,
também resulta provado o facto consequência ou facto presumido”.
Por aqui logo se infere, que a utilização de presunções exige, da parte do tribunal, um particular esforço de
fundamentação, já que corresponde a um processo mais complexo de apreciação e afirmação probatória de um facto.
Tal como na comunicação referida se deixou consignado, “não só há-de resultar provado o ou os factos básicos mas há-de
determinar-se, ainda, a existência ou conexão racional entre esses factos e o facto consequência. Além de se permitir, em
concreto, a análise de toda a prova produzida em sentido contrário com vista a desvirtuar quer os indícios quer a conexão
racional entre esses indícios e o facto consequência.”
Daí que, para a valoração de tal meio de prova (também chamada circunstancial ou indiciária), devam exigir-se, os
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seguintes requisitos:
- pluralidade de factos-base ou indícios;
- precisão de tais indícios estejam acreditados por prova de carácter directo;
- que sejam periféricos do facto a provar ou interrelacionados com esse facto;
- racionalidade da inferência;
- expressão, na motivação do tribunal de instância, de como se chegou à inferência.”
[…]
Em qualquer destas formas de prova, directa ou indirecta, as chamadas regras de experiência assumem um papel
particular.
Tal designação poderá ser algo redutora, já que aí se incluem “os juízos correntes de probabilidade, os princípios da lógica
ou os próprios dados da intuição humana”.
Aquelas “têm uma função instrumental no quadro de uma investigação orientada para os factos individuais”.
Servem sobretudo [Paulo Sousa Mendes, “A prova penal e as regras de experiência, Estudos em Homenagem ao Prof.
Figueiredo Dias, citado pela Mm.ª Desembargadora Ana Brito, obra já citada [“A valoração da aprova e prova indirecta,
Criminalidade Económica-Financeira, CEJ, Tomo III], pág.ª 239] “para produzir prova de primeira aparência, na medida em
que desencadeiam presunções judiciais simples, naturais, de homem, de facto ou de experiência, que não são estabelecidas
pela lei, mas se baseiam apenas na experiência de vida”.
Dito por outras palavras, fornecem [Idem] “índices corrigíveis, critérios que definem conexões de relevância, orientam os
caminhos da investigação e oferecem probabilidades conclusivas, mas apenas isso – é assim em geral, em regra”.
Naturalmente que não dispensam a aferição desses mesmos dados, em função da situação concreta a julgar.
[…]
Gostaria apenas de recordar que a “certeza judicial não se confunde com a certeza absoluta, física ou matemática, sendo
antes uma certeza empírica, moral histórica” [Climent Durán, citado pelo Mm.º Conselheiro Santos Cabral na sua
comunicação “A valoração da prova no âmbito da criminalidade económico-financeira”, CEJ, Tomo III, pág.ª 225].
“A dúvida razoável, que determina a impossibilidade de convicção do Tribunal sobre a realidade de um facto, distingue-se
da dúvida ligeira, meramente possível, hipotética. Só a dúvida séria se impõe à íntima convicção. Esta deve ser, pois,
argumentada, coerente, razoável”. [Assim, Jean-Denis Bredin, Le Doute et L’intime Conviction, Revue Française, citado na
obra anteriormente indicada.]
Como é que o princípio em causa [in dubio pro reo] se articula com o da livre apreciação da prova?
Num enunciado simples: “A livre apreciação exige a convicção para lá da dúvida razoável; enquanto o princípio in dubio
pro reo impede (limita) a formação da convicção em caso de dúvida razoável.” De certo modo, como que constituem “a face
e o verso da mesma realidade”: “a livre convicção cessa perante a dúvida razoável e a dúvida não pode aceitar-se quando
não for razoável”. [Santos Cabral, obra e lugar citados.]
Ana Maria Barata Brito, Livre Apreciação da Prova e Prova Indirecta, CEJ, 2014.
Extracto do texto:
A valoração da prova indirecta não é apenas um assunto do juiz.
No processo de estrutura acusatória em que o dominus do inquérito é (quase) soberano na decisão de arquivar ou de
submeter um arguido a julgamento, a apreciação das provas é também um problema do Ministério Público.
Cabe-lhe, logo no inquérito, a correcta valoração dos indícios, sendo certo que vinga hoje a interpretação de que o juízo
para arquivar ou para acusar se aproxima cada vez mais do juízo sobre a absolvição e sobre a condenação.
É sempre da formação de uma convicção que se trata.
Para tanto, na nomenclatura do Código de Processo Penal (art. 127º), a entidade competente aprecia a prova segundo as
regras da experiência e a livre convicção, salvo quando a lei dispuser diferentemente.
A livre apreciação é, então, o princípio máximo, base e transversal de prova, que rege no processo desde o início deste.
Ele “vale para todo o decurso do processo penal e para todos os órgãos da justiça penal”. [Figueiredo Dias, Lições de
Processo Penal, 2004, p.202]
Substitui o sistema das provas legais, que se baseava numa falta de confiança generalizada nos juízes.
[…]
Logo nas lições escritas em 1956, Cavaleiro de Ferreira fala em “livre convicção como meio de descoberta da verdade” e
não como “uma afirmação infundada de verdade”. [Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, II, p. 298]
Esclarece que “o julgador, em vez de se encontrar ligado a normas pré-fixadas e abstractas sobre a apreciação da prova,
tem apenas de se subordinar à lógica, à psicologia e às máximas da experiência.”
Mas previne que “a convicção por livre não deixa de ser fundamentada” e manifesta apreensão relativamente ao que
chama de mutismo da jurisprudência de então: “somente a supressão das provas legais tornou praticamente mudas a
jurisprudência e a doutrina a este respeito” (Cavaleiro de Ferreira refere-se à necessidade de fundamentação) “e criou por
isso o grave perigo dum puro subjectivismo na apreciação das provas”.
Nas lições escritas em 1975, Figueiredo Dias, realça a “deslocação do fulcro de compreensão do próprio direito das
normas gerais e abstractas para as circunstâncias concretas do caso”.
Ensina que livre apreciação significa ausência de critérios legais pré-fixados e, simultaneamente, “liberdade de acordo
com um dever – o dever de perseguir a chamada verdade material – de tal sorte que a apreciação há-de ser, em concreto,
recondutível a critérios objectivos e susceptíveis de motivação e controlo”. [Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 2004,
p. 202-3]
Não poderá tratar-se de uma convicção puramente subjectiva ou emocional. Curando-se sempre de uma convicção
pessoal, ela é necessariamente objectivável e motivável.
Esclarece ainda Figueiredo Dias que a verdade que se procura é uma verdade prático-jurídica, resultado de um
convencimento do juiz sobre a verdade dos factos para além de toda a dúvida razoável.
[…]
Em estudo publicado em 2010, Paulo de Sousa Mendes, considera o sistema da prova livre como um “símbolo de
modernidade”. [Paulo de Sousa Mendes, A prova penal e as Regras da experiência, Estudos em Homenagem ao prof.
Figueiredo Dias, III, p.1002]
Refere que “a prova livre antecipa duas características típicas do espírito moderno: a abertura à experiência e a
autonomia do observador (neste caso, o julgador)”.
Considera que “tais características potenciam a descoberta da verdade material”.
Adverte que “o julgador moderno tem, cada vez mais, de produzir abundante fundamentação dos seus juízos
probatórios. Para o efeito ele faz apelo não só aos meios de prova científicos, mas também às chamadas regras da
experiência”.
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Sobre a operância destas regras da experiência, Paulo de Sousa Mendes tece importantes considerações.
Refere:
“As regras da experiência têm aqui uma função instrumental no quadro de uma investigação orientada para os factos
individuais”
“O juiz historiador tem que reconstituir um facto individual que ele mesmo não percepcionou. Na melhor das hipóteses, o
juiz historiador conseguirá ainda assim ter acesso a fragmentos da matéria de facto” (Sousa Mendes exemplifica com o
“artigo de jornal” no crime de difamação através da comunicação social). [Paulo de Sousa Mendes, idem, p.1003]
“Na maior parte das vezes o juiz historiador terá de lançar mão de um procedimento indiciário, recorrendo à percepção
de meros factos probatórios através dos quais procurará provar o facto principal.
Como se sabe, a prova indiciária é aquela que permite a passagem do facto conhecido ao facto desconhecido.
É neste campo que as regras da experiência se tornam necessárias, na medida em que ajudam à realização dessa
passagem. Seja como for, a apreensão do facto principal terá, no final, de ser feita de um modo totalizante, pois o juiz
historiador nunca pode perder de vista que lhe cabe fazer um juízo objectivo, concreto e atípico acerca do caso decidendo.”
[Paulo de Sousa Mendes, idem, p.1003]
O juiz terá sempre que “averiguar em que medida os factos concretos e individualizados do caso, confirmam ou infirmam
aquelas inferências gerais, típicas e abstractas…
As regras da experiência, os critérios gerais, não serão aqui mais do que índices corrigíveis, critérios que definem
conexões de relevância, orientam os caminhos da investigação e oferecem probabilidades conclusivas, mas apenas isso – é
assim em geral, em regra, mas sê-lo-á realmente no caso a julgar?” (aqui, Paulo de Sousa Mendes cita Castanheira Neves).
Revemo-nos nas conclusões deste autor, que são as seguintes: “as regras da experiência servem para produzir prova de
primeira aparência, na medida em que desencadeiam presunções judiciais simples, naturais, de homem, de facto ou de
experiência, que são aquelas que não são estabelecidas pela lei, mas se baseiam apenas na experiência de vida”. “Então,
elas ficam sujeitas à livre apreciação do juiz.” [Paulo de Sousa Mendes, idem, p.1011]
São “argumentos que ajudam a explicar o caso particular como instância daquilo que é normal acontecer, já se sabendo
porém que o caso particular pode ficar fora do caso típico. O juiz não pode, pois, confiar nas regras da experiência mais do
que na própria averiguação do real concreto, sob pena de voltar, de forma encapotada, ao velho sistema da prova legal, o
qual se baseava, afinal de contas, em meras ficções de prova. Em última análise, a prova é particularística, sempre”.
Finaliza o autor com uma importante ilação: a de que “o juiz pode decidir contra as regras da experiência”. [Paulo de
Sousa Mendes, idem, p.1011]
[…]
O acórdão do TRC de 15.5.201311, relatado por Jorge Jacob, ilustra a aplicação prática desta doutrina:
Num caso em que para o juiz de julgamento as regras da experiência comum tinham levado à condenação da arguida, a
Relação, na procedência do recurso interposto, alterou a matéria de facto considerando que “a lógica resultante da
experiência comum não pode valer só por si, sobretudo se conduz a um resultado que é desmentido por uma prova
credível. A realidade do quotidiano desmente muitas vezes os padrões de normalidade, que não constituem regras
absolutas; são apenas reacções, eventos ou comportamentos normais ou previsíveis, mas que contra razoáveis expectativas,
podem não se verificar”.
[…]
“A prova é particularística sempre” e o juiz pode também decidir contra a presunção legal.
[…]
O Tribunal Constitucional tem afirmado o princípio da verdade material como valor constitucional, e uma justiça material
baseada na verdade dos factos como valor indisponível. [entre muitos, Acórdão TC nº 137/2002]
Mas a verdade material que se pretende alcançar no processo, através das provas livremente apreciadas, é uma verdade
pratico-jurídica.
No acórdão do STJ de 06-10-2010, relatado por Henriques Gaspar, afirma-se que “a verdade processual, na reconstituição
possível, não é nem pode ser uma verdade ontológica. A verdade possível do passado, na base da avaliação e do julgamento
sobre factos, de acordo com procedimentos, princípios e regras estabelecidos. Estando em causa comportamentos humanos
da mais diversa natureza, que podem ser motivados por múltiplas razões e comandados pelas mais diversas intenções, não
pode haver medição ou certificação segundo regras e princípios cientificamente estabelecidos. Por isso, na análise e
interpretação – interpretação para retirar conclusões – dos comportamentos humanos há feixes de apreciação que se
formaram e sedimentaram ao longo dos tempos: são as regras da experiência da vida e das coisas que permitem e dão
sentido constitutivo à regra que é verdadeiramente normativa e tipológica como meio de prova – as presunções naturais.”
Também no acórdão do TRL de 13-02-2013, relatado por Carlos Almeida, se desenvolve:
“Nas questões humanas não pode haver certezas… Também não se pode pensar que é possível, sem mais, descobrir “a
verdade”.(…)
A reconstrução que o tribunal deve fazer para procurar determinar a verdade de uma narrativa de factos passados
irrepetíveis assenta essencialmente na utilização de raciocínios indutivos que, pela sua própria natureza, apenas propiciam
conclusões prováveis. Mais ou menos prováveis, mas nunca conclusões necessárias como são as que resultam da utilização
de raciocínios dedutivos, cujo campo de aplicação no domínio da prova é marginal.
O cerne da prova penal assenta em juízos de probabilidade e a obtenção da verdade é, em rigor, um objectivo
inalcançável, não tendo por isso o juiz fundamento racional para afirmar a certeza das suas convicções sobre os factos.
A decisão de considerar provado um facto depende do grau de confirmação que esses juízos de probabilidade propiciem.
Esta exigência de confirmação impõe a definição de um “standard” de prova de natureza objectiva, que seja controlável
por terceiros e que respeite as valorações da sociedade quanto ao risco de erro judicial, ou seja, que satisfaça o princípio in
dubio pro reo.”.
[…]
As exigências de fundamentação das decisões judiciais não são uniformes.
As decisões condenatórias devem ser objecto de um dever de fundamentar de especial intensidade, não se verificando o
mesmo noutro tipo de decisões. [cfr. Ana Luísa Pinto, A Celeridade no Processo Penal: O Direito à Decisão em Prazo
Razoável, p. 75 e Acs TC 680/98, 281/2005 e 63/2005 ali citados]
Os parâmetros de exigência da fundamentação da matéria de facto – provada e não provada – também variarão de
acordo com a singeleza ou a complexidade do caso e o maior ou menor grau de evidência das provas.
A prova indirecta determina especiais exigências de fundamentação.
Nas várias classificações das provas, a distinção mais importante segundo Taruffo, é a que distingue entre provas directas
e indirectas. [Taruffo, La Prueba, p. 60]
Seguindo de perto este autor, a distinção assenta na conexão entre o facto objecto do processo “e o facto que constitui o
objecto material e imediato do meio de prova”.
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“Quando os dois enunciados têm que ver com o mesmo facto, as provas são directas”, pois incidem directamente sobre
um facto principal. “O enunciado acerca deste facto é o objecto imediato da prova”.
“Quando os meios de prova versam sobre um enunciado acerca de um facto diferente, acerca do qual se pode extrair
razoavelmente uma inferência acerca de um facto relevante, então as provas são indirectas ou circunstanciais”. [Taruffo, La
Prueba, p. 60]
Trata-se de uma distinção funcional que depende da conexão entre as provas e os factos.
Indirectas podem ser quaisquer provas, obtidas por qualquer meio.
Numa pseudo hierarquia de provas, diria que a prova indirecta não ocupa uma boa posição.
Cavaleiro de Ferreira, reconhecendo a sua importância pois “são mais frequentes os casos em que a prova é
essencialmente indirecta do que aqueles em que se mostra possível uma prova directa”, considera-a “enganadora” por
consentir “graves erros”. [Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, II, p. 289]
Chama - lhe prova “difícil”, dizendo que “só começa depois de estabelecidos ou provados os factos indiciantes”. [idem]
Nas suas lições classifica os vários tipos de indícios, discorre sobre os procedimentos a adoptar na apreciação e
relacionação desses indícios, concluindo que eles “são tanto mais valiosos quanto mais precisos,... mais concludentes se
apresentem, mais próximos da categoria dos indícios necessários, e quanto mais numerosos”. [idem, p.292]
Declara que a apreciação das provas indirectas pressupõe “grande capacidade e bom senso do julgador”, que “as
complexas operações mentais que o manejo da prova indiciária implica exigem raras qualidades”.
E enumera: “ inteligência clara e objectiva, experiência esclarecida, integridade de carácter, ausência de fácil ou emotiva
impressionabilidade”.
Avançaria três notas elementares:
- A prova indirecta é muito frequente e muito importante.
- Nada impede que a convicção assente exclusivamente em prova indirecta.
- Uma conclusão segura sobre a força persuasiva das provas – directas ou indirectas – retirar-se-á, sempre e só, no
concreto caso.
Sobre a força latente da prova indirecta pode ver-se o trabalho de Euclides Dâmaso, dando notícia da jurisprudência do
Supremo Tribunal de Justiça de Madrid sobre provas indirectas. [Euclides Dâmaso, Prova Indiciária, Julgar nº 2]
[…]
Não deve […] baixar-se o parâmetro de exigência de prova, quanto a crimes mais difíceis de investigar e provar.
O que não impede que se encare com maior normalidade a inexistência de prova directa nesses casos, e que a prova
indirecta deva então concentrar toda a atenção.
O processo penal prevê para determinados crimes meios específicos de obtenção e até de produção de prova. Não
contempla regras especiais de valoração, mantendo-se legítimo o uso da prova indirecta, mas à semelhança do que sucede
indistintamente em todos os casos.
Também o exame crítico da prova indirecta na sentença tem que explicar uma convicção que não se apresentará tão
linear, e que implicará especificações acrescidas.
Destaco dois pontos do sumário do acórdão STJ de 06 - 10 - 2010, relatado por Henriques Gaspar, que deve merecer
leitura integral:
“O julgamento sobre os factos, devendo ser um julgamento para além de toda a dúvida razoável, não pode, no limite,
aspirar à dimensão absoluta de certeza da demonstração acabada das coisas próprias das leis da natureza ou da
certificação cientificamente cunhada.
Há-de, pois, existir e ser revelado um percurso intelectual, lógico, sem soluções de descontinuidade, e sem uma relação
demasiado longínqua entre o facto conhecido e o facto adquirido. A existência de espaços vazios no percurso lógico de
congruência segundo as regras da experiência, determina um corte na continuidade do raciocínio, e retira o juízo do
domínio da presunção, remetendo-o para o campo já da mera possibilidade física mais ou menos arbitrária ou dominada
pelas impressões.”
[…]
Os factos que integram o dolo constituem um exemplo frequente de demonstração por prova indirecta.
Os actos interiores ou factos internos, que respeitam à vida psíquica, raramente se provam directamente.
[…]
Na ausência de confissão, em que o arguido reconhece ter sabido e querido os factos que realizam um tipo objectivo de
crime, a prova do dolo terá de fazer-se por ilações, a partir de indícios, através de uma leitura do comportamento exterior e
visível do agente.
O julgador deve resolver a questão de facto decidindo que (ou se) o agente agiu internamente da forma como o revelou
externamente.
José António Henriques dos Santos Cabral, Prova indiciária e as novas formas de criminalidade, JULGAR n.º 17, MaioAgosto de 2012, e na página do STJ.
Extracto do texto:
É clássica a distinção entre prova directa e prova indiciária. Aquela refere-se aos factos probandos, ao tema da prova,
enquanto a prova indirecta, ou indiciária, se refere a factos diversos do tema da prova, mas que permitem, com o auxílio
de regras da experiência, uma ilação quanto ao tema da prova (v. g., uma coisa é ver o homicídio e outra encontrar o
suspeito com a arma do crime).
Na prova indiciária, mais do que em qualquer outra, intervêm a inteligência e a lógica do juiz. A prova indiciária
pressupõe um facto, demonstrado através de uma prova directa, ao qual se associa uma regra da ciência, uma máxima
da experiência ou uma regra de sentido comum. Este facto indiciante permite a elaboração de um facto-consequência em
virtude de uma ligação racional e lógica (v. g., a prova directa — impressão digital — colocada no objecto furtado permite
presumir que o seu autor está relacionado com o furto; da mesma forma, o sémen do suspeito na vítima de violação).
Aliás, é importante que se refira que a prova indiciária, ou o funcionamento da lógica e das presunções, bem como das
máximas da experiência, é transversal a toda a teoria da prova, começando pela averiguação do elemento subjectivo de
crime, que só deste modo pode ser alcançado, até à própria creditação da prova directa constante do testemunho (a
intenção de matar infere-se da zona atingida; da arma empregada; da forma de utilização).
[…]
[…] refira-se, a título de exemplo, o Acórdão de 2 de Abril de 2011 do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal (estava
em causa a presunção do tráfico de armas, em relação com a diversidade e qualidade do armamento apreendido, e a forma
que deve apresentar a prova que pretende colocar em causa os indícios, ou seja, os contra-indícios):
I — A avaliação dos indícios pelo juiz implica uma especial atenção que devem merecer os factos que se alinham num
sentido oposto ao dos indícios culpabilizantes, pois que a sua comparação é que torna possível a decisão sobre a existência,
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e gravidade, das provas.
II — Os factos que visam o enfraquecimento da responsabilidade do arguido, sustentada na prova indiciária, são de duas
ordens — uns impedem absolutamente, ou pelo menos dificilmente permitem que se atribua ao acusado o crime (estes
factos recebem muitas vezes o nome de indícios da inocência ou contra presunções); os outros debilitam os indícios
probatórios, e consubstanciam a possibilidade de afirmação, a favor do acusado, de uma explicação inteiramente favorável
sobre os factos que pareciam correlativos do delito, e davam importância a uma convicção de responsabilidade criminal.
Denominam-se de contra indícios e emergem em função da necessidade de contrapor aos indícios culpabilizantes outros
factos indício que aniquilem a sua força à face das regras de experiência.
III — Tal como perante os indícios, também para o funcionamento dos contra indícios é imperioso o recurso às regras da
experiência e a afirmação de um processo lógico e linear que, sem qualquer dúvida, permita estabelecer uma relação de
causa e efeito perante o facto contra indiciante infirmando a conclusão que se tinha extraído do facto indício. Dito por
outras palavras, o funcionamento do contra indício, ou do indício de teor negativo, tem como pressuposto básico a
afirmação de uma regra de experiência que permita, perante um determinado facto, a afirmação de que está debilitada a
conclusão que se extraiu dos indícios de teor positivo.
Refira-se, também, a título de exemplo, o Acórdão de 11 de Julho de 2007 (estava em causa um crime de homicídio em
que o arguido apresentou para desconto um cheque emitido pela vítima, sem qualquer justificação para tal, e o principal
indício era constituído por uma mancha de sangue da vítima no sapato do arguido), que refere:
IV — A prova nem sempre é directa, de percepção imediata; muitas vezes é baseada em indícios.
V — Indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método
indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de
ser prova indirecta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra.
VI — A prova indiciária é suficiente para determinar a participação no facto punível se da sentença constarem os factosbase (requisito de ordem formal) e se os indícios estiverem completamente demonstrados por prova directa (requisito de
ordem material), os quais devem ser de natureza inequivocamente acusatória, plurais, contemporâneos do facto a provar e,
sendo vários, estar inter-relacionados de modo a que reforcem o juízo de inferência.
VII — O juízo de inferência deve ser razoável, não arbitrário, absurdo ou infundado, e respeitar a lógica da experiência e
da vida; dos factos-base há-de derivar o elemento que se pretende provar, existindo entre ambos um nexo preciso, directo,
segundo as regras da experiência.
[…]
Face a tais decisões, procuremos agora detectar algumas linhas de força que nos guiem na construção das regras da
prova indiciária. Assim, e em primeiro lugar, tal como refere Marieta [La Prueba en Proceso Penal] são dois os elementos da
prova indiciária:
a) Em primeiro lugar, o indício que será todo o facto certo e provado com virtualidade para dar conhecer outro facto
que com ele está relacionado. (Dellepiane define-o como todo o rasto vestígio, circunstancia e em geral todo o facto
conhecido, ou melhor devidamente comprovado, susceptível de levar, por via da inferência ao conhecimento de outro facto
desconhecido).
O indício constitui a premissa menor do silogismo que, associado a um princípio empírico, ou a uma regra da experiência,
vai permitir alcançar uma convicção sobre o facto a provar. Este elemento de prova requer em primeiro lugar que o indício
esteja plenamente demonstrado, nomeadamente através de prova directa (v. g., prova testemunhal no sentido de que o
arguido detinha em seu poder objecto furtado ou no sentido de que no local foi deixado um rasto de travagem de dezenas
de metros).
b) Em segundo lugar é necessária a existência da presunção que é a inferência que, aliada ao indício, permite
demonstrar um facto distinto.
A presunção é a conclusão do silogismo construído sobre uma premissa maior: a lei baseada na experiência, na ciência
ou no sentido comum que, apoiada no indício — premissa menor —, permite a conclusão sobre o facto a demonstrar.
A inferência realizada deve apoiar-se numa regra geral e constante e permite passar do estado de ignorância sobre a
existência de um facto para a certeza, ultrapassando o estado de dúvida e probabilidade.
Sufragando nós tal entendimento, expresso por Marieta, não podemos deixar de aprofundar algumas das questões
suscitadas pela elaboração do juízo de inferência que justifica o salto entre o facto básico, ou indício, e o facto
consequência.
Na verdade, como refere Ragués i Vallès [El dolo y su prueba en el proceso penal, pág. 243] ao pronunciar-se sobre a
prova do dolo em processo penal na prova indiciária intervêm dois tipos de enunciados distintos que se empregam num
juízo de inferência: as chamadas regras da lógica formal e as regras da experiência. Para se poder afirmar que a conclusão
obtida através da prova de indícios coincide com a realidade afirma o mesmo Autor que são necessários dois pressupostos
básicos e irrenunciáveis: as regras da experiência que se apliquem em termos de premissa maior devem ser enunciadas por
forma a que transmitam declarações seguras, e irrefutáveis, sobre o conteúdo da referida realidade e, em segundo lugar, é
necessário, também, que os factos provados, que se conjugam em termos de premissa menor do silogismo judiciário
correspondam inteiramente à realidade.
Dentro das regras da experiência que vigoram na nossa sociedade podem identificar-se dois grandes grupos: por um
lado as leis científicas e, por outro, todas aquelas ilações que não são mais do que as regras de experiência quotidiana. As
primeiras formam-se a partir dos resultados obtidos pelas investigações das ciências, a que se atribui o carácter de
empíricas, enquanto que as outras assentam na denominada experiência quotidiana que surge através da observação,
ainda que não exclusivamente cientifica, de determinados fenómenos ou práticas e a respeito das quais se podem
estabelecer consenso. [Como refere Jaime Torres importa distinguir dois tipos diferentes de regra de experiência: as regras
de experiência de conhecimento geral ou, dito por outra forma, as regras gerais empíricas cujo conhecimento se pressupõe
existente em qualquer pessoa que tenha um determinado nível de formação geral e, por outro lado, as máximas de
experiência especializada cujo conhecimento só se pode supor em sujeitos que tenham uma formação especifica num
determinado ramo de ciência, técnica ou arte. Usando tais regras de experiência entendemos que o juiz pode utilizar
livremente, sem necessidade de prova sobre elas, as regras de experiência cujo conhecimento se pode supor numa pessoa
com a sua formação (concretamente formação universitária no campo das ciências sociais). O próprio ordenamento jurídico
parte da liberdade do juiz para utilizar estas máximas da experiência de conhecimento geral sem que as mesmas se
inscrevam no processo através da produção de prova. As razões que fundamentam a liberdade do juiz para a utilização dos
seus conhecimentos de máxima da experiência são as mesmas que impõem a desnecessidade de fixação de factos notórios.
Em qualquer um destes casos o que se pede ao juiz é que utilize os seus conhecimentos sobre máximas da experiência
comum sem que importe a forma como os adquiriu.]
[…]
Como refere Dellepiane só quando a premissa maior é uma lei, que não admite excepções, a inferência que consubstancia
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a prova indiciária revestirá a natureza de uma dedução rigorosa. A inferência só é certa, por excepção, quando se apoia
numa lei geral e constante, ou seja, quando deixa de ser uma inferência analógica para passar a ser uma dedução rigorosa.
[A inferência indiciária de ordem analógica raras vezes é passível de chegar a um resultado certo pois que dificilmente se
encontram duas hipóteses exactamente iguais.]
Noutras circunstâncias estaremos sempre perante uma probabilidade, ou seja, como afirma Lopez Moreno [La prueba de
indicios, pág. 145] a teoria dos indícios reduz-se à teoria das probabilidades e a prova indiciária resulta do concurso de
vários factos que demonstram a existência de um terceiro que é precisamente aquele que se pretende averiguar. Note-se
que a concorrência de vários indícios numa mesma direcção, partindo de pontos diferentes, aumenta as probabilidades de
cada um deles com uma nova probabilidade que resulta da união de todas as outras.
No mesmo sentido se pronuncia Clement Duran quando refere que o princípio da normalidade se torna o fundamento de
toda a presunção abstracta.
Tal normalidade deriva da circunstância de a dinâmica das forças da natureza e, entre elas, das actividades humanas
existir uma tendência constante para a repetição dos mesmos fenómenos. O referido principio está intimamente ligado com
a causalidade: as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos e tem justificação na existência de leis mais ou
menos imutáveis que regulam de maneira uniforme o desenvolvimento do universo.
O princípio da causalidade significa formalmente que a todo o efeito precede uma causa determinada, ou seja, quando
nos encontramos face a um efeito podemos presumir a presença da sua causa normal. Dito por outra forma, aceite uma
causa, normalmente deve produzir-se um determinado efeito e, na inversa, aceite um efeito deve considerar-se como
verificada uma determinada causa. O princípio da normalidade fundamenta a eleição da concreta causa produtora do
efeito para a hipótese de se apresentarem como abstractamente possíveis várias causas. A análise das características
próprias do facto permitirá excluir normalmente a presença de um certo número de causas pelo que a investigação fica
reduzida a uma só causa que poderá considerar-se normalmente como a única produtora do efeito. Provado no caso
concreto tal efeito deverá considerar-se provada a existência da causa.
Do exposto resulta que o princípio da normalidade, como fundamento que é de toda a presunção abstracta, concede um
conhecimento que não é pleno, mas sim provável. Só quando a presunção abstracta se converte em concreta, após o
sopesar das contraprovas em sentido contrário e da respectiva valoração judicial, se converterá o conhecimento provável
em conhecimento certo ou pleno.
Só este convencimento, alicerçado numa sólida estrutura de presunção indiciária — quando é este tipo de prova que está
em causa —, pode alicerçar a convicção do julgador. Num hipotético conflito entre a convicção em consciência do julgador
no sentido da culpabilidade do arguido e uma valoração da prova que não é capaz de fundamentar tal convicção será esta
que terá de prevalecer. Para que seja possível a condenação é imprescindível que, por procedimentos legítimos, se alcance a
certeza jurídica, que não é desde logo a certeza absoluta, mas que, sendo uma convicção com génese em material
probatório, é suficiente para, numa perspectiva processual penal e constitucional, legitimar uma sentença condenatória.
Significa o exposto que não basta a certeza moral, mas é necessária a certeza fundada numa sólida produção de prova.
[…]
[…] é incontornável a afirmação de que a gravidade do indício está directamente ligada ao seu grau de convencimento: é
grave o indício que resiste às objecções e que tem uma elevada carga de persuasividade como ocorrerá quando a máxima
da experiência que é formulada exprima uma regra que tem um amplo grau de probabilidade. Por seu turno, é preciso o
indício quando não é susceptível de outras interpretações. Mas sobretudo, o facto indiciante deve estar amplamente
provado ou, como refere Tonini corre-se o risco de construir um castelo de argumentação lógica que não está sustentado
em bases sólidas.
Por fim, os indícios devem ser concordantes, convergindo na direcção da mesma conclusão facto indiciante. Porém, uma
perplexidade assalta o analista destas áridas matérias na enumeração dos requisitos deste tipo de prova, pelo menos em
face da lógica. É que, ultrapassando a questão da necessidade de vários indícios ou da suficiência de um indício, o certo é
que, quando existe aquela pluralidade, coloca-se a questão do objecto em função dos quais se deve avaliar os requisitos
enunciados. Nunca é demais sublinhar que é a compreensão global dos indícios existentes, estabelecendo correlações e
lógica intrínsecas, que permite e avaliza a passagem da multiplicidade de probabilidades, mais ou menos adquiridas, para
um estado de certeza sobre o facto probando.
Tal debate, crucial na jurisprudência italiana, tem tido três respostas diferentes: uma mais garantista; uma avaliação
mais elástica e teleológica e uma tese intermédia. Para os primeiros os requisitos da gravidade, precisão e concordância
devem verificar-se em relação a cada indício.
Para a tese intermédia a avaliação da prova indiciária deve considerar os mesmos indícios em parte isoladamente e em
parte na sua complexidade total. Mais precisamente o juízo de avaliação da prova indiciária deve acontecer em dois
momentos bem distintos. No primeiro momento ocorre a avaliação de cada um dos indícios em termos de gravidade e
precisão com o que se pretende, ante do mais, que cada indício deve ser certo sobre a sua base de partida e, assim, deve
estar rigorosamente provada a existência de uma circunstância indiciante; para além disso as regras de experiência comum;
lógica ou científicas devem trazer à circunstância indiciante um número restrito e bem preciso de consequências devendo-se
excluir da categoria de indício todas as inferências excessivamente vagas. Só depois de se ter correctamente individualizado
os indícios é possível — e necessário — passar à sua avaliação em termos de concordância de forma a restringir o campo
das múltiplas possibilidades a uma única certeza.
A terceira tese coloca sobre um plano distinto os pressupostos e consequências. Segundo esta interpretação a prova
indiciária deve emergir de uma avaliação global e unitária dos indícios: eles devem ser graves, precisos e concordantes, mas
sempre numa perspectiva global, e não considerados isoladamente. É esta, no dizer de Tonini, a convergência na
multiplicidade e o que importa é somente o resultado final de uma operação de co-avaliação dos indícios. Na verdade, o
indício que, isoladamente, parece ser de pouca gravidade pode assumir uma importância decisiva no seu cotejo e
articulação com os restantes indícios 16.
[…]
Pretendendo desenhar alguns dos princípios a que se refere a prova indiciária, diremos que na mesma devem estar
presentes condições relativas aos factos indiciadores; à combinação ou síntese dos indícios;
Assim:
1) Os indícios devem estar comprovados e é relevante que esta comprovação resulte de prova directa, o que não obsta a
que a prova possa ser composta, utilizando-se, para o efeito, provas directas imperfeitas, ou seja, insuficientes para produzir
cada uma em separado prova plena.
Porém, estamos em crer que a exclusão de indícios contingentes e múltiplos, que não deixam dúvidas acerca do facto
indiciante como prova de um facto judiciário, e pela simples circunstância de serem resultado de prova indirecta, é arbitral e
ilógica e constitui um consequência de preconceitos considerando a prova indiciária como uma prova inferior.
2) Os factos indiciadores devem ser objecto de análise crítica dirigida à sua verificação, precisão e avaliação o que
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permitirá a sua interpretação como graves, médios ou ligeiros. Porém, e como refere Bentham, não é pela circunstância de
se inscreverem nesta última espécie que os indícios devem ser afastados pois que o pequeno indício conjugado como outros
pode assumir uma importância fundamental.
3) Os indícios devem também ser independentes e, consequentemente, não devem considerar-se como diferentes os que
constituam momentos, ou partes sucessivas, de um mesmo facto.
4) Quando não se fundamentem em leis naturais que não admitem excepção, os indícios devem ser vários.
Todavia, a exigência formulada por alguns autores no sentido de existência de um determinado número de indícios
concordantes não se afigura de todo razoável e antes se reconduz a uma exigência matemática de algo que se situa no
domínio da lógica. De concreto pensamos que apenas se pode formular a exigência daquela pluralidade de indícios quando
os mesmos considerados isoladamente não permitirem a certeza da inferência.
Porém, quando o indício, mesmo isolado, é veemente, embora único, e eventualmente assente apenas na máxima da
experiência o mesmo será suficiente para formar a convicção sobre o facto.
5) Os indícios devem ser concordantes, ou seja, conjugar-se entre si, de maneira a produzir um todo coerente e natural,
no qual cada facto indiciário tome a sua respectiva colocação quanto ao tempo, ao lugar e demais circunstancias.
Neste aspecto, Devis Echandia refere que os indícios se avaliam e não se contam, motivo pelo qual não basta somente a
pluralidade já que é indispensável que, examinados em conjunto, produzam a certeza sobre o facto investigado e para que
isto ocorra requerer-se que sejam graves que concorram harmonicamente a apontar o mesmo facto.
6) As inferências devem ser convergentes ou seja não podem conduzir a conclusões diversas e a ligação entre o facto
base e a consequência que dele se extrai deve ajustar-se às regras da lógica e às máximas da experiência.
7) Por igual forma deve estar afastada a existência de contra-indícios, pois que tal existência cria uma situação de
desarmonia que faz perder a clareza e poder de convicção ao quadro global da prova indiciária.
O contra-indício destina-se a infirmar a força da presunção produzida e, caso não tenha capacidade para tanto, pela sua
pouca credibilidade, mantém- se a presunção que se pretendia elidir.
[…]
Verificados os respectivos requisitos, pode-se afirmar que o desenrolar da prova indiciária pressupõe três momentos
distintos: a demonstração do facto base ou indício que, num segundo momento, faz despoletar no raciocínio do julgador
uma regra da experiência, ou da ciência, que permite, num terceiro momento, inferir outro facto que será o facto sob
julgamento.
Euclides Dâmaso Simões, Prova indiciária: contributos para o seu estudo e desenvolvimento em dez sumários e um apelo
premente, JULGAR n.º 2, Maio-Agosto de 2007 (ver, também, José António Henriques dos Santos Cabral, Prova indiciária e
as novas formas de criminalidade, JULGAR n.º 17, Maio-Agosto de 2012, e no página do STJ)
Extracto do texto:
Acórdão do Tribunal Supremo de Espanha n.º 190/2006, de 1 de Março de 2006
[…]
I- Para que o juízo de inferência resulte em verdade convincente é necessário que a base indiciária, plenamente
reconhecida mediante prova directa:
a) seja constituída por uma pluralidade de indícios (embora excepcionalmente possa admitir-se um só se o seu
significado for determinante),
b) que não percam força creditória pela presença de outros possíveis contra indícios que neutralizem a sua eficácia
probatória,
c) e que a argumentação sobre que assente a conclusão probatória resulte inteiramente razoável face a critérios
lógicos do discernimento humano.
[…]
Acórdão do Tribunal Supremo de Espanha n.º 392/2006, de 6 de Abril de 2006
[…]
1- A prova indiciária, circunstancial ou indirecta é suficiente para determinar a participação no facto punível sempre
que se reúnam os requisitos seguintes:
1.1- De carácter formal:
a) que na sentença se expressem os factos-base ou indícios que se considerem plenamente comprovados, os quais vão
servir de fundamento à dedução ou inferência;
b) que na sentença se explicite o raciocínio através do qual, partindo dos indícios, se chegou à convicção da verificação
do facto punível e da participação do acusado no mesmo. Essa explicitação, que pode ser sucinta ou enxuta, é
imprescindível no caso de prova indiciária, precisamente para possibilitar o controlo, em sede de recurso, da
racionalidade da inferência.
1.2- De carácter material:
a) os indícios devem estar plenamente comprovados, através de prova directa,
b) devem ser de natureza inequivocamente acusatória,
c) devem ser plurais ou, sendo único, deve possuir especial força probatória,
d) devem ser contemporâneos do facto que se pretenda provar,
e) sendo vários devem estar inter-relacionados, de modo a que se reforcem mutuamente.
2- Requisitos do juízo de inferência:
a) que seja razoável, isto é, que não seja arbitrário, absurdo ou infundado e que responda às regras da lógica e da
experiência;
b) que dos factos-base comprovados flua, como conclusão natural, o elemento que se pretende provar, existindo entre
ambos um nexo preciso e directo, segundo as regras do critério humano.
[…]
Acórdão do Tribunal Supremo de Espanha n.º 557/2006, de 22 de Maio de 2006
[…]
1- A prova por indícios, indirecta, mediata, circunstancial, por inferências, por presunção ou por conjecturas tem valor
como prova de acusação em processo penal e, por isso, há-de considerar-se apta para infirmar a presunção de inocência do
art. 24.º, n.º 2, da Constituição.
Assim o proclama o Tribunal Constitucional desde 1985 bem como, a partir de então, o Tribunal Supremo.
2- Pressupostos para a correcta aplicação deste tipo de prova:
a) A existência de “factos básicos” plenamente provados que, em regra, hão-de ser plurais, concomitantes e interrelacionados (art. 386.º, n.º 1, do Cod. Proc. Civil);
(i) É necessário que os “factos básicos” sejam plurais e que todos eles, apreciados globalmente (e não um a um ou
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separadamente) nos conduzam ao “facto consequência”, por serem concomitantes e por estarem relacionados entre
si na perspectiva da acreditação de um dado factual que de outro modo não ficaria provado.
b) O estabelecimento, entre esses “factos básicos” e o facto que se pretende provar (“facto consequência”) de uma
ligação precisa e directa segundo as regras do critério e experiência humanos.
(i) Essa ligação directa existe quando, confirmados os factos básicos, possa afirmar-se que se produziu o facto
consequência porque as coisas usualmente ocorrem assim e assim o pode entender quem proceda a um exame detido
da questão.
3- O órgão judicial que utilize esse tipo de prova deve expressar na sua decisão os fundamentos da prova dos “factos
básicos” e da sua conexão com o “facto consequência”, assim como analisar as explicações que o arguido tenha oferecido,
para admiti-las como credíveis ou refutá-las.
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO II
Dos meios de prova
CAPÍTULO I
Da prova testemunhal
Artigo 128.º
Objecto e limites do depoimento
1 - A testemunha é inquirida sobre factos de que possua conhecimento directo e que constituam
objecto da prova.
2 - Salvo quando a lei dispuser diferentemente, antes do momento de o tribunal proceder à
determinação da pena ou da medida de segurança aplicáveis, a inquirição sobre factos relativos à
personalidade e ao carácter do arguido, bem como às suas condições pessoais e à sua conduta anterior,
só é permitida na medida estritamente indispensável para a prova de elementos constitutivos do crime,
nomeadamente da culpa do agente, ou para a aplicação de medida de coacção ou de garantia
patrimonial.
Notas:
1- Acórdão do TC
440/1999
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 129.º, n.º 1 (conjugado com o artigo 128.º, n.º 1) do CPP,
interpretados no sentido de que o tribunal pode valorar como meio de prova, sujeitando-o à sua livre apreciação, o
depoimento de uma testemunha que disse ter ouvido do próprio arguido os factos que relata, quando este, chamado a
prestar declarações, o não quis fazer, no exercício do seu direito ao silêncio.
Nota: ver nota ao art.º 129.º
2- Acórdão do STJ
I - Se, no recurso de acórdão da Relação proferido em recurso da decisão da 1ª instância, se versa matéria de facto,
designadamente, os vícios referidos no art.º 410.º, do CPP, o S.T.J. não pode conhecer desses vícios uma vez que conhece,
exclusivamente, de direito.
II - Não se tendo colocado, processualmente, em situação de poder questionar a amplitude do reexame da matéria de
facto pela 2ª instância e limitando-se a invocar, em sede teórica, a inconstitucionalidade das normas que não permitem o
duplo grau de jurisdição em matéria de facto, o recorrente, ao pedir o julgamento do sistema de «revista alargada", pede,
afinal, a fiscalização abstracta da constitucionalidade das normas que a regulam, que nem ele tem legitimidade para
formular nem os Tribunais Judiciais têm competência para conhecer.
III - O n. 1 do art.º 129.º, conjugado com o n. 1 do art.º 128.º, ambos do CPP, interpretado no sentido de que o tribunal
pode valorar livremente o depoimento indirecto de testemunhas que relatam conversas tidas com outras que foram,
entretanto, assassinadas, não atinge, de forma intolerável, desproporcionada ou manifestamente opressiva, o direito de
defesa do arguido por forma a produzir um encurtamento inadmissível de tal direito; logo, tal norma não é inconstitucional.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00000543,
de
15-11-2001,
proc.
n.º
01P3258,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/75b2b80f3c66bcb180256d1d0063cff1?OpenDocument)
3- Acórdãos do TR
Ac. TRP de 20-05-2015 : I. Do texto do art. 147.º, do CPP, resulta evidente que no reconhecimento, enquanto meio
autónomo de prova, se pode distinguir três modalidades: o reconhecimento por descrição (n.º 1), o reconhecimento
presencial (n.º 2) e o reconhecimento com resguardo (n.º 3). Esta última modalidade apenas se autonomiza da anterior
pela presença de um resguardo ou proteção visual ao reconhecedor, por razões que apenas se prendem com a sua
segurança.
II. A declaração do ofendido, no inquérito e em audiência de julgamento, de identificação do arguido com base na sua
visualização e do veículo que conduzia não constitui um reconhecimento formal e a sua consideração na sentença como
prova testemunhal, valorada nos termos dos art. 124.º, 127.º e 128.º, do CPP, nenhuma censura merece.
I - Em instrução, a produção de prova testemunhal não está sujeita às regras previstas para a audiência, apenas lhe
sendo aplicável o regime resultante dos artigos 128.º a 139.º, do CPP.
II – Não padece de qualquer nulidade – nomeadamente por não ter sido notificado o acto ao arguido e ao seu
mandatário, nem este ter estado presente à diligência – a inquirição, em fase de instrução, de testemunhas indicadas pelo
arguido após a abertura daquela fase processual.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-02-2007,
proc.
n.º
9994/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7b76ae0fc89d97c8802572a4003d0afb?OpenDocument)
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Artigo 129.º
Depoimento indirecto
1 - Se o depoimento resultar do que se ouviu dizer a pessoas determinadas, o juiz pode chamar estas a
depor. Se o não fizer, o depoimento produzido não pode, naquela parte, servir como meio de prova,
salvo se a inquirição das pessoas indicadas não for possível por morte, anomalia psíquica superveniente
ou impossibilidade de serem encontradas.
2 - O disposto no número anterior aplica-se ao caso em que o depoimento resultar da leitura de
documento de autoria de pessoa diversa da testemunha.
3 - Não pode, em caso algum, servir como meio de prova o depoimento de quem recusar ou não
estiver em condições de indicar a pessoa ou a fonte através das quais tomou conhecimento dos factos.
Notas:
1- Acórdãos do TC
440/1999
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 129.º, n.º 1 (conjugado com o artigo 128.º, n.º 1) do CPP,
interpretados no sentido de que o tribunal pode valorar como meio de prova, sujeitando-o à sua livre apreciação, o
depoimento de uma testemunha que disse ter ouvido do próprio arguido os factos que relata, quando este, chamado a
prestar declarações, o não quis fazer, no exercício do seu direito ao silêncio.
Extracto da fundamentação:
No artigo 128º, nº 1, do Código de Processo Penal, preceitua-se que "a testemunha é inquirida sobre factos de que possua
conhecimento directo e que constituam objecto de prova". E, no artigo 129º, nº 1, do mesmo Código, acrescenta-se: "Se o
depoimento resultar do que se ouviu dizer a pessoas determinadas, o juiz pode chamar estas a depor. Se o não fizer, o
depoimento produzido não pode, naquela parte, servir como meio de prova, salvo se a inquirição das pessoas indicadas não
for possível por morte, anomalia psíquica superveniente ou impossibilidade de serem encontradas".
Destes preceitos legais decorre que, embora o testemunho directo seja a regra, o depoimento indirecto não é, em
absoluto, proibido. Não existe, de facto, entre nós, uma proibição absoluta do testemunho de ouvir dizer (hearsay evidence
rule). O princípio hearsay is no evidence (ouvir dizer não constitui prova) sofre, assim, limitações. E, com isso - tal como se
mostrou no acórdão nº 213/94 (publicado no Diário da República, II série, de 23 de Agosto de 1994), para cuja
fundamentação aqui se remete ‑, o processo penal continua a assegurar todas as garantias de defesa. Continua a ser a due
process of law.
Escreveu-se nesse aresto:
«Ora, entende-se que a regulamentação consagrada na norma do nº 1 do artigo 129º do Código de Processo Penal se
revela como proporcionada, nela se precipitando uma adequada ponderação dos interesses do arguido em poder confrontar
os depoimentos das testemunhas de acusação, os da repressão penal, prosseguidos pelo acusador público, e, por último, os
do tribunal, preocupado com a descoberta da verdade através de um processo regular e justo (due process of law)».
A disciplina contida no referido artigo 129º, nº 1 - mostrou-se no mesmo aresto - também não viola o princípio da
estrutura acusatória do processo, nem o da imediação, nem a regra do contraditório: de facto, aquele preceito, ao mesmo
tempo que admite o testemunho de ouvir dizer, impõe que as pessoas referenciadas nesse depoimento sejam, elas próprias,
chamadas a depor. E, desse modo, garante a imediação e possibilita a cross-examination.
Só assim não será (isto é, as pessoas referidas não são chamadas a depor), se a sua inquirição não for possível, "por
morte, anomalia psíquica superveniente ou impossibilidade de serem encontradas". Nessa hipótese, tornado-se impossível
interrogar as pessoas que as testemunhas de outiva indicaram como fonte, tem de considerar-se razoável e proporcionada a
limitação introduzida à proibição do depoimento indirecto. Tanto mais que este depoimento é apreciado pelo tribunal,
segundo as regras da experiência e o princípio da livre convicção (cf. artigo 127º do Código de Processo Penal).
No caso dos autos, existe impossibilidade absoluta, decorrente da própria lei, de interrogar o co-arguido A., pois que este,
no exercício do seu direito ao silêncio, se escusou a prestar declarações.
Tal recusa por parte do referido arguido verificou-se no seguinte quadro factual: as testemunhas que o indicaram não são
meras testemunhas de ouvir dizer, pois que, elas próprias, participaram na actividade delituosa dos arguidos; o tribunal
chamou a depor todas as pessoas que essas testemunhas indicaram; dessas pessoas, apenas o referido A. se recusou a
prestar declarações, pois os outros arguidos, ora recorrentes, tiveram oportunidade de, na audiência, se pronunciar sobre os
depoimentos das referidas testemunhas, designadamente contraditando-os.
Sendo este o quadro em que se verificou a impossibilidade de ouvir a pessoa indicada como fonte pelas testemunhas de
acusação, que, de resto, puderam ser contraditadas pelos recorrentes; não havendo nenhum facto cuja prova tenha
assentado exclusivamente nos referidos depoimentos indirectos; e sendo estes depoimentos apreciados pelo tribunal com a
prudência que a impossibilidade de ouvir a fonte impõe e de acordo com as regras da lógica e da experiência; é razoável e
proporcionado que esses depoimentos possam ser valorados como meios de prova. Desde logo, porque não há diferença
substancial entre a situação do arguido que não pode ser encontrado e a daquele que, chamado à audiência, invoca o
seu direito ao silêncio para não depor. Depois, porque, tratando-se de testemunhas que "tiveram participação importante
na actividade delituosa do grupo", se os seus depoimentos não puderem ser atendidos, estar-se-á a desprezar um
importante meio de descoberta da verdade. Finalmente, porque não ocorre no caso uma situação similar à julgada no
citado acórdão nº 213/94, pois sobre os depoimentos indirectos prestados pelas testemunhas de acusação não incide
qualquer proibição de prova.
Há, assim, que concluir que o artigo 129º, nº 1 (conjugado com o artigo 128º, nº 1) do Código de Processo Penal,
interpretado no sentido de que o tribunal pode valorar livremente os depoimentos indirectos de testemunhas, que relatem
conversas tidas com um co-arguido que, chamado a depor, se recusa a fazê-lo no exercício do seu direito ao silêncio, não
atinge, de forma intolerável, desproporcionada ou manifestamente opressiva, o direito de defesa do arguido. Não o atinge,
ao menos na dimensão em que essa norma foi aplicada no caso.
Por isso, não havendo um encurtamento inadmissível do direito de defesa do arguido, tal norma não é inconstitucional.
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213/1994
Julga inconstitucional a norma do n.º 1, parte final, do art. 129.º do CPP, enquanto interpretada no sentido de admitir
que possa servir como meio de prova o depoimento que resultar do que se ouviu dizer a pessoa determinada quando a
inquirição desta pessoa não for possível por impossibilidade de ser encontrada, mesmo que esta pessoa seja um coarguido e o depoente seja um agente de polícia judiciária que com ela contactou quando, na situação de detida, aguardava
o primeiro interrogatório judicial.
2- Acórdãos do STJ
IV - O depoimento de órgão de polícia criminal pode assumir conformação diversa consoante o momento e as
circunstâncias a que se reporta.
V - As denominadas conversas informais com o arguido reconduzem-se: a) a afirmações percepcionadas pelo órgão de
polícia criminal, enquanto cidadão comum, em momentos da vida quotidiana e nas exactas circunstâncias em que qualquer
cidadão pode escutar tais declarações; b) a afirmações proferidas por ocasião ou por causa de actos processuais de recolha
de declarações; c) a conversas tidas com um órgão de polícia criminal no decurso de actos processuais de ordem material,
de investigação no terreno ou em acções de prevenção e manutenção da ordem pública em que aqueles são confrontados
com o crime.
VI - O agente de órgão de polícia criminal não pode ser inquirido como testemunha sobre o conteúdo de declarações
formais que estão no processo ou de declarações informais que, devendo estar no processo por imposição legal,
efectivamente não estão.
VII - Para além destas situações existe uma ampla probabilidade de realidades extra processuais em que a colaboração
do arguido, por actos e palavras, surge como instrumento adequado da investigação criminal e, muitas vezes, integrado
num acto processual válido e relevante.
VIII - Não há qualquer impedimento ou proibição de depoimento que incida sobre aspectos, orais ou materiais,
descritivos ou impressivos, narrativos ou conclusivos, que a lei não obriga a estar registados em auto ou, ainda,
relativamente a diligências ou meios de obtenção de prova que tenham autonomia material e jurídica, quer quanto ao meio
de prova que geram, quer quanto a afirmações não retratáveis em auto que o arguido tenha proferido na ocasião da
realização de diligências e meios de obtenção de prova.
IX - Constitui um meio de prova válido, por se mostrar alheio ao âmbito de tutela dos arts. 129.º e 357.º do CPP, o
depoimento prestado pela testemunha pertencente a órgão de polícia criminal relativo às indicações do arguido nas
diligências externas a que se procedeu.
Extracto da fundamentação:
A questão crucial suscitada no presente recurso centra-se no depoimento do órgão de polícia criminal que “ouviu dizer ao
arguido”. O mesmo depoimento pode assumir conformação diversa consoante o momento e as circunstancias a que se
reporta, ou seja, as denominadas conversas “informais” mantidas com o arguido reconduzem-se a três campos distintos: a)
em primeiro lugar situam-se aqueles casos que dizem respeito as afirmações percepcionadas pelo órgão de policia
criminal, enquanto cidadão comum, em momentos da vida quotidiana e nas exactas circunstancias em que qualquer
cidadão pode escutar tais declarações (porventura, sem saber do crime cometido ou em preparação e sem suspeita previa
do seu “interlocutor”); b) no outro extremo surgem as afirmações proferidas por ocasião ou por causa de actos processuais
de recolha de declarações (maxime, a saída, no decurso ou antes do interrogatório); c.) por último surgem aqueles casos, de
índole intermedia, relativos a conversas (indicações de localização de produto do crime ou de outros suspeitos, explicações
do facto, etc.) tidas com os membros de um órgão de polícia criminal no decurso de certos actos processuais de ordem
material ou de investigação “no terreno” (buscas, vigilancias, resgate de sequestrados, socorro as vitimas, etc.), bem como
em acções de prevenção e manutenção da ordem pública e são aqueles confrontados com a ocorrência de um crime, em
flagrante ou não.
Quanto ao primeiro leque de situações, não se vislumbra qualquer razão para não se considerar como validos os
argumentos expendidos a propósito da generalidade dos testemunhos indirectos em que se conclui pela inaplicabilidade da
norma do art. 129º quando a “pessoa-fonte” seja o arguido, valorando-se o depoimento “indirecto” do órgão de polícia
criminal, despojado dessa qualidade, como de qualquer testemunha.
Tal convicção é, aliás, reforçada em relação as declarações e conduta percepcionadas ao arguido numa fase prévia a sua
constituição como tal. Como refere o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15/02/2007 pressuposto do direito ao
silêncio é, no entanto, a existência de um inquérito e a condição de arguido. A partir da constituição do arguido enquanto
tal, ele assume um estatuto próprio, com deveres e direitos, entre os quais, o de não se auto-incriminar. A partir de então, as
suas declarações só podem ser recolhidas e valoradas nos estritos termos indicados na lei, sendo irrelevantes todas as
conversas ou quaisquer outras provas recolhidas informalmente.
Contudo, de forma diferente se passam as coisas quando se está no plano da recolha de indícios de uma infracção de que
a autoridade policial acaba de ter notícia. … Nessa fase não há ainda inquérito instaurado, não há ainda arguidos
constituídos. É uma fase de pura recolha informal de indícios, que não é dirigida contra ninguém em concreto. As
informações que então forem recolhidas pelas autoridades policiais são necessariamente informais, dada a inexistência de
inquérito. … O que o art. 129º do CPP proíbe são estes testemunhos que visam suprir o silêncio do arguido, não os
depoimentos de agentes de autoridade que relatam o conteúdo de diligências de investigação, nomeadamente a prática
das providências cautelares a que se refere o art. 249º do CPP.
Na verdade, só a partir do momento em que a suspeita passa a ser razoavelmente fundada se impõe a suspensão
imediata do acto e a constituição formal como arguido nos termos do artigo 59 nº1 do Código Penal. Até esse momento o
processo de obtenção de diversas declarações, incluindo as do então suspeito, e posterior arguido, logra cobertura legal nos
termos dos artigos 55 nº 2 e 249 nº 1 e 2, als. a) e b) do mesmo diploma.
A constituição de arguido constitui, assim, um momento, uma linha de fronteira na admissibilidade das denominadas
“conversas informais”, pois que e a partir dai que as suas declarações só podem ser recolhidas, e valoradas, nos estritos
termos indicados na lei, sendo irrelevantes todas as conversas, ou quaisquer outras provas, recolhidas informalmente.
Consequentemente, não é admissível o depoimento que se reporte ao contacto entre a autoridade policial e o arguido
durante o inquérito, quando há arguido constituído, e se pretende “suprir” o seu silencio, mantido em auto de declarações,
por depoimentos de agentes policiais, testemunhando a “confissão” informal, ou qualquer outro tipo de declaração
prestada pelo arguido a margem dos formalismos impostos pela lei processual, para os actos a realizar no inquérito.
Precisa-se, assim, que a proibição do artigo 129 do Código Penal visa os testemunhos que visam suprir o silencio do
arguido, mas não os depoimentos de agentes de autoridade que relatam o conteúdo de diligencias de investigação,
nomeadamente a pratica das providencias cautelares a que se refere o art. 249o do CPP Na verdade, nestas providencias a
autoridade policial procede a diligencias investigatórias, no âmbito do inquérito, em relação a infracção de que teve noticia.
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A questão do depoimento de autoridades policiais em relação a declarações prestadas no processo não tem relevância
prática em virtude da proibição de produção de prova a que se reporta o artigo 356 nº 7 do CPP.
Relativamente as restantes situações de intervenção de órgãos de polícia criminal importa precisar que a admissibilidade
do testemunho do agente do órgão de polícia criminal está directamente conexionada com o nº 7 do artigo 357 do Código
de Processo Penal. Consequentemente, importa que se convoquem os conceitos de “declarações formais” e “conversas
informais” como termos da equação a formular.
Como refere Damião da Cunha (Revista Portuguesa de Ciência Criminal ano 7 fasc. 3 pag. 426 e seg.) não parece ser
possível conceber a existência processual de “conversas informais” entre o arguido e qualquer entidade processual. A função
dos órgãos de polícia criminal e o de importar para o processo todos os elementos que lhes advenham de declarações do
arguido – além de que vale aqui o princípio “quod non est in auto, non est in mundo” ; pela especial posição processual do
arguido não pode, no que toca as suas declarações, subsistir qualquer diferenciação de importância e, por isso, as
“conversas”serão sempre formais.
Efectivamente só podem ser consideradas as declarações do arguido prestadas no âmbito e decurso de certo processo,
em acto próprio para o efeito, de resto, redigidas em auto, de onde se possa extrair ilações sobre a regularidade do
procedimento (v.g. se o arguido foi advertido de que tem, entre outros, o direito ao silencio, se foi assistido por defensor; se
lhe foram comunicados os motivos da detenção e os factos que se lhe imputam, etc.) e a versão dos factos que melhor se
ajusta a sua defesa, naquela altura.
Decorre do exposto que o agente de órgão de polícia criminal que tiver recebido declarações, e tais declarações são
aquelas a que se reporta o procedimento formal e processual adequado, não pode ser inquirido como testemunhas sobre o
seu conteúdo - artigo 356 nº 7 do CPP. Porem, e aqui reside uma destrinca essencial na proibição em causa, falamos das
declarações formais que estão no processo, ou das declarações informais, que, devendo estar no processo por imposição
processual legal, efectivamente não estão e, como tal, inexistem.
Todavia, para além destas situações existe uma ampla probabilidade de situações e realidades extra processuais em que
a colaboração do arguido por actos, e palavras, surge como instrumento adequado da investigação criminal e, muitas vezes
integrado num acto processual valido e relevante. Para Damião da Cunha (ibidem) a proibição de reprodução de afirmações
do arguido tem um conteúdo amplo que exclui todas as situações de declaração formal, ou informal, (No mesmo sentido
Eurico Balbino Duarte-Prova Criminal e Direito de Defesa, estudos sobre a Teoria da Prova e Garantias de Defesa em
Processo Criminal pag. 58 e seg).
É outra a perspectiva de Adérito Teixeira (Depoimento Indirecto e arguido Revista do CEJ 2005 pag 135 e seg sequente)
para quem, e contrariamente a presunção de inocência que tem uma dimensão endoprocessual e outra extra--processual, o
direito ao silêncio (e seus efeitos) vale apenas no âmbito do processo. Fora deste e dos seus actos, o silencio ou a declaração
não tem aquela tutela pois que rege a liberdade de expressão e inerente responsabilidade do que se afirma, ou deixa de
afirmar, para todas as pessoas quer estejam quer não estejam constituídas arguidas.
Adianta o mesmo Autor que, de outro modo, a prática de um crime transformar-se-ia num acto constitutivo de direitos
(de liberdade de expressão) em escala a que os demais cidadãos só poderiam aspirar colocando-se em situação idêntica; e,
no plano da investigação criminal, quaisquer afirmações – do tipo “matei” e “vou queimar o corpo”, ou “roubei”, ou “vendi
droga”, etc. – deveriam ser tomadas como declarações não sérias, porquanto, no limite, não poderiam inserir-se
processualmente como princípio de prova que conduz a outras provas e se transmitem umas e outras às fases posteriores do
processo (à luz de princípios da conservação da prova ou de força consumptiva de decisões da autoridade judiciária).
Nesta perspectiva não se vislumbra, assim, qualquer impedimento, ou proibição de depoimento que incide sobre
aspectos, orais ou materiais, descritivos ou impressivos, narrativos ou conclusivos, que a lei não obriga a estar registados
em auto ou, ainda, relativamente a diligências ou meios de obtenção de prova que tenham autonomia material e jurídica,
quer quanto ao meio de prova que geram (v.g. escuta telefónica de declarações de arguido, transcritas, cuja leitura do auto
e permitida, não obstante no original da declaração estar a oralidade), bem como quanto a afirmações não retratáveis em
auto que o arguido tenha proferido na ocasião da realização de diligências e meios de obtenção de prova (e que
contextualizam ou explicitam uma infinitude de pormenores, aparentemente, de ínfima relevância).
É exactamente neste sendo que se deve interpretar o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05/01/2005 quando
refere que, nesta perspectiva de compreensão, e vista a dimensão da reconstituição do facto como meio de prova
autonomamente adquirido para o processo (artigo 150º do CPP), e a integração (ou confundibilidade) na concretização da
reconstituição de todas as contribuições parcelares, incluindo da arguido, que permitiram, em concreto, os termos em que a
reconstituição decorreu e os respectivos resultados, os órgãos de polícia criminal que tenham acompanhado a
reconstituição podem prestar declarações sobre os modo e os termos em que decorreu; tais declarações referem-se a
elementos que ganham autonomia, e como tal diversos das declarações do arguido ou de outros intervenientes no acto.
Todavia –adverte-se – por força da necessária documentação processual da reconstituição, este meio deve bastar-se por si
próprio enquanto meio de prova adquirido para o processo, e deve dispensar, no rigor das coisas, confirmações ou
adjunções complementares¸ não estando, no entanto excluído que os intervenientes, possam prestar esclarecimentos sobre
a concreta natureza e os precisos termos em que se decorreu a reconstituição (no mesmo sentido Acórdãos do Supremo
Tribunal de Justiça de 26/06/2006 e 22/04/2004).
Conclui-se, assim, que o relato de agentes dos órgãos de policia criminal sobre afirmações e contribuições informatórias
do arguido- tal como de factos, gestos, silêncios, reacções, etc- de que tomaram conhecimento fora do âmbito de diligencias
de prova produzidas sob a égide da oralidade (interrogatórios, acareações etc.) e que não o devessem ser sobre tal
formalismo, bem como no âmbito das demais diligencias, actos de investigação e meios de obtenção de prova (actos de
investigação proactiva, buscas e revistas, exames ao lugar do crime, reconstituição do crime, reconhecimentos presenciais,
entregas controladas, etc) que tenham autonomia tecnico-juridica constituem depoimento valido e eficaz por se mostrarem
alheias ao âmbito de tutela dos artigos 129 e 357 do Código.
Neste sentido que perfilhamos entende-se que, tal como no caso vertente, o depoimento prestado pela testemunha
pertencente ao órgão de polícia criminal e relativa às indicações do arguido nas diligências externas a que procedeu pode, e
deve, ser valorada e constituem um meio de prova válido e relevante.
Na verdade, discordamos do entendimento de que a indicação dada pelo arguido que, numa diligência externa, informa
como a sua acção interagiu com aquele ambiente constitui um mero complemento do interrogatório policial e, como tal, é
insusceptível de ser valorado em julgamento nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. Bem pelo contrário, se
a diligência em causa assume a autonomia inerente à circunstância de constituir uma diligência que visa uma melhor
compreensão em função das concretas condições de lugar e modo, a eventual contribuição informativa do arguido
efectuada de forma livre constitui uma parcela dum todo que assume independência em relação às declarações que prestou
no processo e que pode suceder independentemente de tais declarações.
O entendimento subscrito pela decisão recorrida corresponde a uma tendência interpretativa que visa a sobrevalorização
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das garantias em detrimento doutros valores igualmente importantes como é o caso da eficiência da justiça criminal. A
subscrever-mos tal entendimento em toda a sua expressão seria inadmissível o depoimento do órgão de polícia que indica a
forma como a declaração do arguido foi essencial na descoberta do corpo no caso do homicídio; da localização da droga no
caso do tráfico etc.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
12-12-2013,
proc.
n.º
292.º/11.0JAFAR.E1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2210e8876cb60c2580257c6200337ff3?OpenDocument)
I - O art.º 129.º.°, n.º 1, do CPP, contém uma proibição não absoluta do depoimento testemunhal indirecto, ou seja,
também do testemunho de ouvir dizer. A violação desta proibição não contamina ou envenena toda a prova subsequente
(e, por maioria de razão toda a prova produzida independentemente do depoimento indirecto), não se achando acolhidas
no actual direito português a falada doutrina da eficácia longínqua ou do efeito à distância ou a doutrina do fruto da árvore
envenenada.
II - Escreve, hoje, Costa Andrade (in Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, Coimbra Editora, 1992, págs. 316.º317), «Nada, com efeito, parece justificar que a proibição de valoração que inquine o testemunho-de-ouvir-dizer tenha
também de precludir a valoração das provas que ele tenha tornado possíveis. O efeito-à-distância transcende claramente o
fim de protecção das normas do direito processual português que prescrevem a proibição do testemunho-de-ouvir-dizer. E
que obedecem fundamentalmente a exigências próprias dos princípios de imediação, de igualdade de armas e da regra de
«cross-examination”. Tudo exigências cuja satisfação integral pode perfeitamente compaginar-se com a utilização
processual das provas mediatamente produzidas pelo testemunho-de-ouvir-dizer. Não subsistindo, assim e em síntese
conclusiva, argumentos pertinentes e susceptíveis de contrariar as razões de economia processual, verdade e justiça
material, a reivindicarem a valoração destes meios imediatos de prova».
III - Nesta linha, e assente que o depoimento indirecto da testemunha AV não foi meio de prova valorado relativamente
aos recorrentes TC e MC, a decisão da Relação de não considerar proibida a valoração desse depoimento não os afecta, não
sendo eles prejudicados pela mesma. Não carecendo, por isso, do recurso, para fazer valer um «direito seu» afectado por
essa decisão. Assim, não pode deixar de se reconhecer a falta de legitimidade e interesse em agir dos recorrentes TC e MC
quanto à suscitação desta questão, a implicar que, quanto a eles, a mesma não seja conhecida e os recursos por eles
interpostos, nesse âmbito, rejeitados (arts. 401.º.°, n.º s 1, al. b), e n.º 2, 414.º.°, n.º 2, e 420.º.°, n.º 1, al. b), do CPP).
IV - Circunscreve-se, por conseguinte, a questão a decidir pelo STJ à de saber se é admissível a valoração do depoimento
da testemunha AV para prova da comparticipação do recorrente TM nos factos. É inquestionável que a razão de ciência
desta testemunha se funda no que ouviu dizer, no EP, quando, ali, ele e os arguidos TM, TC e MC se encontravam. Não há,
portanto, dúvidas, de que o seu depoimento é um depoimento indirecto e a questão está em saber se, segundo a disciplina
do art.º 129.º.° do CPP, pode ser valorado.
V - O depoimento da testemunha AV, baseado no que ouviu dizer a arguido no processo e, assim, consubstanciando um
depoimento indirecto, na medida em que plenamente sujeito ao contraditório, em audiência, tanto mais que, a
requerimento de arguido, foram feitas diligências com vista a aferir da sua credibilidade, pode ser livremente valorado pelo
Tribunal, enquanto um dos meios de prova em que se baseou para dar por provados os factos relativos ao recorrente TM.
VI - Ao recorrente TM, bem como aos restantes arguidos, foram dadas todas as oportunidades de se pronunciar sobre
esse meio de prova e de o confrontar; se não o quiseram fazer, no exercício do seu direito ao silêncio, do que se trata é de
uma verdadeira impossibilidade de interrogar os arguidos, cujas conversas consigo a testemunha AV relatou. Assim, na
interpretação que fazemos do n.º 1 do art.º 129.º.°, em conjugação com o art.º 128.º.° do CPP, dando por reproduzidos os
fundamentos do Ac. do TC n.º 440.º/99, de 08-07, sobre o depoimento da testemunha AV não incide qualquer proibição de
prova.
VII - Quanto aos depoimentos das testemunhas FA e CT, ainda que nada se detectasse que não fosse o conhecimento
que lhes adveio do que lhes teria sido contado pela testemunha CT, não tem qualquer sentido invocar, a propósito, a
proibição da sua valoração. Coisa diferente é a credibilidade conferida aos depoimentos das testemunhas FA e CT, em
confronto com o depoimento prestado pela testemunha CT, por esta, em audiência, não ter, segundo os recorrentes,
«confirmado» o que aquelas testemunhas relataram ter-lhes ela transmitido.
VIII - Mas este aspecto já não respeita ao regime de valoração do depoimento indirecto contido no n.º 1 do art.º 129.º.°
do CPP, situando-se, exclusivamente, no plano da livre apreciação da prova, insindicável pelo STJ, cujos poderes de
cognição são limitados a matéria de direito.
Extracto da fundamentação:
Não se ignora a controvérsia doutrinária sobre a valoração do depoimento indirecto de uma testemunha sobre o que
ouviu dizer a arguido, sustentando alguns [assim, v. g., Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo
Penal, 4.ª edição actualizada, Universidade Católica Editora, anotação 3 ao artigo 129.º, pp. 360-361] que não vale como
prova o depoimento indirecto de uma testemunha sobre o que ouviu dizer ao arguido, ao assistente e às partes civis porque
as “pessoas” a que a ressalva do n.º 1 se refere são apenas as testemunhas e, sendo o artigo 129.º uma norma excepcional,
ela não pode, em prejuízo do princípio constitucional da imediação, ser aplicada analogicamente ao depoimento de uma
testemunha sobre o que ouviu dizer ao arguido, assistente e partes civis. Às limitações do regime do depoimento indirecto
decorrentes do princípio constitucional da imediação acrescem, no caso de depoimento de ouvir a dizer a arguido, as
limitações decorrentes do direito constitucional do arguido ao silêncio, consagrado entre as garantias de defesa do artigo
32.º, n.º 1, da Constituição.
Não é essa, porém, a posição que, na matéria, o Tribunal Constitucional já adoptou, no processo n.º 268/99, pelo acórdão
n.º 440/99, de 08/07/1999, em situação paralela à subjacente ao recurso.
A questão de constitucionalidade de que conheceu foi enunciada, como segue:
«Recorda-se que a questão de constitucionalidade de que unicamente se vai conhecer é a que tem por objecto a norma
constante do artigo 129º, nº 1 (conjugado com o artigo 128º, nº 1), do Código de Processo Penal, interpretados no sentido
de que o tribunal pode valorar como meio de prova, sujeitando-o à sua livre apreciação, o depoimento de uma testemunha
que disse ter ouvido do próprio arguido os factos que relata, quando este, chamado a prestar declarações, o não quis fazer,
no exercício do seu direito ao silêncio. E, ainda assim, apenas na parte em que o acórdão recorrido valorou, apreciando-os
livremente, os depoimentos das testemunhas mencionadas atrás, no ponto em que os seus depoimentos sejam mera
reprodução de factos que elas não presenciaram e que ouviram da boca do referido A.»
Trata-se, pois, de uma situação com contornos absolutamente idênticos: valoração do depoimento de uma testemunha,
na parte em que exclusivamente se baseia no que ouviu dizer a arguido, ou seja, de que essa testemunha não tem qualquer
conhecimento directo, quando o arguido, no exercício do seu direito ao silêncio, não quis prestar declarações.
(Acórdão
do
STJ,
5.ª
SECÇÃO,
de
19-09-2012,
proc.
n.º
438.º/07.2PBVCT.G1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/613437c898acd98680257acc003fc5e7?OpenDocument)
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XV - Assumida a relevância das exigências da contraditoriedade e da imediação num processo penal de sistema
acusatório compreende-se a irrelevância que, em princípio, é conferida ao depoimento indirecto. A essência da prova
testemunhal encontra-se nas declarações que efectua uma pessoa sobre aquilo que percebeu pessoal e directamente. A
prova testemunhal caracteriza-se pela sua imediação com o acontecimento que se presenciou visual ou auditivamente.
XVI - O depoimento indirecto refere-se a um meio de prova, e não aos factos objecto de prova, pois que o que está em
causa não é o que a testemunha percepcionou mas sim o que lhe foi transmitido por quem percepcionou os factos. Assim,
o depoimento indirecto não incide sobre os factos que constituem objecto de prova mas sim sobre algo de diferente, ou
seja, sobre um depoimento.
XVII - Uma vez que a prova testemunhal tem como referência o princípio da imediação e do contraditório não admiram
as reservas suscitadas pelo depoimento indirecto em que está ausente a relação de imediação entre a testemunha e o
objecto por ele percebido.
XVIII - Não integram a proibição do art.º 129.º do CPP, os depoimentos de agentes de autoridade que relatam o
conteúdo de diligências de investigação, nomeadamente a prática das providências cautelares a que se refere o art.º 249.º
do CPP. Na verdade, nesta a autoridade policial procede a diligências investigatórias, no âmbito do inquérito, em relação a
infracção de que teve noticia. Sobre a mesma incumbe o dever de, nos termos do art.º 249.º do CPP, praticar «os actos
necessários e urgentes para assegurar os meios de prova”, entre os quais, «colher informações das pessoas que facilitem a
descoberta dos agentes do crime”. Estas «providências cautelares» são fundamentais para investigar a infracção, para que
essa investigação tenha sucesso. E daí que a autoridade policial deva praticá-las mesmo antes de receberem ordem da
autoridade judiciária para investigar (art.º 249.º, n.º 1). Nessa fase não há ainda inquérito instaurado, não há ainda arguidos
constituídos.
XIX - É uma fase de pura recolha informal de indícios, que não é dirigida contra ninguém em concreto.
XX - As informações que então forem recolhidas pelas autoridades policiais são necessariamente informais, dada a
inexistência de inquérito. Ainda que provenham de eventual suspeito, essas informações não são declarações em sentido
processual, precisamente porque não há ainda processo.
XXI - Se o agente policial inquirido apenas se refere às diligências a que procedeu em termos cautelares e de inquérito
fazendo perante o tribunal uma súmula dos factos que entendeu estarem apurados e da sua razão de ciência, não se
vislumbra a afirmação de estarmos perante um depoimento indirecto, sendo certo que a remissão feita para as pessoas que
confirmaram ter sido o arguido quem praticou determinados factos pode, e deve, ser entendida em relação a audição que
se produziu em fase prévia ao inquérito e, posteriormente, concretizada na prova testemunhal produzida em audiência.
Extracto da fundamentação:
Pronunciando-se sobre o tema, e de uma forma radical, Manzini afirma que "as atestações indirectas, os conhecimentos
reflexos, os depoimentos por ter ouvido dizer, não têm carácter de testemunho, senão que apenas podem ser consideradas
como elementos inseguros de informação, através dos quais se pode eventualmente chegar ao verdadeiro testemunho” E,
resumindo as objecções fundamentais, acrescenta: "Com efeito, em tais depoimentos a percepção sensorial que interessa à
prova, não é do depoente, senão de quem a manifestou ao mesmo depoente. E o confidente, que seria a verdadeira
testemunha, se não é imaginário, escapa à responsabilidade do que disse se o outro não o revela, e se subtrai também à
valoração de sua credibilidade; além do facto de que o que se conta de “boca em boca” se altera e se deforma
progressivamente.”(Trattato di Procedura Penal pag 98)
Precisa-se, assim, que a proibição do artigo 129 do Código Penal visa os testemunhos que visam suprir o silêncio do
arguido, não os depoimentos de agentes de autoridade que relatam o conteúdo de diligências de investigação,
nomeadamente a prática das providências cautelares a que se refere o art. 249º do CPP. Na verdade, nesta a autoridade
policial procede diligências investigatórias, no âmbito do inquérito, em relação a infracção de que teve noticia. Sobre a
mesma incumbe o dever de, nos termos do art. 249º do CPP, praticar “os actos necessários e urgentes para assegurar os
meios de prova”, entre os quais, “colher informações das pessoas que facilitem a descoberta dos agentes do crime”. Estas
“providências cautelares” são fundamentais para investigar a infracção, para que essa investigação tenha sucesso. E daí
que a autoridade policial deva praticá-las mesmo antes de receberem ordem da autoridade judiciária para investigar (art.
249º, nº 1). Nessa fase não há ainda inquérito instaurado, não há ainda arguidos constituídos.
É uma fase de pura recolha informal de indícios, que não é dirigida contra ninguém em concreto. As informações que
então forem recolhidas pelas autoridades policiais são necessariamente informais, dada a inexistência de inquérito. Ainda
que provenham de eventual suspeito, essas informações não são declarações em sentido processual, precisamente porque
não há ainda processo.
No caso concreto o agente policial inquirido apenas se refere às diligências q que procedeu em termos cautelares e de
inquérito fazendo perante o tribunal uma súmula dos factos que entendeu estarem apurados e da sua razão de ciência. Não
se vislumbra onde é que cabe a afirmação de estarmos perante um depoimento indirecto, sendo certo que a remissão feita
para as pessoas que confirmaram ter sido o arguido o autor dos disparos pode, e deve, ser entendida em relação a audição
que se produziu em fase prévia ao inquérito e, posteriormente, concretizada na prova testemunhal produzida em audiência.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
03-03-2010,
proc.
n.º
886.º/07.8PSLSB.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/25061d49157a048c8025770a002ed7d7?OpenDocument
)
I - A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas, ao permitirem a audição e a recolha da
palavra das pessoas escutadas, não constituem depoimento indirecto, tal qual se encontra previsto e regulado no artigo
129.º do CPP, pelo que a valoração daquele meio de prova, genericamente, não está dependente da audição das pessoas
escutadas no contraditório.
II - A invalidade resultante da omissão de diligência de prova essencial para a descoberta da verdade, ao constituir uma
nulidade da audiência e não da sentença, deve ser arguida até ao encerramento da audiência, conforme estabelece o art.º
120.º, n.º 2, al. d), e n.º 3, al. a), donde não tendo sido oportuna e tempestivamente arguida, dever-se-á ter por sanada.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
04-11-2009,
proc.
n.º
680.º/07.6GCBRG.G1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/20c22cbacc1d80268025767200537a79?OpenDocument)
III - O n. 1 do art.º 129.º, conjugado com o n. 1 do art.º 128.º, ambos do CPP, interpretado no sentido de que o tribunal
pode valorar livremente o depoimento indirecto de testemunhas que relatam conversas tidas com outras que foram,
entretanto, assassinadas, não atinge, de forma intolerável, desproporcionada ou manifestamente opressiva, o direito de
defesa do arguido por forma a produzir um encurtamento inadmissível de tal direito; logo, tal norma não é inconstitucional.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00000543,
de
15-11-2001,
proc.
n.º
01P3258,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/75b2b80f3c66bcb180256d1d0063cff1?OpenDocument)
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O artigo 129.º, n. 1, do CPP permite, por válido que o depoimento por ouvir dizer seja tomado em conta quando foram
pessoas determinadas a quem se enviou dizer - e não quaisquer desconhecidos - desde que elas, chamadas a depor,
efectivamente venham a ser ouvidas ou quando chamadas a depor, a sua audição não seja possível por causa da morte
delas, de anomalia psíquica superveniente ou impossibilidade de serem encontradas.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00038566,
de
25-06-1999,
proc.
n.º
98P739,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/061c97ccf5639a6080256a530047da40?OpenDocument)
3- Acórdãos dos TR
1. Os vícios do artigo 410.º n.º2 do CPP terão de ser ostensivos e passíveis de detecção através do mero exame do texto
da decisão recorrida, sem recurso a quaisquer outros elementos constantes do processo, por si só ou em conjugação com
as regras da experiência comum.
2. O regime de proibições de prova consagrado na nossa legislação processual penal faz uma distinção entre proibições
de produção e proibições de valoração de prova. No que respeita às normas processuais penais que prescrevem a proibição
do testemunho-de-ouvir-dizer estamos claramente no domínio das proibições de valoração de prova.
3. Em regra, a testemunha depõe sobre factos, pertinentes ao objecto da prova e dos quais possua conhecimento directo
(cfr. art. 128.º). O que bem se compreende dadas as exigências
4. As exigências próprias dos princípios de imediação, de igualdade de armas e da regra da cross-examination justificam
que o depoimento indirecto não possa ser eficaz como meio de prova, a menos que se verifiquem determinados
condicionalismos.
5. Desde logo, terá de resultar do que se ouviu dizer a pessoas determinadas, sendo que as vozes ou rumores públicos se
encontram expressamente afastados pelo n.º 1 do art. 130.º do C. Penal. Em segundo lugar – e exceptuadas as hipóteses de
impossibilidade de inquirição daquelas pessoas expressamente consagradas na lei (morte, anomalia psíquica superveniente
ou impossibilidade de serem encontradas) -, é imprescindível que o juiz chame a depor a pessoa a quem a testemunha
ouviu relatar os factos que transmite ao tribunal para que o depoimento indirecto possa ser valorado.
a. Até ao momento da constituição formal de arguido nos termos do artigo 59.º n.º 1 do Código de Processo Penal o
processo de obtenção de diversas declarações, incluindo as do então suspeito, e posterior arguido, logra cobertura legal
nos termos dos artigos 55.º, n.º 2 e 249.º, n.ºs 1 e 2, als. a) e b) do mesmo diploma.
b. É a constituição de arguido que limita a fronteira na admissibilidade das denominadas "conversas informais", pois que
é a partir daí que as suas declarações só podem ser recolhidas, e valoradas, nos estritos termos indicados na lei, sendo
irrelevantes todas as conversas, ou quaisquer outras provas, recolhidas informalmente.
c. A proibição do artigo 129.º do Código de Processo Penal visa os testemunhos que visam suprir o silêncio do arguido,
mas não os depoimentos de agentes de autoridade que relatam o conteúdo de diligências de investigação,
nomeadamente a prática das providências cautelares a que se refere o art. 249.º do CPP.
d. O depoimento de autoridades policiais em relação a declarações prestadas no processo, ou sejam as declarações
formais, não tem relevância prática em virtude da proibição de produção de prova a que se reporta o artigo 356.º n.º 7 do
CPP.
6. O princípio in dubio pro reo é uma emanação do princípio da presunção de inocência e surge como resposta ao
problema da incerteza em processo penal. O que está em causa não é uma qualquer dúvida subjectiva, mas sim uma dúvida
razoável e insanável, que seja objectivamente perceptível no contexto da decisão proferida, de modo a que seja
racionalmente sindicável.
7. Pressupondo a violação deste princípio um estado de dúvida no espírito do julgador, deve a mesma ser tratada, como
erro notório na apreciação da prova.
[…] quanto às declarações e conduta percepcionadas ao arguido numa fase prévia à sua constituição como tal.
Como refere o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15/02/2007 pressuposto do direito ao silêncio é, no entanto, a
existência de um inquérito e a condição de arguido. A partir da constituição do arguido enquanto tal, ele assume um
estatuto próprio, com deveres e direitos, entre os quais, o de não se auto-incriminar. A partir de então, as suas declarações
só podem ser recolhidas e valoradas nos estritos termos indicados na lei, sendo irrelevantes todas as conversas ou quaisquer
outras provas recolhidas informalmente.
Contudo, de forma diferente se passam as coisas quando se está no plano da recolha de indícios de uma infracção de que
a autoridade policial acaba de ter notícia.... Nessa fase não há ainda inquérito instaurado, não há ainda arguidos
constituídos. É uma fase depura recolha informal de indícios, que não é dirigida contra ninguém em concreto. As
informações que então forem recolhidas pelas autoridades policiais são necessariamente informais, dada a inexistência de
inquérito.... O que o art. 129º do CPP proíbe são estes testemunhos que visam suprir o silêncio do arguido, não os
depoimentos de agentes de autoridade que relatam o conteúdo de diligências de investigação, nomeadamente a prática
das providências cautelares a que se refere o art. 249º do CPP.
Até ao momento da constituição formal de arguido nos termos do artigo 59º nº 1 do Código de Processo Penal o processo
de obtenção de diversas declarações, incluindo as do então suspeito, e posterior arguido, logra cobertura legal nos termos
dos artigos 55º, nº 2 e 249º, nºs 1 e 2, als. a) e b) do mesmo diploma.
É esta constituição de arguido que limita a fronteira na admissibilidade das denominadas "conversas informais", pois que
é a partir daí que as suas declarações só podem ser recolhidas, e valoradas, nos estritos termos indicados na lei, sendo
irrelevantes todas as conversas, ou quaisquer outras provas, recolhidas informalmente.
Assim a proibição do artigo 129º do Código de Processo Penal visa os testemunhos que visam suprir o silêncio do arguido,
mas não os depoimentos de agentes de autoridade que relatam o conteúdo de diligências de investigação, nomeadamente
a prática das providências cautelares a que se refere o art. 249º do CPP.
Na verdade, nestas providências a autoridade policial procede a diligências investigatórias, no âmbito do inquérito, em
relação a infracção de que teve noticia.
Nos termos do artº 249º do CPP incumbe à autoridade policial "os actos necessários e urgentes para assegurar os meios
de prova", entre os quais, "colher informações das pessoas que facilitem a descoberta dos agentes do crime". Estas
"providências cautelares" são fundamentais para investigar a infracção, para que essa investigação tenha sucesso. E daí que
a autoridade policial deva praticá-las mesmo antes de receberem ordem da autoridade judiciária para investigar (art. 249º,
nº 1).
Nessa fase não há, ainda, inquérito instaurado, não há ainda arguidos constituídos, sendo uma fase de pura recolha
informal de indícios, que não é dirigida contra ninguém em concreto, pelo que as informações que então forem recolhidas
pelas autoridades policiais são necessariamente informais, dada a inexistência de inquérito.
Já quanto ao depoimento de autoridades policiais em relação a declarações prestadas no processo, ou sejam as
declarações formais, as mesmas não tem relevância prática em virtude da proibição de produção de prova a que se reporta
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o artigo 356º nº 7 do CPP.
[…] veja-se o Ac desta Relação de 21/09/10, processo nº 20/11.0GASSJ.P1, citado aliás pelo MºPº junto da 1ª instância no
qual se refere que: "Os órgãos de polícia criminal, na estrita medida em que deponham sobre a actividade investigatória que
realizaram, nomeadamente buscas e apreensões, ainda que levada a cabo com a colaboração ou a informação de suspeitos,
não depõem sobre matérias proibidas, já que depõem, não sobre factos que lhes tenham sido transmitidos, antes, sobre o
resultado da sua percepção directa, colhida durante a realização da actividade investigatória autónoma, embora
sequencial. Portanto, nesta perspectiva, não se trata de depoimento indirecto, sujeito ao regime do artigo 129.º do CPP.
Nessa estrita medida, os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova processualmente válido e
admissível, a valorar, como a demais prova testemunhal, de acordo com o princípio da livre apreciação da prova.
(…)".
Entendemos também que o artigo 129º do CPP deve harmonizar-se com o regime previsto no art. 249º do mesmo Código.
Com efeito, dispõe a lei neste último preceito que os agentes de autoridade devem “colher informações das pessoas que
facilitem a descoberta dos agentes do crime e a sua reconstituição” (art. 249º, 2, al. b) do CPP). Não faria sentido que os
elementos assim recolhidos não pudessem ser livremente valorados, nos termos do art. 127º do CPP. Se a lei permite a
recolha de elementos, é porque tal recolha não pode ser entendida como prova proibida, como parece óbvio.”
[…]
No que concerne à violação do princípio in dúbio pro reo dispõe o art. 32º da CRP no seu nº 2, a de que “Todo o arguido
se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação (…)”.
“A presunção de inocência é também uma importantíssima regra sobre a apreciação da prova, identificando-se com o
princípio in dubio pro reo, no sentido de que um non liquet na questão da prova tem de ser sempre valorado a favor do
arguido. A dúvida sobre a culpabilidade do acusado é a razão de ser do processo. O processo nasce porque uma dúvida está
na sua base e uma certeza deveria ser o seu fim. Dados, porém, os limites do conhecimento humano, sucede
frequentemente que a dúvida inicial permanece dúvida a final, malgrado o esforço processual para a superar. Em tal
situação, o princípio político-jurídico da presunção de inocência imporá a absolvição do acusado já que a condenação
significaria a consagração de ónus de prova a seu cargo baseado na prévia presunção da sua culpabilidade. Se a final da
produção de prova permanecer alguma dúvida importante e séria sobre o acto externo e a culpabilidade do arguido impõese uma sentença absolutória”[cfr. “Constituição Portuguesa Anotada” de Jorge Miranda – Rui Medeiros, t. I, pág.356].
O princípio in dubio pro reo é, pois, uma emanação do princípio da presunção de inocência e surge como resposta ao
problema da incerteza em processo penal.
Pressupondo a violação deste princípio um estado de dúvida no espírito do julgador, deve a mesma ser tratada, nesta
perspectiva, como erro notório na apreciação da prova.
Assim sendo, para que se possa afirmar a existência de erro notório na apreciação da prova por violação do princípio in
dubio pro reo, terá de resultar de forma evidente do texto da sentença recorrida - por si ou em conjugação com as regras da
experiência comum, ou então dos juízos lógicos que possam ser efectuados sobre a factualidade em apreço, ou a prova
documental plena que não haja sido atendida - que o tribunal, na dúvida, optou por decidir contra o arguido.
O que está em causa não é uma qualquer dúvida subjectiva, mas sim uma dúvida razoável e insanável, que seja
objectivamente perceptível no contexto da decisão proferida, de modo a que seja racionalmente sindicável.
É que este princípio “não significa dar relevância às dúvidas que as partes encontram na decisão ou na sua interpretação
da factualidade descrita e revelada nos autos. É, antes, uma imposição dirigida ao juiz, no sentido de este se pronunciar de
forma favorável ao réu, quando não houver certeza sobre os factos decisivos para a solução da causa. Mas daqui não
resulta que, tendo havido versões díspares e até contraditórias sobre factos relevantes, o arguido deva ser absolvido em
obediência a tal princípio. A violação deste princípio pressupõe um estado de dúvida no espírito do julgador, só podendo ser
afirmada, quando, do texto da decisão recorrida, decorrer, por forma evidente, que o tribunal, na dúvida, optou por decidir
contra o arguido.”(Ac. STJ 12/7/05, proc. nº 05P2315).
Ora no que a este aspecto concerne, também não se denota que tenha subsistido – ou devesse ter subsistido - qualquer
dúvida que houvesse sido resolvida em desfavor dos recorrentes e subsequentemente ter-se violado o princípio “ in dubio
pro reo”.
Note-se que o que está em causa não é uma qualquer dúvida subjectiva, mas sim uma dúvida razoável e insanável, que
seja objectivamente perceptível no contexto da decisão proferida, de modo a que seja racionalmente sindicável.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-06-2015,
proc.
n.º
54/12.7PARGR.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/922cf4a42fe816bf80257e8a00418b74?OpenDocument)
Ac. TRE de 7-04-2015 : 1. O Código de Processo Penal português não dispõe de nenhuma norma que estabeleça qualquer
regra probatória sobre as declarações de co-arguido. Rege, portanto, o princípio geral de apreciação probatória, sem que
qualquer tabelamento probatório seja normativamente imposto.
2. Dum preceito legal - o art. 192º, nº 3 do C.P.P. italiano - que claramente não foi querido pelo legislador português que
bem conhecia o código italiano, alguma doutrina partiu apressadamente para a afirmação de que as declarações de coarguido devem ser confirmadas por outros meios de prova, pretendendo limitar a apreciação judicial da prova por norma
que, assim, se pretendia impor por via doutrinária. Tal doutrina foi claramente afastada pela jurisprudência portuguesa, de
que é exemplo o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 03-09-2008 (Proc. 08P2044) que impõe a saudável conclusão
de que é processualmente válido o depoimento do arguido que incrimina os restantes arguidos reconduzindo a questão à
credibilidade do depoimento do co-arguido, a ser apreciada em concreto.
3. Há uma vinculação formal, uma tipicidade de forma nos interrogatórios de arguido, detido ou não. O meio de prova
«declarações de arguido» tem que ser veiculado através de um «interrogatório» previsto nos artigos 140 a 144 do C.P.P.. O
meio de prova «declarações de arguido» não pode ser veiculado por «conversas informais» ou qualquer outra forma
presumindo-se que, não se seguindo a forma indicada, há fraude à lei.
4. Mas não há conversas informais quando as forças policiais se limitam a cumprir os preceitos legais, quer pela
necessidade de «documentar» a prática do ilícito e suas sequelas, designadamente providenciar os actos cautelares que se
imponham (v. g. artigos 243º, 248 a 250º do C.P.P.), quer quando actuam por imposição legal ao detectarem a prática de
um ilícito e o arguido decide - por sua iniciativa e sem actuação criticável das forças policiais - fazer afirmações não
sugeridas, provocadas ou imaginadas por aqueles OPC.
5. Para estes casos vale o disposto nos artigos 58º e 59º do Código de Processo Penal, aquele sob a epígrafe «Constituição
de arguido», norma que é o cerne da questão (e não a questão do «depoimento indirecto» ou das «conversas informais»).
E, como mera decorrência do nº 5 do artigo 58º do Código de Processo Penal, a omissão ou violação das formalidades ali
previstas implica que qualquer declaração daquele que já deveria ter sido constituído como arguido não pode ser utilizada
como prova.
6. Mas esta proibição de prova não abrange as declarações ouvidas pelos agentes policiais ao arguido (antes de o ser) se

178

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
não houver culpa sua no atrasar da formalização daquela constituição e se aquelas não constituírem confissão de factos.
Ac. TRE de 7-04-2015 : A conversa mantida entre o arguido e os agentes policiais, no momento da fiscalização, não está
abrangida pela proibição contida no artigo 356º, nº 7, do C. P. Penal, como não está sob a compressão dos limites ínsitos no
artigo 129º do mesmo diploma legal, pois que se trata de interlocução espontânea, voluntária e consciente, por parte do
arguido (fonte identificada), que os agentes se limitaram a ouvir no momento e a reproduzir, adrede, em audiência, aqui,
ademais, na presença do mesmo arguido, que sempre a poderia contraditar.
Ac. TRC de 18-06-2014 : 1. Os órgãos de polícia criminal que tiverem recebido declarações, cuja leitura não for permitida,
ou quaisquer pessoas que, a qualquer título, tenham participado na sua recolha, não podem ser inquiridas sobre o
conteúdo daquelas;
2. Porém, já assim não é quando os agentes da autoridade obtêm conhecimento dos factos por modo diferente das
declarações do arguido reduzidas a auto;
3. Assim, uma testemunha - agente da PSP - que em audiência de julgamento depõe relatando o que lhe foi transmitido
pelo «futuro» arguido, não profere um depoimento indireto, antes sendo algo que aquele ouviu diretamente da sua boca,
de viva voz;
4. E um tal depoimento constitui prova que é legalmente admissível, sendo valorado dentro da livre apreciação pelo
Tribunal, nos termos do art. 127 CPP.
Ac. TRC de 21-03-2012 : 1. O direito ao silêncio, como direito que é não pode prejudicar o arguido, não podendo dele ser
retiradas quaisquer consequências probatórias da matéria da acusação;
2. Mas se do exercício do direito ao silêncio não podem resultar consequências desfavoráveis ao arguido também não pode
do seu exercício retirar-se consequências probatórias favoráveis ao arguido - vg. explicativas, justificativas ou atenuativas
que exijam uma atitude proactiva do arguido;
3. Podendo o arguido contraditar plenamente a testemunha em audiência, se o não faz não pode queixar-se da sua própria
omissão;
4. O agente da PJ que interveio pessoalmente na realização de uma busca domiciliária e que nesse âmbito prestou
declarações sobre as circunstâncias/resultado/esclarecimento dessa diligência de recolha de prova não presta
depoimento indireto, na medida em que relata a ocorrência vivida pela testemunha, incluindo a natural «reação» de quem
foi surpreendido, no local da busca, na disponibilidade dos bens/objetos/substância estupefaciente apreendida.
II. O depoimento de um inspetor da PJ, não é, na parte em que diz ter visto, durante a investigação dos factos, o
arguido sempre num dado local, um depoimento indireto (art.º 129.º do CPP). Já o é, na parte em que depõe sobre o que
ouviu em escutas telefónicas, sendo nessa parte proibida a respectiva valoração.
III – Os juízes não devem fazer relatos das declarações ou depoimentos produzidos – devem indicar os meios de prova e
fazer a análise crítica dos mesmos.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-06-2010,
proc.
n.º
124/04.5TCLSB.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/cf1e56157b354a2b8025777a00391263?OpenDocument
)
Ac. TRG de 11-02-2008, CJ, T1, pág.296: I. Quando a testemunha relata em tribunal aquilo que ouviu da boca de outra
pessoa, o depoimento é directo porque a testemunha dele teve conhecimento por o ter captado por intermédio dos seus
ouvidos.
II. Estando em causa a autoria de uma agressão, se o relato da testemunha é o que ouviu ao ofendido, nesse particular o
seu depoimento é indirecto, na medida em que, relativamente a essa autoria, a testemunha não possui conhecimento
directo.
III. Se no julgamento foram ouvidos a testemunha e o ofendido que lhe relatou a agressão, não obsta a que o tribunal
valore esse depoimento indirecto.
Ac. TRC de 27-06-2007, CJ, 2007, T3, pág. 55: I. No nosso ordenamento processual penal, a regra é a da invalidade do
depoimento por ciência indirecta, que só depois de confirmado se torna válido como meio de prova.
II. Não corresponde a depoimento indirecto o depoimento de testemunhas que se limitam a constatar factos e reacções
que presenciaram doutrem. O depoimento de uma testemunha que presencia a admissão de um crime por um arguido ao
exclamar «ai o que eu fiz», não se enquadra no depoimento indirecto da «testemunha de ouvir dizer», não podendo ser
considerado meio de prova proibido. É uma constatação de um facto, isto é de uma reacção.
I – O depoimento indirecto é uma comunicação com função informativa de um facto que não pertence ao universo
cognitivo do sujeito e que tem por objectivo provar a verdade do facto narrado por terceiro.
II – O actual Código de Processo Penal, no seu artigo 129.º, n.º 1, não estabelece qualquer proibição de produção dos
depoimentos indirectos.
III – Porém, prevê a proibição da sua valoração, na parte em que como tal devam ser qualificados, se o juiz não chamar a
depor as pessoas indicadas pela testemunha como sendo a fonte originária do conhecimento por ela transmitido ao
tribunal. Só assim não será se a inquirição dessas pessoas «não for possível por morte, anomalia psíquica superveniente ou
impossibilidade de serem encontradas».
(Acórdão
do
TRL,
de
11-10-2006,
proc.
n.º
5998/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/03832ae74a9292668025721100551d1d?OpenDocument
)
I – O artigo 129.º do Código de Processo Penal autoriza, no último segmento do seu n.º 1, a utilização e valoração, como
meio de prova, do depoimento indirecto, isto é, baseado no que se ouviu dizer a pessoas determinadas, quando não for
possível interrogar as pessoas indicadas, por impossibilidade de as encontrar.
II – É o caso do depoimento da testemunha, agente da autoridade, na parte em que revela ao tribunal o que lhe foi dito
pelo queixoso, cidadão japonês, no acto em que apresentou a denúncia por crime de roubo, relativamente ao qual,
indicado como testemunha, se tentou, por carta expedida para a sua residência no Japão, a notificação, frustrada, tendo a
carta sido devolvida.
(Acórdão
do
TRL,
de
10-11-2005,
proc.
n.º
8409/2005-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/31bc236accf89626802570b9004fd160?OpenDocument)
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O artigo 129.º, n.º 1 do C.P.P. só proíbe o depoimento que resulta do que se ouviu dizer a pessoa determinada se esta
não for chamada a depor, salvo se a inquirição da pessoa indicada não for possível por morte, anomalia psíquica
superveniente ou impossibilidade de ser encontrada. Se, no uso de direito que lhe assiste, a pessoa chamada se recusar a
depor, tal não invalida o depoimento da testemunha que a indicou.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-10-2000,
proc.
n.º
0078305,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4b1adf390423a078802569a40054921d?OpenDocument
)
4- Doutrina online
António Pires Henriques da Graça, A valoração da prova no crime de tráfico de pessoas, CEJ, 2015.
Extracto do texto:
A prova por ouvir dizer, quando reportada a afirmações produzidas extraprocessualmente pelo arguido é passível de
livre apreciação pelo tribunal quando o arguido se encontre presente em audiência e, por isso, com plena possibilidade de a
contraditar, ou seja, de se defender.
Como referiu o Supremo Tribunal, de acordo com o disposto no art.º 129.°, n.º 1, do CPP, quando o depoimento indireto
resulta do que se ouviu dizer a pessoas determinadas, dever-se-á considerar válido e, portanto, valorável, quando depõe
perante o tribunal aquele a quem a testemunha ouviu dizer. [Ac. do STJ, de 25-01-2006, Proc. n.º 184/06, 3ª Secção.]
Não há prejuízo para o direito de defesa do arguido que, presente, poderá contraditar a informação, ou remeter-se ao
silêncio, sem que este o possa desfavorecer.
O facto de o arguido nada dizer, significa que não podem extrair-se ilações sobre o seu silêncio.
Mas, não significa, que não possam valorar-se depoimentos, nas respetivas condições legais, por não constituírem provas
proibidas por lei, ficando sujeitas à valoração constante do artigo 355º do CPP, e à livre apreciação nos termos do artigo
127º do CPP, sendo que por outro lado, inclui-se nos poderes de cognição do tribunal, balizado pelos princípios da
necessidade, legalidade, adequação e obtenibilidade das provas, pois que como supra se referiu, deve haver lugar à
produção de todos os meios de prova cujo conhecimento se afigure necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da
causa. – art.º 340º do CPP.

Artigo 130.º
Vozes públicas e convicções pessoais
1 - Não é admissível como depoimento a reprodução de vozes ou rumores públicos.
2 - A manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível
nos casos seguintes e na estrita medida neles indicada:
a) Quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos;
b) Quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte;
c) Quando ocorrer no estádio de determinação da sanção.
Nota:
Acórdão do TR
Ac. TRC de 25-09-2013 : I. Nos termos do disposto nos artigos 383.º do Código de Processo Civil e 228.º, n.º 1, do Código
de Processo Penal, o arresto preventivo corre por apenso ao processo crime que fundamenta o direito acautelado.
II. Razões de eficácia subjacentes à providência cautelar impõem que o visado, ainda que tenha no processo penal a posição
de arguido, apenas deva ser notificado após a decisão determinativa do arresto.
III. A prova dos requisitos necessários ao decretamento do arresto está sujeita à disciplina do CPC, e não à do processo
penal. Em conformidade, não é aplicável, neste contexto, o disposto no n.º 1 do artigo 130.º do CPP.

Artigo 131.º
Capacidade e dever de testemunhar
1 - Qualquer pessoa que se não encontrar interdita por anomalia psíquica tem capacidade para ser
testemunha e só pode recusar-se nos casos previstos na lei.
2 - A autoridade judiciária verifica a aptidão física ou mental de qualquer pessoa para prestar
testemunho, quando isso for necessário para avaliar da sua credibilidade e puder ser feito sem
retardamento da marcha normal do processo.
3 - Tratando-se de depoimento de menor de 18 anos em crimes contra a liberdade e
autodeterminação sexual de menores, pode ter lugar perícia sobre a personalidade.
4 - As indagações, referidas nos números anteriores, ordenadas anteriormente ao depoimento, não
impedem que este se produza.
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Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 131.º
(Capacidade e dever de testemunhar)
1 - Qualquer pessoa que se não encontrar interdita por anomalia psíquica tem capacidade para ser testemunha e só pode
recusar-se nos casos previstos na lei.
2 - A autoridade judiciária verifica a aptidão física ou mental de qualquer pessoa para prestar testemunho, quando isso for
necessário para avaliar da sua credibilidade e puder ser feito sem retardamento da marcha normal do processo.
3 - Tratando-se de depoimento de menor de 16 anos em crime sexual, pode ter lugar perícia sobre a personalidade.
4 - As indagações, referidas nos números anteriores, ordenadas anteriormente ao depoimento não impedem que este se
produza.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 131.º
[...]
3 - Tratando-se de depoimento de menor de 18 anos em crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de
menores, pode ter lugar perícia sobre a personalidade.
2- Acórdãos do TC
359/2011
Julga inconstitucional, por violação dos artigos 13.º, n.º 1, e 20.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, a
norma constante do artigo 131.º, n.º 1, aplicável por remissão do artigo 145.º, n.º 3, ambos do CPP (CPP), quando
interpretada no sentido de determinar a incapacidade para prestar declarações em audiência de julgamento da pessoa que,
tendo no processo a condição de ofendido, constituído assistente, está interdita por anomalia psíquica.
Extracto da fundamentação:
A proibição absoluta das pessoas interditas, por padecerem de anomalia psíquica, deporem como testemunhas foi
introduzida no processo penal pelo CPP de 1929 (artigo 216.º, 1.º).
Até aí, se os “desassisados” eram considerados inábeis para depor, por incapacidade natural (artigo 2510.º, do Código
Civil de 1867, aplicável ao processo penal por remissão do artigo 969.º, da Novíssima Reforma Judiciária, e anteriormente o
§ 5, do título LVI, do Livro III, das Ordenações Filipinas), essa “falta de siso” era apurada através da avaliação do juiz perante
quem fossem apresentados para depor, e não de uma qualquer anterior declaração judicial de interdição da testemunha
para reger a sua pessoa e bens.
A solução do CPP de 1929 foi copiada no processo civil pelo Código de Processo Civil de 1939 (artigo 623.º), o qual alterou
o regime que anteriormente constava dos artigos 2506.º e seguintes do Código Civil de 1867.
Tal opção foi, no seu início, objecto de críticas, apontando-se o facto da interdição ser um instituto que se destinava a
proteger os dementes, enquanto a proibição do seu depoimento em processo judicial visava proteger as partes e a
administração da justiça, e ainda a circunstância do tipo ou do nível de demência dos interditos poder não os tornar inaptos
para depor (vide, relativamente ao processo penal, Luís Osório, em “Comentário ao Código do Processo Penal Português”,
3.º vol., pág. 320-321, da ed. de 1933, da Coimbra Editora, e, relativamente ao processo civil, Cunha Gonçalves, em
“Tratado de direito civil, em comentário ao Código Civil Português”, vol. XIV, pág. 364-365, da ed. de 1940, da Coimbra
Editora, e Augusto Coimbra, em “O novo Código de Processo Civil”, na Revista da Justiça, Ano 24.º, pág. 245, enquanto
Alberto dos Reis, no “Código de Processo Civil anotado”, vol. IV, pág. 327-330, da ed. de 1951, da Coimbra Editora, defendia
a alteração operada), manifestando Vaz Serra (em “Provas. Direito probatório material”, no B.M.J. n.º 112, pág. 245-246) a
preferência por um regime em que competiria ao juiz apreciar livremente o valor probatório da prova testemunhal, mesmo
quando prestada por pessoas com anomalias psíquicas, uma vez que “pode acontecer que o depoimento dos desassisados,
ainda que interditos, seja útil para o esclarecimento da verdade dos factos”, dispensando-se apenas a prestação de
juramento.
Contudo, a solução adoptada, que se revela desacompanhada no direito comparado, foi-se mantendo no nosso regime
processual, constando hoje dos artigos 131.º, n.º 1, do CPP, e 616.º, do CPC.
Por outro lado, o nosso sistema processual penal não deixou de conferir à vítima um papel relevante no exercício da
justiça penal, facultando-lhe uma intervenção activa no processo, no cumprimento da imposição constante do artigo 32.º,
n.º 7, da Constituição (sobre a evolução histórica e os mais recentes desenvolvimentos da preocupação do sistema penal
com a vítima, cfr. José de Souto Moura, “As vítimas de crimes: contributo para um debate transdisciplinar”, in Direito ao
Assunto, pág. 263 e seg., ed. de 2006, da Coimbra Editora, e Alexandre Jean Daoun, em “Protecção a vítimas e testemunhas
e dignidade humana”, in Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, pág. 688 e seg., ed. de 2008, da Editora Quartier
Latin do Brasil).
Essa participação está dependente da sua constituição como assistente no processo (artigos 68.º e 69.º, do CPP),
passando a ser encarada como um verdadeiro sujeito processual (vide Figueiredo Dias, em “Sobre os sujeitos processuais no
novo Código de Processo penal”, em “Jornadas de Direito Processual Penal. O novo Código de Processo Penal”, pág. 9-10, da
ed. de 1988, da Almedina).
E se esta condição impede os ofendidos de serem testemunhas (artigo 133.º, n.º 1, alínea b), do CPP), não deixa de lhes
assistir o direito, e de sobre elas recair também o dever, de prestarem declarações sobre o objecto do processo, as quais
apesar de não serem precedidas de juramento, não deixam de estar sujeitas ao dever de verdade e a responsabilidade penal
pela sua violação (artigo 145.º, n.º 1, 3 e 4, do CPP), sendo o seu conteúdo submetido à livre apreciação do julgador (artigo
127.º, do CPP).
Atenta a proximidade destas declarações com o depoimento testemunhal, não deixou o legislador de regulamentar a sua
prestação, remetendo para o regime da prestação da prova testemunhal (artigo 145.º, n.º 3, do CPP), tendo a decisão
recorrida considerado abrangida por essa remissão a acima referida proibição da audição das pessoas que se encontrassem
interditas, por anomalia psíquica, consideradas pelo n.º 1, do artigo 131.º, do CPP, como absolutamente incapazes para
testemunhar.
A opção de aproveitamento das sentenças civis de interdição visou conferir uma maior certeza sobre qual o universo de
pessoas consideradas incapazes de prestarem declarações em processo penal, devido a sofrerem de anomalia psíquica,
retirando ao julgamento incerto, difícil e casuístico do julgador essa apreciação, nesses casos, mantendo-se, contudo, uma
margem de liberdade de apreciação, na verificação da aptidão mental de qualquer pessoa que não se encontre interdita,
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para prestar testemunho, nos termos do n.º 2, do artigo 131.º, do CPP.
Na lógica da solução adoptada, uma declaração judicial de interdição traduz um juízo seguro sobre a incapacidade do
interdito em poder contribuir de algum modo para o esclarecimento da verdade dos factos em tribunal, pelo que este não
deve sequer ser admitido a prestar depoimento, não se permitindo que o julgador possa verificar, casuisticamente, a sua
aptidão mental para depor, a fim de avaliar da sua credibilidade.
[…] a declaração de interdição pressupõe apenas uma constatação judicial da incapacidade do interdito governar a sua
pessoa e os seus bens, devido a uma anomalia psíquica, reportando-se esse juízo sobretudo a uma incapacidade daquele
actuar com autonomia no mundo dos negócios jurídicos.
Ora, a (in)capacidade para relatar determinada realidade com a qual se contactou, não só é frequentemente casuística,
dependendo de múltiplos factores como a sua complexidade, o tipo e as circunstâncias do contacto ou o tempo entretanto
decorrido, sendo, no mínimo, problemática a emissão de um juízo genérico de incapacidade para testemunhar, como,
sobretudo, o juízo que presidiu à prolacção de uma sentença de interdição é inaproveitável para se determinar a aptidão do
interdito para prestar um depoimento credível em processo penal.
Estamos perante um domínio das capacidades humanas que não assume qualquer relevância nos pressupostos da
declaração de interdição, pelo que esta pouco ou nada revelará sobre a capacidade do interdito depor em tribunal.
Como escreveu Luís Osório, pouco depois da aprovação do CPP de 1929:
“O nosso Código inabilita os dementes que forem interditos.
Esta limitação da nossa lei não se funda no facto de a interdição fazer supor, em via geral, a falta de qualidades
necessárias para depor. Se o legislador assim a tivesse fundamentado teria caído num erro grosseiro, pois a falta de
qualidades necessárias para a regência da pessoa e bens não importa necessariamente a falta de capacidade para depor.
O motivo da limitação está na facilidade de prova da demência; só este motivo pode, até certo ponto, justificar a regra.
Se bem que a consequência natural de tudo quanto vem sendo dito seria o desaparecimento desta causa de interdição de
depor.
O juiz analisaria em cada caso o valor do depoimento da testemunha, visto que nem a demência, nem a interdição são
índices seguros de que o depoimento do demente não tenha valor algum.” (na ob. e loc. cit.).
O simples benefício da maior certeza sobre qual o universo de pessoas consi-deradas incapazes de prestarem declarações
em processo penal, devido a sofrerem de anomalia psíquica, que pode ser invocado em favor desta solução, revela-se
manifesta-mente desproporcionado como justificação para a adopção pelo legislador ordinário de um critério que
discrimina os deficientes, por anomalia psíquica, interditos, dos demais cidadãos, incluindo as pessoas que sofrendo
também de anomalia psíquica não se encontrem interditos.
As razões para as discriminações admissíveis neste domínio devem residir numa incapacidade efectiva para o exercício
concreto dos direitos em causa, e não numa incapacidade ficcionada a partir de um julgamento que apura da capacidade
geral da pessoa para reger a sua pessoa e os seus bens, com a finalidade de facilitar uma definição de quem tem capacidade
para depor. Daí que tratar toda e qualquer pessoa que esteja interdita por anomalia psíquica como sendo inábil para depor
em audiência de julgamento seja descriminá-la, sem fundamento bastante, dos demais cidadãos, pelo que esse tratamento
viola o princípio constitucional da igualdade.
[…] a proibição do ofendido em processo penal, constituído assistente, prestar declarações em audiência sobre a
factualidade em julgamento livremente valoráveis pelo julgador, quando se encontre interdito por anomalia psíquica, não
encontra uma justificação bastante nas vantagens da adopção de um método objectivo de determina-ção das pessoas que,
sofrendo de anomalia psíquica, podem prestar depoimentos credíveis em audiência, uma vez que, pelas razões acima
explicadas, o critério adoptado revela-se inadequado para se obter uma escolha com o mínimo de rigor.
Assim, a circunstância da vítima de um crime que sofra de anomalia psíquica ter sido objecto de uma medida judicial de
interdição, que tem por finalidade a sua protecção, não pode servir como fundamento para lhe retirar direitos de
intervenção no processo criminal. Seria acentuar a desprotecção da vítima, que já se encontra numa situação de especial
vulnerabilidade pela sua deficiência, paradoxalmente justificada por esta ter sido colocada, por decisão judicial, sob um
determinado regime destinado a assegurar a sua protecção.
Daí que a limitação probatória resultante da norma sindicada se revele desproporcionada, sacrificando
injustificadamente o direito à prova e o direito a um processo orientado para a justiça material.
133/2007
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 45/2004 de 19 de Agosto, estendida à perícia
ordenada ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do artigo 131.º do CPP, por força da aplicação do disposto no artigo 159.º do mesmo
Código, traduzindo-se na inadmissibilidade de indicação de consultor técnico pela defesa, para assistir a perícia realizada na
fase de julgamento, por Delegação do INML.
Nota: ver notas ao art.º 159.º
3- Acórdãos do STJ
Decorre dos n. 1 e 4, alínea a), do artigo 340.º do CPP, como afloramento do princípio da necessidade, que só devem ser
admitidos meios de prova (como, p.e., exames periciais) sobre a personalidade de menor de 16 anos, em crimes sexuais,
quando essa prova se mostrar necessária para a descoberta da verdade ou boa decisão da causa.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00031580,
de
27-02-1997,
proc.
n.º
96P985,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fa2560c8830c914c802568fc003b459f?OpenDocument)
O artigo 133.º do CPP prescreve, na alínea a), do seu n. 1, que os arguidos no mesmo processo ou em processo conexo,
enquanto mantiverem aquela qualidade, estão impedidos de depor como testemunhas.
Simplesmente, o que aí se proíbe é, tão só, que os arguidos sejam ouvidos como testemunhas dos outros, isto é, que lhes
seja tomado depoimento sob juramento, nada impedindo que possam prestar declarações (cuja credibilidade é,
naturalmente, mais diluída), no exercício do direito, que lhes assiste, de o fazerem em qualquer momento do processo,
como decorre do n. 1, do artigo 342.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00030683,
de
17-10-1996,
proc.
n.º
96P560,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/26ef85601368e389802568fc003b7457?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRL de 26-05-2015 : I. Nada impede que alguém que através do seu depoimento se possa responsabilizar
criminalmente, possa prestar depoimento. Pelo contrário, não constando tal testemunha do elenco dos art. 133º e 134º, C.
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P. Pen. (impedimentos e recusas), o seu depoimento é obrigatório, nos termos do art. 131º e 132º, C. P. Pen., sendo sujeita
e juramento e advertida de que tem de responder com verdade às perguntas que lhe são colocadas, sob pena de incorrer
em responsabilidade criminal.
II. Assim, aos sujeitos, não arguidos, indicados como testemunhas, a quem possa a vir a ser imputada a prática de crime no
âmbito do processo, restam duas alternativas:- ou requer a constituição de arguido, beneficiando, assim, do impedimento
previsto no art. 133º, 1, a), C. P. Pen.;- ou se recusa a responder a pergunta que o possa incriminar, invocando tal
argumento - art. 132º, 2, C. P. Pen.
III. Em lado algum da lei processual se institui a obrigatoriedade de o tribunal advertir a testemunha de que a resposta a
determinada pergunta o pode incriminar penalmente, constituindo tal apenas um direito a invocar pela testemunha, como
sucede, p. ex., no caso do art. 134º, 2,C. P. Pen..
IV. O facto de as testemunhas em causa não se terem recusado a depor acerca de nenhumas das perguntas que lhes foram
feitas, apesar de não terem sido advertidas de que determinadas respostas os poderiam fazer incorrer em responsabilidade
criminal, não constitui nenhum meio proibido de prova nem qualquer nulidade, nos termos dos arts. 132º, 2, 126º, 119º e
120, C. P. Pen. e, por maioria de razão, não confrontam o art. 32º, 8 da C. R. Port..
Ac. TRP de 20-11-2013 : I. Inexiste qualquer fundamento para restringir ou impedir a audição de menores como
testemunhas, ficando o conteúdo do respectivo depoimento sujeito à livre apreciação do julgador, nos precisos termos que
as demais declarações ou depoimentos.
II. A circunstância de o menor poder ser facilmente sugestionado ou influenciado por acção paterna não é exclusiva deste
tipo de relação de proximidade, existindo também em muitas outras circunstâncias e por outras motivações (doença,
inimizade, vingança...), não inibindo o depoimento, antes exigindo a ponderação concreta da credibilidade que as
declarações prestadas em tais circunstâncias devem merecer.
III. No dizer de Alicia Rodríguez Nunez, «Relativamente ao testemunho de menores, deve-se ser extremamente cuidadoso,
por um lado, evitando cair na tentação de considerar sistematicamente as suas declarações como efabulações e, por outro,
não perdendo de vista que podem ser facilmente influenciáveis ou que a sua limitada experiência diminui a sua capacidade
para captar certos detalhes».
I - A lei penal adjectiva não delimita expressamente quais são os meios que podem ser usados para verificar a capacidade
mental de uma pessoa para prestar declarações.
II – Contudo, a perícia da personalidade só pode ser utilizada quando se tratar de menor de 18 anos em crime contra a
liberdade e autodeterminação sexual de menores (cf. n.º 3 do citado art.º 131.º do Código de Processo Penal).
III – Não é o caso da pessoa que nestes autos se constituiu assistente e demandante civil [que não é menor de 18 anos,
em que se trata de 1 (um) crime de maus tratos ao cônjuge, da previsão do art.º 152.º, n.º 1, alínea b), do Código Penal)].
IV – Mesmo que se aceite que a testemunha (e, por isso, o assistente e o demandante civil) possa ser sujeita a perícia
psiquiátrica para aferir a sua idoneidade mental para prestar declarações, essa perícia, quando tiver por objecto pessoa que
não haja prestado consentimento, só pode ser efectivada quando, ajuizado o direito à integridade pessoal e à reserva da
intimidade do visado, se mostrar necessária (art.º 154.º, n.º 2, do CPP).
V – No caso não se aventa qualquer razão para que a credibilidade do depoimento da assistente não pudesse ter sido
aferida através da realização do contra-interrogatório e da produção da prova testemunhal requerida quanto à sua
personalidade e ao seu relacionamento interpessoal.
VI - Não podem ser meras suspeitas vagas da existência de uma psicopatia indeterminada que legitima a violação da
integridade pessoal e a intromissão na intimidade que a efectivação de uma perícia psiquiátrica envolve.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-03-2011,
proc.
n.º
199/07.5GHSNT
–
3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/163cfa403a4a91d580257876005b03cc?OpenDocument)
I – É valorável o depoimento indirecto quer quando as pessoas a quem se ouviu dizer são inquiridas em julgamento quer
sobretudo quando tais pessoas já faleceram.
II – O assistente que seja interdito por anomalia psíquica com capacidade intelectual e emocional para prestar
declarações, tem o direito de vir a julgamento e narrar o que sofreu e como sofreu. Obviamente que tais declarações serão
apreciadas segundo as regras da experiência e a livre convicção do julgador, concorrendo com todos os outros meios de
prova, como determina o art.º 127.º, do CPP. O que não pode suceder é que esta vítima, só por se encontrar interdito,
esteja impedido de trazer a julgamento a sua versão dos factos.
III – O art.º 131.º do Código de Processo Penal quando interpretado no sentido de declarar incapaz para testemunhar ou
prestar declarações uma pessoa que tenha num processo a condição de vítima ou ofendido de um crime se essa pessoa
estiver interdita por anomalia psíquica, é inconstitucional, por violação dos arts. 1.º e 13.º e 20.º, n.º s 1 e 4, da
Constituição da República Portuguesa.
(Acórdão
do
TRL,
de
23-11-2010,
proc.
n.º
5221/06.0TACSC.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fdf037e1b96842ff80257802003ba99c?OpenDocument)
1. Impedir-se a vítima de um crime que haja sido declarada incapaz e que, portanto, se encontre numa posição de
debilidade significativa na tutela dos bens jurídicos próprios, de intervir no processo dando a conhecer a sua versão dos
acontecimentos que tenham eventualmente levado à lesão desses bens constitui uma manifesta e notável diminuição do
seu direito de protecção que afecta de maneira grave a sua dignidade de pessoa humana e, por conseguinte, uma violação
quer da regulamentação supra-nacional quer, em especial, dos arts. 1.º e 13.º, n.º 1 CRP.
2. É, pois, inconstitucional, por violação dos arts. 1.º e 13.º CRP, o art.º 131.º CPP quando interpretado no sentido de
declarar incapaz para testemunhar uma pessoa que tenha num processo a condição de vítima ou ofendido de um crime se
essa pessoa estiver interdita por anomalia psíquica. Quando, portanto, abranja nessa incapacidade além de terceiros,
alheios aos factos, também a vítima na definição desta que supra se consignou pela circunstância de ter sido declarada
incapaz.
3. Além disso e salvo melhor opinião, há também na situação que se aprecia violação do art.º 20.º, n.º 1 CRP que
consagra o direito de a todos ser assegurado o acesso ao direito para defesa dos seus direitos.
4. Acresce que, mesmo numa perspectiva de defesa dos direitos do arguido, impedir-se a vítima incapaz de depor pode,
em algumas circunstâncias, redundar num prejuízo para o arguido por impedir um confronto de ambas as versões e
restringir as possibilidades de ampla avaliação do tribunal (ressalvados os cuidados devidos e analisadas as especificidades
do caso).
(Acórdão
do
TRL,
de
22-05-2007,
proc.
n.º
85/07-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8a5190c7e2f4edde802572f700379bd2?OpenDocument)
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I - Porque constitui excepção ao princípio geral da obrigatoriedade de prestar depoimento ínsito no art.º 131.º, n.º 1, do
CPP, não pode o art.º 134.º do mesmo Código ser alargado, extensiva ou analogicamente, a outras situações que não
estejam ali expressamente previstas.
II - Consequentemente, não está dispensada de depor em julgamento a mãe da companheira do arguido.
III – A não audição, em julgamento, daquela testemunha indicada pela acusação, ao abrigo do art.º 134.º, n.º s 1 al. a) e
2, do CPP, constitui nulidade, por omissão de diligência essencial à descoberta da verdade.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-02-2007,
proc.
n.º
9335/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/608689f2d617f947802572a300402133?OpenDocument)

Artigo 132.º
Direitos e deveres da testemunha
1 - Salvo quando a lei dispuser de forma diferente, incumbem à testemunha os deveres de:
a) Se apresentar, no tempo e no lugar devidos, à autoridade por quem tiver sido legitimamente
convocada ou notificada, mantendo-se à sua disposição até ser por ela desobrigada;
b) Prestar juramento, quando ouvida por autoridade judiciária;
c) Obedecer às indicações que legitimamente lhe forem dadas quanto à forma de prestar depoimento;
d) Responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas.
2 - A testemunha não é obrigada a responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a
sua responsabilização penal.
3 - Para o efeito de ser notificada, a testemunha pode indicar a sua residência, o local de trabalho ou
outro domicílio à sua escolha.
4 - Sempre que deva prestar depoimento, ainda que no decurso de acto vedado ao público, a
testemunha pode fazer-se acompanhar de advogado, que a informa, quando entender necessário, dos
direitos que lhe assistem, sem intervir na inquirição.
5 - Não pode acompanhar testemunha, nos termos do número anterior, o advogado que seja defensor
de arguido no processo.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 132.º
(Deveres gerais da testemunha)
1 - Salvo quando a lei dispuser de forma diferente, incumbem à testemunha os deveres de:
a) Se apresentar, no tempo e no lugar devidos, à autoridade por quem tiver sido legitimamente convocada ou notificada,
mantendo-se à sua disposição até ser por ela desobrigada;
b) Prestar juramento, quando ouvida por autoridade judiciária;
c) Obedecer às indicações que legitimamente lhe forem dadas quanto à forma de prestar depoimento;
d) Responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas.
2 - A testemunha não é obrigada a responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua
responsabilização penal.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 132.º
Direitos e deveres da testemunha
3 - Para o efeito de ser notificada, a testemunha pode indicar a sua residência, o local de trabalho ou outro domicílio à sua
escolha.
4 - Sempre que deva prestar depoimento, ainda que no decurso de acto vedado ao público, a testemunha pode fazer-se
acompanhar de advogado, que a informa, quando entender necessário, dos direitos que lhe assistem, sem intervir na
inquirição.
5 - Não pode acompanhar testemunha, nos termos do número anterior, o advogado que seja defensor de arguido no
processo.
2- Acórdão do STJ
Ac. STJ de 20-06-2012. CJ (STJ), 2012, T2, pág.206: A recusa da testemunha a responder, enquanto expressão e garantia
do seu privilégio contra a sua auto-incriminação, não permite que ela se recuse a testemunhar na sua totalidade, mas
apenas e tão-só às perguntas de onde possa surgir o perigo da sua responsabilização penal.
3- Acórdãos dos TR
Ac. TRL de 26-05-2015 : I. Nada impede que alguém que através do seu depoimento se possa responsabilizar
criminalmente, possa prestar depoimento. Pelo contrário, não constando tal testemunha do elenco dos art. 133º e 134º, C.
P. Pen. (impedimentos e recusas), o seu depoimento é obrigatório, nos termos do art. 131º e 132º, C. P. Pen., sendo sujeita
e juramento e advertida de que tem de responder com verdade às perguntas que lhe são colocadas, sob pena de incorrer
em responsabilidade criminal.
II. Assim, aos sujeitos, não arguidos, indicados como testemunhas, a quem possa a vir a ser imputada a prática de crime no
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âmbito do processo, restam duas alternativas: ou requer a constituição de arguido, beneficiando, assim, do impedimento
previsto no art. 133º, 1, a), C. P. Pen.; ou se recusa a responder a pergunta que o possa incriminar, invocando tal argumento
- art. 132º, 2, C. P. Pen.
III. Em lado algum da lei processual se institui a obrigatoriedade de o tribunal advertir a testemunha de que a resposta a
determinada pergunta o pode incriminar penalmente, constituindo tal apenas um direito a invocar pela testemunha, como
sucede, p. ex., no caso do art. 134º, 2,C. P. Pen..
IV. O facto de as testemunhas em causa não se terem recusado a depor acerca de nenhumas das perguntas que lhes foram
feitas, apesar de não terem sido advertidas de que determinadas respostas os poderiam fazer incorrer em responsabilidade
criminal, não constitui nenhum meio proibido de prova nem qualquer nulidade, nos termos dos arts. 132º, 2, 126º, 119º e
120, C. P. Pen. e, por maioria de razão, não confrontam o art. 32º, 8 da C. R. Port..
Ac. TRC de 15-05-2013, CJ, 2013, T3, pág.41: I. Pode depor como testemunha quem, à data dos factos, era inimputável
em razão da idade ainda que, indiciariamente, tenha comparticipado, com os arguidos, nos factos submetidos a
julgamento.
II. O processo tutelar, mesmo que surgido na sequência de um inquérito, não configura um caso de separação de processos
ou de conexão que obrigue ao consentimento expresso da testemunha para poder depor.
Ac. TRL de 28-09-2011, CJ, 2011, T4, pág.139: I. O disposto nos nºs 4 e 5 do artº 132º do CPP, na redacção conferida pela
reforma de 2007, não consente interpretação de que o defensor/mandatário do arguido encontra-se impossibilitado de
presenciar a inquirição de testemunha.
II. Esses normativos significam tão somente que, seja em que fase processual for, tem a testemunha o direito de ser
acompanhada por advogado e que o causídico que procede a esse acompanhamento não pode ser o defensor ou
mandatário do arguido.
III. O impedimento da comparência do defensor no acto de inquirição constitui irregularidade, mas não envolve, por si só,
prejuízo da defesa. Apenas inquina o valor do acto e determina a sua repetição quendo se demonstre lesão concreta e
efectiva dos direitos de defesa do arguido.

Artigo 133.º
Impedimentos
1 - Estão impedidos de depor como testemunhas:
a) O arguido e os co-arguidos no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto mantiverem
aquela qualidade;
b) As pessoas que se tiverem constituído assistentes, a partir do momento da constituição;
c) As partes civis;
d) Os peritos, em relação às perícias que tiverem realizado.
2 - Em caso de separação de processos, os arguidos de um mesmo crime ou de um crime conexo,
mesmo que já condenados por sentença transitada em julgado, só podem depor como testemunhas se
nisso expressamente consentirem.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 133.º
(Impedimentos)
1 - Estão impedidos de depor como testemunhas:
a) O arguido e os co-arguidos no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto mantiverem aquela qualidade;
b) As pessoas que se tiverem constituído assistentes, a partir do momento da constituição;
c) As partes civis.
2 - Em caso de separação de processos, os arguidos de um mesmo crime ou de um crime conexo podem depor como
testemunhas, se nisso expressamente consentirem.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 133.º
[...]
1 -...
d) Os peritos, em relação às perícias que tiverem realizado.
2 - Em caso de separação de processos, os arguidos de um mesmo crime ou de um crime conexo, mesmo que já
condenados por sentença transitada em julgado, só podem depor como testemunhas se nisso expressamente
consentirem.
2- Acórdãos do TC
108/2014
Não julga inconstitucional, a norma do artigo 133.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de não
exigir consentimento para o depoimento, como testemunha, de menor de 16 anos, à data dos factos, a quem tenha sido
instaurado processo tutelar educativo pela prática dos factos criminalmente imputados ao arguido, tendo esse processo
já terminado com o seu arquivamento.
Extracto da fundamentação:
A testemunha tem, desde logo, o dever de “prestar juramento, quando ouvida por autoridade judiciária” (cfr. artigo
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132.º, n.º 1, al. b) do Código de Processo Penal), sendo a recusa em depor sancionada nos termos do artigo 360.º, n.º 2, do
Código Penal, e o dever de “responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas” (cfr. artigo 132.º, n.º 1, al. d), do
Código de Processo Penal), incorrendo, no caso de faltar à verdade, na prática de um crime de falsidade de testemunho,
previsto no artigo 360.º, n.º 1, do Código Penal. A testemunha pode, no entanto, escusar-se a responder “quando alegar que
das respostas resulta a sua responsabilização penal” (cfr. artigo 132.º, n.º 2, do Código de Processo Penal).
O arguido, por outro lado, para além de gozar do direito de “não responder a perguntas feitas sobre os factos que lhe
forem imputados” (cfr. artigo 61.º, n.º 1, al d), do Código de Processo Penal), “não presta juramento em caso algum” (cfr.
artigo 140.º, n.º 3, do Código de Processo Penal) e tem “direito a prestar declarações em qualquer momento da audiência
(…) sem que no entanto a tal seja obrigado e sem que o seu silêncio possa desfavorecê-lo” (cfr. artigo 343.º, n.º 1, do Código
de Processo Penal).
Assim, tendo em atenção os constrangimentos a que está sujeita a testemunha, que contrastam com os que, neste
âmbito, são impostos ao arguido, o legislador estabeleceu, no artigo 133.º, n.º 1, al. a), do Código de Processo Penal, que
estão impedidos de depor como testemunhas «o arguido e os coarguidos no mesmo processo ou em processos conexos,
enquanto mantiverem essa qualidade».
Com este impedimento afastou-se liminarmente a possibilidade de um arguido, a pretexto de depor sobre factos que
respeitam a outro coarguido, ser obrigado a tomar posição sobre factos que lhe são imputados no mesmo processo ou em
processos conexos, sujeitos a um mesmo julgamento, revelando-se uma medida eficaz de garantia da possibilidade de, no
exercício de uma plena liberdade de vontade, o arguido decidir qual a posição a tomar perante a matéria que constitui
objeto do processo.
Mas o Código de Processo Penal não teve em consideração apenas uma perspetiva formal do conceito de coarguido.
Antes teve presente que aquela proteção não podia ficar na dependência de uma configuração processual mutável e
permeável à ação da administração da justiça, pelo que estabeleceu no n.º 2, do mesmo artigo, que, no caso de separação
de processos, «os arguidos de um mesmo crime ou de um crime conexo, mesmo que já condenados por sentença transitada
em julgado, só podem depor como testemunhas se nisso expressamente consentirem». Ou seja, nos casos em que alguém
assuma a dupla qualidade, de testemunha num processo e de arguido “de um mesmo crime ou de crime conexo” em
“processo separado”, só poderá depor no primeiro processo como testemunha, com o seu assentimento expresso. Nestes
casos, o depoente, para além de beneficiar da proteção concedida, em geral, às testemunhas, de se recusarem a responder
a perguntas de cuja resposta possa resultar a sua responsabilização penal (artigo 132.º, n.º 2, do Código de Processo Penal),
goza ainda da proteção concedida aos arguidos de se recusarem a prestar quaisquer declarações, mantendo-se em silêncio.
Nestas situações em que processos, relativos à prática do mesmo crime ou de crimes conexos, são julgados
separadamente, o legislador, liberto da incompatibilidade de alguém ter a dupla qualidade de arguido e testemunha no
mesmo processo, adotou uma específica medida de conciliação do interesse no máximo aproveitamento possível de todo o
material probatório, com vista à descoberta da verdade, com a manutenção da garantia da liberdade de declaração do
“arguido” chamado a testemunhar no processo contra outro arguido. Reportando-se a esta solução, Medina de Seiça (em
“O conhecimento probatório do arguido”, pág. 122, da ed. de 1999, da Coimbra Editora), refere que «[o] modelo do
testemunho consentido plasmado no art. 133.º, n.º 2, pretende satisfazer a exigência de trazer o conhecimento probatório
do coarguido a um processo em que não se encontra a responder sem eliminar a primacial garantia do impedimento: a não
sujeição dos arguidos do mesmo crime (ou crime conexo) ao constrangimento característico da prova testemunhal».
Em vez do recurso a um impedimento absoluto, foi suficiente a consagração de um impedimento relativo.
Contudo, não deixou de entender-se que, para garantia da observância do direito à não autoincriminação, não era
suficiente agir-se repressivamente proibindo a valoração da prova produzida pelo “coarguido”, enquanto testemunha no
“processo separado”, sendo antes necessário uma medida preventiva que garantisse ao coarguido a liberdade de, desde
logo, este prestar ou não depoimento no processo em que, sendo aí testemunha, eram objeto de prova factos que também
o incriminavam.
Na verdade, o simples facto do coarguido ser obrigado a tomar posição sobre factos que o incriminam, constitui um meio
compulsório deste fornecer dados que podem vir a ser utilizados contra a sua defesa no processo onde irá ser julgado pela
prática desses factos. Daí que a proibição deva incidir desde logo sobre a obrigação do arguido prestar depoimento.
Conforme tem sido afirmado, as exigências impostas pelo artigo 133.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, no que
respeita à admissibilidade do depoimento dos arguidos de um mesmo crime ou de um crime conexo em caso de separação
de processos, têm como finalidade a proteção dos direitos e da posição processual do arguido chamado a prestar tal
depoimento, tendo em vista garantir o seu direito de se não autoincriminar (vide, neste sentido, os Acórdãos deste Tribunal
n.º 304/2004 e 181/2005, acessíveis, em www.tribunalconstitucional.pt, Paulo Dá Mesquita, em “A prova do crime e o que
se disse antes do julgamento”, pág. 487, ed. de 2011, da Coimbra Editora, e Medina de Seiça, ob. cit., pág. 33-34; contudo,
no sentido de que esta proibição não visa apenas proteger o arguido chamado a depor como testemunha do que, nessa
qualidade, possa dizer em prejuízo da sua posição, mas também proteger o arguido do processo conexo, cfr. Paulo Pinto de
Albuquerque, em “Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem”, 2.ª Edição, Universidade Católica Editora, págs. 355-356).
Daí que este impedimento apenas valha, em regra, enquanto o arguido mantiver essa qualidade no processo. Cessando
essa qualidade, por extinção do procedimento criminal ou por absolvição, deixa de estar em jogo a aplicação de uma pena
ao depoente (vide, neste sentido, Medina de Seiça, ob. cit., pág. 92, e Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit., pág. 372), pelo
que nada impede que o ex-arguido deponha como testemunha, não tendo o direito ao bom nome e à reputação uma valia
suficiente para se sobrepor ao interesse do máximo aproveitamento possível de todo o material probatório em processo
penal (assim ajuizou o Acórdão n.º 181/2005 deste Tribunal, acessível em www.tribunalconstitucional.pt).
O mesmo não sucede quando a cessação da qualidade de arguido resulte da sua condenação por decisão transitada em
julgado. Nestas situações, o legislador, ponderando a possibilidade que o condenado ainda dispõe de pedir a revisão da
decisão condenatória, através do recurso extraordinário previsto e regulado nos artigos 449.º e seg. do Código de Processo
Penal, entendeu estender-lhe a faculdade de recusar-se a depor em processo penal separado em que esteja em apreciação o
mesmo crime ou crime conexo.
Nota: ver notas ao art.º 61.º
133/2010
Não julga inconstitucional a norma do n.º 4 do artigo 345.º, conjugado com os artigos 133.º, 126.º e 344.º do CPP,
quando interpretados no sentido de permitir a valoração das declarações de um arguido em desfavor do co-arguido que,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 61.ºdo mesmo Código, entenda não prestar declarações sobre o objecto do
processo.
Nota: ver notas ao art.º 61.º

186

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
181/2005
Não julga inconstitucional a norma do art.º 133.º, 2, do CPP, interpretado no sentido de não exigir consentimento para o
depoimento, como testemunha, de anterior co-arguido cujo processo, tendo sido separado, foi já objecto de decisão
transitada em julgado.
Extracto da fundamentação:
O Tribunal Constitucional teve já ocasião de se pronunciar sobre dimensões interpretativas do artigo 133.º do Código de
Processo Penal. Para além do acórdão n.º 524/97 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 37.º, pp. 533 e
ss.), pelo qual se julgou inconstitucional a norma “extraída com referência aos artigos 133º, 343º e 345º do Código de
Processo Penal, no sentido em que confere valor de prova às declarações proferidas por co-arguido, em prejuízo de outro coarguido quando, a instâncias destoutro co-arguido, o primeiro se recusa a responder, no exercício do direito ao silêncio”, fêlo no acórdão n.º 304/2004 (publicado no Diário da República, II série, n.º 169, de 20 de Julho de 2004, p. 10911),
pronunciando-se igualmente sobre a ratio do n.º 2 desse artigo 133.º. No caso decidido por este último aresto estava em
questão a constitucionalidade de um entendimento dessa norma no sentido de admitir a valoração, no processo em que é
prestado, de um depoimento prestado por co-arguido que não deixara ainda de ser arguido, pelo mesmo crime, em
processo separado, e que não consentiu expressamente em depor. O Tribunal Constitucional não julgou inconstitucional
essa norma baseando-se na sua finalidade de protecção do próprio co-arguido.
[…] independentemente do juízo que se faça sobre a dimensão normativa que foi apreciada pelo Tribunal Constitucional
no citado acórdão n.º 340/04 - a qual não está em causa no presente processo –, entende-se que é de reiterar o que então
se disse quer sobre a finalidade do artigo 133.º, n.º 2, do Código de Processo Penal – que este “visa, exclusivamente a
protecção dos direitos do co-arguido, enquanto tal, no processo pertinente, em ordem a garantir o seu direito de se não
auto-incriminar”, o que, aliás, é também salientado entre nós pela doutrina (veja-se, por todos, António Medina de Seiça, O
conhecimento probatório do co-arguido, Coimbra, 1999, pp. 34 e segs., que situa na protecção do próprio co-arguido contra
a auto-incriminação o fundamento do “princípio da incompatibilidade entre a posição de (co)-arguido e de testemunha”) –,
quer, em obiter dictum, sobre o alcance dessa norma no que diz respeito à cessação do impedimento: isto é, “que o
impedimento cessa no caso de o co-arguido deixar de o ser no processo separado, por qualquer forma por que o
procedimento criminal se pode extinguir”.
Esta última afirmação só pode, aliás, sair reforçada se se trata de um caso, como o presente, em que o procedimento
criminal se extinguiu, no processo separado, por decisão transitada em julgado, com alguns arguidos condenados. E, não
estando em causa a defesa do co-arguido neste processo, que já terminou, também não está, pois, em causa a protecção
das garantias de defesa em processo criminal desse co-arguido, consagrada no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição.
304/2004
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 133.º, n.º 2 do CPP, interpretada no sentido de ser válido o
depoimento prestado por co-arguido de um mesmo crime ou crime conexo em processo separado, sem afirmação do seu
consentimento expresso, limitando-se a proibição de valoração do depoimento apenas em relação ao depoente.
Extracto da fundamentação:
Costa Andrade, citando Gössel, afirma que “às proibições de prova cabe a importante tarefa de “prevenir que o
imperativo da realização da justiça material que dimana do Estado de Direito redunde precisamente no seu contrário”. (...)
“É que, precisa GÖSSEL “do princípio do Estado de Direito decorre o dever de averiguar a verdade e, ao mesmo tempo, a
delimitação dessa averiguação”” (cfr. Sobre as proibições de prova em processo penal, Coimbra Editora, 1992, págs. 117 a
119).
Em particular, quanto à liberdade de declaração do arguido, ela é analisada pela doutrina numa dupla dimensão, positiva
e negativa. Pela positiva, abre ao arguido o “mais irrestrito direito de intervenção e declaração em abono da sua defesa” e
pela negativa, a liberdade de declaração do arguido veda todas as tentativas de obtenção, por meios enganosos ou por
coacção, de declarações auto-incriminatórias.
A vertente negativa (nemo tenetur se ipsum accusare) assume particular relevância em matéria de proibições de prova,
não podendo o arguido ser fraudulentamente induzido ou coagido a contribuir para a sua incriminação.
De novo com Costa Andrade, o que está em jogo “é garantir que qualquer contributo do arguido, que resulte em desfavor
da sua posição, seja uma afirmação esclarecida e livre de autoresponsabilidade.” (cfr. ob cit, pág. 121).
E isto porque, na liberdade de declaração espelha-se o estatuto do arguido como autêntico sujeito processual decidindo,
por força da sua liberdade e responsabilidade, sobre se e como quer pronunciar-se.
Ou, como Esser – autor citado por Costa Andrade – “senhor das suas declarações”.
A lei processual penal dedica várias normas ao princípio nemo tenetur se ipsum accusare, delas se salientando “um total e
absoluto direito ao silêncio” do arguido [cfr. artigos 61º, nº 1, alínea c), 343º, nº 1 e 345º, nº1, todos do CPP].
O conteúdo material do referido princípio (nemo tenetur...) é assegurado através da imposição dos deveres de
esclarecimento ou de advertência às autoridades judiciárias e aos órgãos de polícia criminal [cfr. artigos 58º, nº2; 61º, nº 1,
alínea g); 141º, nº 4 e 343º, nº1], estabelecendo-se a sanção de proibição de valoração, nos termos do artigo 58º, nº 4 e da
nulidade das provas obtidas mediante tortura, coacção ou ofensa da integridade, física ou moral (cfr. artigo 126º, nº 1,
todos do CPP).
O Código Penal de 1982 concluía a tutela da liberdade de declaração e depoimento com a incriminação da extorsão de
depoimento (cfr. artigo 412º do Código Penal), podendo entender-se que hoje tal incriminação resulta das disposições
conjugadas dos artigos 155º, nº1, alínea d) e 154º do Código Penal.
A norma do artigo 133º do CPP encontra-se inserida no Livro III do CPP que trata da prova, destacando-se os seguintes
meios de prova: prova testemunhal (artigos 128º a 139º), declarações do arguido (artigo 140º a 144º), declarações do
assistente e das partes civis (artigo 145º), acareação (artigo 146º), reconhecimento (artigos 147º a 149º), reconstituição do
facto (artigo 150º), prova pericial (artigo 151º a 163º) e prova documental (artigos 164º a 170º).
Deste elenco resulta, em primeiro lugar, e como assinala Medina de Seiça ("O conhecimento probatório do co-arguido",
Boletim da Faculdade de Direito, Studia Iurídica n.º 42, Coimbra Editora, 1999, pág. 152), a inexistência nominal e
autónoma das declarações do co-arguido.
Com efeito, a referência expressa ao co-arguido insere-se, em sede de “meios de prova”, na prova testemunhal – maxime,
no artigo 133º - e na prova por acareação (cfr. artigo 146º).
Na fase de audiência de discussão e julgamento, em especial na fase de produção da prova em audiência de discussão e
julgamento, encontram-se no Código de Processo Penal referências ao co-arguido nos artigos 343º, nº 4 (“declarações do
arguido”); 344º, nº 3, alínea a) (“confissão”) e 348º, nº6 (“inquirição das testemunhas”).
Segundo Medina de Seiça, a norma constante do artigo 133º do CPP - impedimento para depor como testemunha –
representa “uma das regras que caracterizam em maior medida a actual disciplina da prova testemunhal” e “constitui o
vértice da concepção global sobre a função ou posição processual que ao co-arguido se deve reconhecer no quadro do
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direito probatório” (cfr. ob., cit., pág. 17).
A consagração de um impedimento em sede de obtenção/produção de prova implica forçosamente uma limitação à
aquisição de material probatório.
A justificação do impedimento de o co-arguido depor como testemunha tem como fundamento essencial uma ideia de
protecção do próprio arguido, como decorrência da vertente negativa da liberdade de declaração e depoimento, a que
acima se fez referência e que se traduz no brocado latino nemo tenetur se ipsum accusare, o também chamado privilégio
contra a auto-incriminação (cfr. neste sentido, Costa Andrade, ob. cit., pág. 121).
A proibição de o arguido ser ouvido como testemunha, enquanto limitação dos mecanismos de constrangimento
inerentes à prova testemunhal, constitui expressão do privilégio contra a auto-incriminação.
O alargamento do impedimento – alargamento do direito do arguido ao silêncio – ao próprio co-arguido arranca desta
mesma matriz da garantia contra a auto-incriminação, enquanto expressão do direito de defesa, entendida como a
exigência de assegurar ao co-arguido o direito a defender-se, sem que, através do testemunho sobre facto de outro, ele
comprometa sua própria posição processual, auto-incriminando-se (cfr. neste sentido, Medina de Seiça, ob. cit., págs. 36 e
37).
A consagração do impedimento representa uma renúncia do Estado à “colaboração forçada” na investigação de factos
criminosos de quem é alvo dessa mesma investigação.
O modelo do testemunho consentido, previsto no artigo 133º, nº2 do CPP, pretende satisfazer a exigência de trazer o
conhecimento probatório do co-arguido a um processo em que ele não se encontra a responder, sem eliminar a garantia do
impedimento: a não sujeição dos arguidos do mesmo crime ao constrangimento característico da prova testemunhal.
Ao cometer ao co-arguido a decisão sobre o exercício concreto da protecção, o impedimento deixa de ser absoluto e
passa a relativo (ainda neste sentido Costa Andrade, ob. cit. pág. 121 e Medina de Seiça ob. cit. pág. 123)
[…] o Tribunal entende que a norma que estabelece o assinalado impedimento relativo visa, exclusivamente a protecção
dos direitos do co-arguido, enquanto tal, no processo pertinente, em ordem a garantir o seu direito de se não autoincriminar.
Para assim concluir o Tribunal tem, antes do mais, em conta que o impedimento cessa no caso de o co-arguido deixar de
o ser no processo separado, por qualquer forma por que o procedimento criminal se pode extinguir.
E, por outro lado, faz relevar o facto de o consentimento expresso do mesmo co-arguido ser suficiente para a legalidade
deste meio de prova.
O que significa, por outras palavras, que o arguido, no processo onde o depoimento é prestado nada pode opor, no estrito
plano do direito infraconstitucional e verificado o consentimento expresso do depoente, à inquirição do co-arguido como
testemunha.
Mas, sendo assim - como é - não pode, desde logo, conceber-se que a eventual ofensa do disposto no artigo 133º n.º 2 do
CPP, por o co-arguido não ter expressado o seu consentimento - implique a violação das garantias de defesa,
constitucionalmente asseguradas, do arguido que está a ser julgado no processo onde o depoimento é prestado.
Se violação dessas garantias de defesa ocorre, ela só pode operar relativamente ao co-arguido/depoente no processo
separado, no ponto em que o depoimento funcione como prova da sua auto-incriminação.
524/1997
Julga inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 5, da Constituição da República Portuguesa, a norma extraída com
referência aos artigos 133.º, 343.º e 345.º do CPP, no sentido em que confere valor de prova às declarações proferidas por
um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando, a instâncias destoutro co-arguido, o primeiro se recusa a
responder, no exercício do direito ao silêncio.
Extracto da fundamentação:
Manifestamente, a norma do artigo 345º, nº 2 do Código de Processo Penal, não garantindo o exercício do contraditório
ao co-arguido que no processo vê outro co-arguido proferir declarações em seu prejuízo, viola o artigo 32º da Constituição
da República. Na formulação "o Ministério Público, o advogado do assistente e o defensor podem solicitar ao presidente que
formule ao arguido perguntas" não está, com efeito, o poder daquele exercício, assim se subvertendo o equilíbrio das
posições das partes no processo, o mesmo que suporta a indagação da verdade material, a igualdade de armas e a
realização efectiva da defesa.
Manifestamente também, a "norma extraída com referência aos artigos 133º, 343º e 345º do Código de Processo Penal",
no sentido em que confere valor de prova às declarações proferidas por um co-arguido, em prejuízo de outro co-arguido
quando, a instâncias destoutro co-arguido, o primeiro co-arguido se recusa a responder, no exercício do direito ao silêncio, é
contrária às garantias de defesa em processo penal, consagradas no artigo 32º da Constituição da República. Estas
garantias implicam que ao arguido seja atribuído o poder de contraditar toda a prova contra si produzida no processo. Não
sendo assim, são ainda os princípios do contraditório, da verdade material e da igualdade de armas a ser postos em causa.
É, assim, inconstitucional, a norma "extraída com referência aos artigos 133º, 343º e 345º do Código de Processo Penal".
2- Acórdãos do STJ
I - O depoimento de co-arguido em processo conexo não é permitido, salvo se nele consentir expressamente (art.º 133.º
do CPP).
II - O não acatamento dessa disposição não constitui uma nulidade do acórdão, mas uma irregularidade do depoimento,
que deve ser arguida pelos interessados no próprio acto (art.º 123.º do CPP), se nele estiverem presentes, ou, caso
contrário, nos três dias posteriores a terem sido notificados para os termos do processo.
III - Na verdade, os métodos proibidos de prova são apenas os indicados no artigo 126.º do CPP e não parece caber nesta
disposição a violação do art.º 133.º, n.º 2, do CPP.
IV - Mas, mesmo que se considere, como alguns o fazem, que há nesses casos uma prova obtida com intromissão na vida
privada, na situação em apreço desconhece-se se foi ou não violado o disposto no art.º 133.º do CPP, nomeadamente, o
seu n.º 2. Na verdade, o facto de não constar das actas que as ditas testemunhas consentiram expressamente em prestar
depoimento, depois de avisadas de que poderiam não o fazer, não significa que tal não tenha efectivamente ocorrido. As
actas só fazem prova plena do que nelas está escrito e não do que nelas está omitido.
V - A revisão da sentença condenatória, transitada em julgado, com tal fundamento, só é possível quando se «descobrir»
que serviram de fundamento à condenação provas proibidas. Ora, o uso do verbo «descobrir» significa que se está perante
algo que na altura da audiência de julgamento não seria possível reconhecer, ou por ser então totalmente desconhecido
que a prova fora obtida por método proibido ou por ter mudado a lei, passando a considerar proibido certo método de
obtenção de prova que na altura era lícito.
VI - No presente caso, porém, o recorrente tinha conhecimento, na altura do julgamento, de que as pessoas em causa
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eram co-arguidos em processos conexos e, por outro lado, o art.º 133.º do CPP só foi alterado pela Lei 48/2007 num
pequeno segmento, irrelevante para o caso, pois que no n.º 2 o legislador acrescentou a frase «mesmo que já condenados
por sentença transitada em julgado», no mais mantendo a disciplina anterior.
VII - Assim, não se «descobriu» nenhum método proibido de prova que tenha servido para fundamentar a condenação
do recorrente. Também não há qualquer evidência de que tenha sido violado o disposto no art.º 133.º, n.º 2, do CPP. O
recorrente na altura não invocou tal violação e poderia tê-lo feito. A abundância de outras provas contra o recorrente, que
não as eventualmente feridas de nulidade, demonstram que não estamos colocados perante dúvidas graves na justiça da
sua condenação. É, pois, de não autorizar a revisão da sentença condenatória.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
26-11-2009,
proc.
n.º
103.º/01.4TBBRG-G.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0ce89f313d8269ae8025767b003eadcb?OpenDocument)
Ac. STJ de 27-01-2009, CJ (STJ), T1, pág.208: A circunstância de uma testemunha, à data da ocorrência dos factos, se
encontrar alcoolizada, não constitui impedimento legal para depor em julgamento.
Ac. STJ de 12-03-2008 : II - As declarações de co-arguido, sendo um meio de prova legal, cuja admissibilidade se inscreve
no art. 125.º do CPP, podem e devem ser valoradas no processo.
III - Questão diversa é a da credibilidade desses depoimentos, mas essa análise só em concreto, e face às circunstâncias
em que os mesmos são produzidos, pode ser realizada.
IV - Por isso, dizer em abstracto e genericamente que o depoimento do co-arguido só é válido se for acompanhado de
outro meio de prova é uma subversão das regras da produção de prova, sem qualquer apoio na letra ou espírito da lei.
V - A admissibilidade como meio de prova do depoimento de co-arguido, em relação aos demais co-arguidos, não colide
minimamente com o catálogo de direitos que integram o estatuto inerente àquela situação, mostrando-se adequada à
prossecução de legítimos e relevantes objectivos de política criminal, nomeadamente no que toca à luta contra a
criminalidade organizada.
VI - O direito ao silêncio não pode ser valorado contra o arguido. Porém, a proibição de valoração incide apenas sobre o
silêncio que o arguido adoptou como estratégia processual, não podendo repercutir-se na prova produzida por qualquer
meio legal, designadamente a que venha a precisar e demonstrar a responsabilidade criminal do arguido, revelando a
falência daquela estratégia.
VII - Inexiste no nosso ordenamento jurídico um direito a mentir; a lei admite, simplesmente, ser inexigível dos arguidos
o cumprimento do dever de verdade. Contudo, uma coisa é a inexigibilidade do cumprimento do dever de verdade e outra
é a inscrição de um direito do arguido a mentir, inadmissível num Estado de Direito.
VIII - É evidente que, tal como em relação ao depoimento da vítima, é preciso ser muito cauteloso no momento de
pronunciar uma condenação baseada somente nas declarações do co-arguido, porque este pode ser impulsionado por
razões aparentemente suspeitas, tal como o anseio de obter um trato policial ou judicial favorável, o ânimo de vingança, o
ódio ou ressentimento, ou o interesse em auto-exculpar-se mediante a incriminação de outro ou outros acusados.
IX - Por isso, para dissipar qualquer dessas suspeitas objectivas, é razoável que o co-arguido transmita algum dado
externo que corrobore objectivamente a sua manifestação incriminatória, com o que deixará de ser uma imputação
meramente verbal para se converter numa declaração objectivada e superadora de um eventual défice de credibilidade
inicial. Não se trata de criar, à partida e em termos abstractos, uma exigência adicional ao depoimento do co-arguido
quando este incrimine os restantes, antes de uma questão de fiabilidade.
X - A credibilidade do depoimento incriminatório do co-arguido está na razão directa da ausência de motivos de
incredibilidade subjectiva, o que, na maioria dos casos, se reconduz à inexistência de motivos espúrios e à existência de
uma auto-inculpação.
XI - O TC e o STJ já se pronunciaram no sentido de estar vedado ao tribunal valorar as declarações de um co-arguido,
proferidas em prejuízo de outro, quando, a instâncias deste, o primeiro se recusa a responder, no exercício do direito ao
silêncio (cf. Acs. do TC n.º 524/97, de 14-07-1997, DR II, de 27-11-1997, e do STJ de 25-02-1999, CJSTJ, VII, tomo 1, pág.
229).
XII - E é exactamente esse o sentido da alteração introduzida pelo n.º 4 do art. 345.º do CPP quando proíbe a utilização,
como meio de prova, das declarações de um co-arguido em prejuízo de outro nos casos em que aquele se recusar a
responder às perguntas que lhe forem feitas pelo juiz ou jurados ou pelo presidente do tribunal a instâncias do Ministério
Público, do advogado do assistente ou do defensor oficioso.
XIII - Tal como quando é exercido o direito ao silêncio, as declarações incriminadoras de co-arguido continuam a valer
como prova quando o incriminado está ausente.
XIV - Na verdade, tal ausência não afecta o direito ao contraditório – que, na fase de julgamento, onde pontifica a
oralidade e imediação, pressupõe a possibilidade de o arguido, por intermédio do seu defensor, sugerir as perguntas
necessárias para aquilatar da credibilidade do depoimento que se presta e infirmá-lo caso se mostre adequado –, pois
estando presente o defensor do arguido o mesmo pode e deve exercer o contraditório sobre os meios de prova produzidos
(arts. 63.º e 345.º do CPP).
XV - Questão distinta seria a da recusa do mesmo co-arguido a depor sobre perguntas formuladas pelo tribunal e
sugeridas pelo defensor ou pelo MP.
Extracto da fundamentação:
Relativamente à evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça em relação a esta matéria nos dá noticia o
Acórdão de 27 de Novembro de 2007.
O eixo do posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça radica na ideia de que, fundamentalmente, o
que está em causa é a posição interessada do arguido, que, assumido o seu impedimento para depor como testemunha, não
obsta a que preste declarações, nomeadamente para esclarecer o tribunal sobre a sua responsabilidade criminal numa
postura de colaboração na procura da verdade material. Sendo um meio de prova legal cuja admissibilidade se inscreve no
artigo 125 do Código de Processo Penal as declarações do co-arguido podem, e devem, ser valoradas no processo.
[…]
A questão prende-se, em ultima análise, com as próprias finalidades do processo penal que se materializam com a
realização da Justiça e a descoberta da verdade material.
As considerações inerentes à especialidade do estatuto do arguido estão presentes na jurisprudência do Tribunal
Constitucional quando avalia da relevância do seu depoimento em relação aos coarguidos e ao catálogo de direitos que a
estes assiste entre os quais avulta o de exercício do contraditório.
É assim que o mesmo Tribunal professou o entendimento de que é inconstitucional, por violação do art. 32,º, n.º 5, da
CRP, a norma extraída com referência aos art.º' 133.º, 343.º e 345.º do CPP, no sentido em que confere valor de prova às
declarações proferidas por um co-arguido em prejuízo do outro co-arguido quando, a instâncias deste outro co-arguido, o
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primeiro se recusa a responder, no exercício do direito ao silêncio (Ac. n.º 524/97, de 97/07/14, DR II S de 97-11-27).
Por igual forma se pronunciou este Supremo Tribunal de Justiça considerando que está vedado ao tribunal valorar as
declarações de um co-arguido, proferidas em prejuízo de outro coarguido quando, a instâncias deste, o primeiro se recusa a
responder, no exercício do direito ao silêncio, sob pena de violação do art. 32º, n.º 5 da CRP." (no mesmo sentido o Ac. do
STJ de 25-2-99 (Acs STJ VII, 1, 229). Cfr. ainda o Ac. do STJ de 7-2-01 (proc. n.º 4/00-3) quando refere que "As declarações
que os arguidos prestem estão tuteladas na sua produção e no seu âmbito pelo estatuto próprio do arguido, devendo ser
sujeitas ao princípio do contraditório na medida em que afectem o co-arguido, não valendo contra este se esse contraditório
não puder ser estabelecido, mormente pela oposição do arguido produtor da prova”
É exactamente esse o sentido da alteração introduzida pelo nº4 do artigo 345 do Código de Processo Penal quando proíbe
a utilização com meio de prova das declarações de um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando aquele
declarante se recusar a responder às perguntas que lhe forem feitas pelo juiz ou jurados ou pelo presidente do tribunal a
instâncias do Ministério Público; advogado do assistente ou do defensor oficioso.
4 - É a posição interessado do arguido, a par de outros intervenientes citados no art.º 133.º do CPP, que dita o seu
impedimento para depor como testemunha, o que significa que nada obsta a que preste declarações, nomeadamente para
se desonerar ou atenuar a sua responsabilidade, o que acarreta que, não sendo meio proibido de prova, as declarações do
co-arguido podem e devem ser valoradas no processo, não esquecendo o tribunal a posição que ocupa quem as prestou e
as razões que ditaram o impedimento deste artigo.
5 - A crítica feita no sentido de que não ser lícita a utilização das declarações dos arguidos como meio de prova contra os
outros, não tem razão de ser em face do art.º 125.º.°, do CPP, pois este artigo estabelece o princípio da admissibilidade de
quaisquer provas no processo penal, e do elenco das provas proibidas estabelecido no art.º 126.º.° do CPP não consta o
caso das declarações dos co-arguidos, que são perfeitamente possíveis como meios de prova do ponto de vista da sua
legalidade, como o são as declarações do assistente, das partes civis, etc.
6 - Pode, assim, afirmar-se que o art.º 133.º do CPP apenas proíbe que os arguidos sejam ouvidos como testemunhas uns
dos outros, ou seja, que lhes seja tomado depoimento sob juramento, mas não impede que os arguidos de uma mesma
infracção possam prestar declarações no exercício do direito, que lhes assiste, de o fazerem em qualquer momento do
processo, nada impedindo que o arguido preste declarações sobre factos de que possua conhecimento directo e que
constituam objecto da prova, ou seja, tanto sobre factos que só ele digam directamente respeito, como sobre factos que
respeitem a outros arguidos.
7 - O art.º 344.º, n.º 3.º do CPP não prevê qualquer limitação ao exercício do direito de livre apreciação da prova,
resultante das declarações do arguido.
(Acórdão
do
STJ
de
08-02-2007,
proc.
n.º
07P028,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d119a6144d2da9ec802572820052af35?OpenDocument
)
I - A existir uma invalidade do despacho que, considerando o facto de duas testemunhas e o arguido serem co-autores do
mesmo crime, entendeu ser permitido àquelas recusar o seu depoimento, nos termos do art.º 133.º, n.º 2, do CPP, essa
invalidade traduzir-se-ia numa nulidade dependente de arguição, por omissão de diligências essenciais para a descoberta
da verdade, que, por respeitar a acto a que o interessado assista, deve ser arguida antes que o mesmo esteja terminado art.º 120.º, n.º s 2, al. d), e 3, al. a), do CPP.
II - Neste caso, o acto, para efeitos do disposto no referido n.º 3, al. a), é o acto em que foi cometida a nulidade, ou seja,
a diligência de identificação das testemunhas e declaração de que não pretendiam depor, o que o tribunal aceitou, não as
inquirindo, sem que o MP tivesse manifestado imediatamente qualquer discordância.
III - É extemporânea a arguição dessa nulidade pelo MP se não foi arguida logo após a declaração das referidas
testemunhas, mas tão-só depois de terem sido inquiridas outras doze testemunhas de acusação, pelo que a mesma deve
considerar-se sanada.
(Acórdão
do
STJ
de
01-02-2006,
proc.
n.º
05P4003,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ce260062290333c580257273003cd265?OpenDocument
)
1 - É a posição interessado do arguido, a par de outros intervenientes citados no art.º 133.º do CPP, que dita o seu
impedimento para depor como testemunha, o que significa que nada obsta a que preste declarações, nomeadamente para
se desonerar ou atenuar a sua responsabilidade, o que acarreta que, não sendo meio proibido de prova, as declarações do
co-arguido podem e devem ser valoradas no processo, não esquecendo o tribunal a posição que ocupa quem as prestou e
as razões que ditaram o impedimento deste artigo.
2 - A crítica feita no sentido de que não ser lícita a utilização das declarações dos arguidos como meio de prova contra os
outros, não tem razão de ser em face do art.º 125.º.°, do CPP, pois este artigo estabelece o princípio da admissibilidade de
quaisquer provas no processo penal, e do elenco das provas proibidas estabelecido no art.º 126.º.° do CPP não consta o
caso das declarações dos co-arguidos, que são perfeitamente possíveis como meios de prova do ponto de vista da sua
legalidade, como o são as declarações do assistente, das partes civis, etc.
3 - Pode, assim, afirmar-se que o art.º 133.º do CPP apenas proíbe que os arguidos sejam ouvidos como testemunhas uns
dos outros, ou seja, que lhes seja tomado depoimento sob juramento, mas não impede que os arguidos de uma mesma
infracção possam prestar declarações no exercício do direito, que lhes assiste, de o fazerem em qualquer momento do
processo, nada impedindo que o arguido preste declarações sobre factos de que possua conhecimento directo e que
constituam objecto da prova, ou seja, tanto sobre factos que só ele digam directamente respeito, como sobre factos que
respeitem a outros arguidos.
4 - O art.º 344.º, n.º 3.º do CPP não prevê qualquer limitação ao exercício do direito de livre apreciação da prova,
resultante das declarações do arguido.
5 - Tem entendido o Supremo Tribunal de Justiça que a proibição constante do art.º 133.º do CPP, tem um objectivo
muito próprio: o de garantir ao arguido o seu direito de defesa, que facilmente se mostraria incompatível com o dever de
responder, e com verdade, ao que lhe fosse perguntado, com as sanções inerentes à recusa de resposta ou à resposta falsa,
mas, apesar do seu regime específico, as declarações de um co-arguido não deixam de ser um meio de prova, cujas
limitações o não privam da virtualidade de influenciarem relevantemente, ou até fundamental ou exclusivamente, a
convicção dos julgadores.
(Acórdão
do
STJ
de
05-06-2003,
proc.
n.º
03P976,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c5ca243ed91aa88380256da6004493ed?OpenDocument
)
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(Acórdão
do
STJ
de
28-06-2001,
proc.
n.º
01P1552,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7bb45101218c105080257179002fef97?OpenDocument)
A expressão «no mesmo processo", referida no artigo 133.º, n. 1, alínea a) do CPP, não pode ser desligada da palavra
«arguido» que a antecede e que lhe confere o sentido normativo de um direito de defesa associado a essa «qualidade", que
como tal apenas subsistirá enquanto aquela posição processual for mantida.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00037270,
de
08-04-1999,
proc.
n.º
98P1166,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/76ba570202225943802568fc003bb21a?OpenDocument
)
I - Conferir valor probatório às declarações proferidas, em audiência de julgamento, por um arguido em desfavor de
outro, estando este impossibilitado de efectuar, mesmo através do próprio tribunal, um contra interrogatório, seria, sem
sombra de dúvida, deixar de todo em esquecimento os princípios de que o processo criminal deve assegurar todas as
garantias de defesa e de que a audiência de julgamento e os actos instrutórios que a lei determinar estão subordinados ao
princípio do contraditório (artigo 32.º, ns. 1 e 5, da CRP).
II - De resto, o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre o valor probatório deste tipo de declarações, julgando
«inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n. 5, da Constituição da República Portuguesa, a norma extraida com
referência aos artigos 133.º, 134.º e 345.º do CPP, no sentido que confere valor de prova às declarações proferidas por um
co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando, a instância deste outro co-arguido, o primeiro se recusa a responder,
no exercício do direito ao silêncio» - cfr. Ac. do T.C. n. 524.º/97 (1. Sec.), de 14 de Julho, BMJ n. 469.º pág. 116.º.
III - Se o tribunal julgador valorar probatoriamente declarações como as em causa, enfermará a decisão que profira de
vício que a invalida, devendo ser prolatada nova decisão que as não valore.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036570,
de
25-02-1999,
proc.
n.º
98P1404,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e002f60cfaa38141802568fc003bb57d?OpenDocument)
O impedimento de um arguido ou co-arguido, no mesmo processo ou em processo conexo, depôr como testemunha, nos
termos do artigo 133.º do CPP, tem por fim, unicamente, fazer respeitar o «direito ao silêncio", não do arguido que está a
ser julgado mas do co-arguido a quem é tomado o depoimento: são os interesses de defesa deste último que a lei visa
proteger com tal impedimento.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036315,
de
02-12-1998,
proc.
n.º
98P1142,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d743d05f51ff5d72802568fc003ba044?OpenDocument)
I - Quando no artigo 133.º n. 1, alínea c) do CPP se fala em «partes civis» não se pode deixar de referir aos lesados civis,
àqueles que não são ofendidos nos crimes imputados ao arguido, aos que não são titulares dos bens jurídicos afectados
pela conduta do agente.
II - Os agentes da Polícia Judiciária são órgãos de polícia criminal para os efeitos do artigo 1.º n. 1, alínea c), do CPP.
III - O artigo 356.º n. 7.º do CPP não abrange na sua proibição a situação dos agentes da Polícia Judiciária ouvidos em
audiência sobre a reconstituição do crime a que procederam e não sobre as declarações prestadas pelo arguido.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00031015,
de
11-12-1996,
proc.
n.º
96P780,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cb942b0de7db5653802568fc003b84be?OpenDocument
)
O artigo 133.º do CPP prescreve, na alínea a), do seu n. 1, que os arguidos no mesmo processo ou em processo conexo,
enquanto mantiverem aquela qualidade, estão impedidos de depor como testemunhas.
Simplesmente, o que aí se proíbe é, tão só, que os arguidos sejam ouvidos como testemunhas dos outros, isto é, que lhes
seja tomado depoimento sob juramento, nada impedindo que possam prestar declarações (cuja credibilidade é,
naturalmente, mais diluída), no exercício do direito, que lhes assiste, de o fazerem em qualquer momento do processo,
como decorre do n. 1, do artigo 342.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00030683,
de
17-10-1996,
proc.
n.º
96P560,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/26ef85601368e389802568fc003b7457?OpenDocument)
3- Acórdãos dos TR
Ac. TRL de 26-05-2015 : I. Nada impede que alguém que através do seu depoimento se possa responsabilizar
criminalmente, possa prestar depoimento. Pelo contrário, não constando tal testemunha do elenco dos art. 133º e 134º, C.
P. Pen. (impedimentos e recusas), o seu depoimento é obrigatório, nos termos do art. 131º e 132º, C. P. Pen., sendo sujeita
e juramento e advertida de que tem de responder com verdade às perguntas que lhe são colocadas, sob pena de incorrer
em responsabilidade criminal.
II. Assim, aos sujeitos, não arguidos, indicados como testemunhas, a quem possa a vir a ser imputada a prática de crime no
âmbito do processo, restam duas alternativas:- ou requer a constituição de arguido, beneficiando, assim, do impedimento
previsto no art. 133º, 1, a), C. P. Pen.;- ou se recusa a responder a pergunta que o possa incriminar, invocando tal
argumento - art. 132º, 2, C. P. Pen.
III. Em lado algum da lei processual se institui a obrigatoriedade de o tribunal advertir a testemunha de que a resposta a
determinada pergunta o pode incriminar penalmente, constituindo tal apenas um direito a invocar pela testemunha, como
sucede, p. ex., no caso do art. 134º, 2,C. P. Pen..
IV. O facto de as testemunhas em causa não se terem recusado a depor acerca de nenhumas das perguntas que lhes foram
feitas, apesar de não terem sido advertidas de que determinadas respostas os poderiam fazer incorrer em responsabilidade
criminal, não constitui nenhum meio proibido de prova nem qualquer nulidade, nos termos dos arts. 132º, 2, 126º, 119º e
120, C. P. Pen. e, por maioria de razão, não confrontam o art. 32º, 8 da C. R. Port..
Ac. STJ de 15-04-2015 : I - Não há qualquer impedimento do co-arguido a, nessa qualidade, prestar declarações contra os
co-arguidos no mesmo processo e, consequentemente, de valoração da prova feita por um co-arguido contra os seus coarguidos. Porém, com uma limitação, constante do n.º 4 do art. 345.º do CPP, de acordo com o qual não podem valer como
meio de prova as declarações de um co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando, a instâncias deste outro coarguido, o primeiro se recusar a responder no exercício do direito ao silêncio. Do que se trata, aqui, é de retirar valor
probatório a declarações totalmente subtraídas ao contraditório.
II - A proibição que decorre al. a) do n.º 1 do art. 133.º do CPP nada tem a ver com a validade das declarações do arguido
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como meio de prova, antes se restringindo à proibição de audição de arguidos como testemunhas. O impedimento não se
traduz apenas na limitação ao testemunho contra si próprio por parte do arguido, na medida em que o seu direito a não
responder abrange todas as perguntas que lhe sejam feitas, independentemente do conteúdo intrínseco da resposta. O
alargamento do direito do arguido ao silêncio ao próprio co-arguido, isto é, a não ser obrigado a prestar depoimento,
precedido de juramento, e a não ser punido por falsas declarações, emerge desta matriz da garantia contra a autoincriminação, enquanto expressão privilegiada do direito de defesa.
III -Contudo, nos termos do n.º 2 do art. 133.º do CPP, em caso de conexão (art. 24.º do CPP), mas tendo havido separação
de processos (art. 30.º do CPP), o arguido, já julgado no processo inicial, tem capacidade para ser testemunha no
julgamento do arguido, no processo separado, podendo o seu depoimento ser usado como meio de prova na formação da
convicção do tribunal, caso manifeste o seu consentimento para o efeito.
Ac. TRP de 18-01-2012 : 1. As declarações prestadas na audiência de julgamento pelo requerente do pedido de
indemnização civil deduzido no processo penal que foi ouvido como testemunha não constituem prova proibida.
2. Nisso não houve mais que uma irregularidade, que se sanou por não ter sido arguida nos termos do art. 123º do Código
de Processo Penal.
I-O impedimento previsto no art.º 133.º, n.º 2 do CPP pressupõe a manutenção da qualidade de arguido, donde, cessada
esta qualidade de arguido de um mesmo crime ou de um crime conexo, cessa igualmente tal impedimento.
II-A cessação definitiva da qualidade de arguido ocorre quando o processo deixar de estar em curso, conforme preceitua o
art.º 57.º, n.º 2, do CPP, pelo que a cessação do impedimento do co-arguido depor como testemunha ocorre em
simultâneo com a cessação definitiva da qualidade de arguido.
III-Deste modo, em caso de separação de processos, mostrando-se já arquivado o processo separado, sem possibilidades de
ser reaberto, inexiste qualquer impedimento legal para o ex-arguido depor como testemunha no julgamento de outro coarguido, sendo inaplicável o art.º 133.º, n.º 2, do CPP, pois inexiste razão para que não seja, obrigatoriamente, prestado o
respectivo depoimento como testemunha sem necessidade de qualquer consentimento.
IV-A omissão de tal diligência de inquirição integra a nulidade prevista no art.º 120.º, alínea d) do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-05-2013,
proc.
n.º
666/07.0JFLSB.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0c0fbfdd1a86b89880257be40039583e?OpenDocument)
V-O entendimento que deve assumir a presença do arguido em julgamento veio a ser clarificado pelo Supremo Tribunal
de Justiça, no seu acórdão para fixação de jurisprudência n.º 9/2012 de 8.03.201, publicado no DR Iª série n.º 238 de
10.12.2012, em que a presença do arguido perde o carácter de princípio absoluto, para se afirmar primacialmente como um
direito do arguido a estar presente, tendo este direito de opção do arguido como única excepção a de o tribunal considerar
a sua presença absolutamente indispensável para a descoberta da verdade, caso em que a obrigação de presença lhe pode
ser imposta, em nome do interesse público na administração da justiça.
VI-Deste modo, a “adopção de medidas necessárias e legalmente admissíveis” para obter a comparência do arguido, a
que alude o art.º 133.º, n.º 1, do CPP, só se justifica quando o tribunal adiar o julgamento, por considerar a presença do
arguido indispensável, e destina-se a garantir a presença do mesmo na segunda data marcada para a audiência.
(Acórdão
do
TRL,
de
10-04-2013,
proc.
n.º
7/10.0IDSTB.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/47892c8fc2e5407080257be4003b54c2?OpenDocument)
Ac. TRP de 15-04-2009, CJ, T2, pág.242: I. É admissível como meio de prova contra os demais arguidos o depoimento do
co-arguido que esteve envolvido na mesma actuação conjunta.
Nota: no sentido de que o depoimento do co-arguido deve ser valorado tal qual como os outros meios de prova, em
conformidade com os princípios da legalidade da prova e da sua livre apreciação, desde que esta seja devidamente
fundamentada e objectivada, a partir da sua razão de ciência e credibilidade, são citados os seguintes arestos: Ac. STJ de 2103-2008, in CJ (STJ), T1, pág.255; de 7-12-2007, CJ (STJ), T3, pág.224, de 20-06-2001, CJ (STJ), T2, pág.230, Ac. STJ de 3-052000, CJ (STJ), T2, pág,180; Ac. STJ de 27-11-2007 ; Ac. STJ de 8-11-2007 ; Ac. STJ de 21-03-2007 ; Ac. STJ de 8-02-2007 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRG de 9-02-2009 : I - As declarações de co-arguido, sendo um meio de prova legal, cuja admissibilidade se inscreve
no art. 125.º do CPP, podem e devem ser valoradas no processo.
II - Questão diversa é a da credibilidade desses depoimentos, mas essa análise só em concreto, e face às circunstâncias
em que os mesmos são produzidos, pode ser realizada.
III - Dizer em abstracto e genericamente que o depoimento do co-arguido só é válido se for acompanhado de outro meio
de prova é uma subversão das regras da produção de prova, sem qualquer apoio na letra ou espírito da lei.
IV - O direito ao silêncio não pode ser valorado contra o arguido. Porém, a proibição de valoração incide apenas sobre o
silêncio que o arguido adoptou como estratégia processual, não podendo repercutir-se na prova produzida por qualquer
meio legal, designadamente a que venha a precisar e demonstrar a responsabilidade criminal do arguido, revelando a
falência daquela estratégia.
V - A credibilidade do depoimento incriminatório do co-arguido está na razão directa da ausência de motivos de
incredibilidade subjectiva, o que, na maioria dos casos, se reconduz à inexistência de motivos espúrios e à existência de
uma auto-inculpação.
VI - O TC e o STJ já se pronunciaram no sentido de estar vedado ao tribunal valorar as declarações de um co-arguido,
proferidas em prejuízo de outro, quando, a instâncias deste, o primeiro se recusa a responder, no exercício do direito ao
silêncio (cf. Acs. do TC n.º 524/97, de 14-07-1997, DR II, de 27-11-1997, e do STJ de 25-02-1999, CJSTJ, VII, tomo 1, pág.
229).
VII - E é exactamente esse o sentido da alteração introduzida pelo n.º 4 do art. 345.º do CPP quando proíbe a utilização,
como meio de prova, das declarações de um co-arguido em prejuízo de outro nos casos em que aquele se recusar a
responder às perguntas que lhe forem feitas pelo juiz ou jurados ou pelo presidente do tribunal a instâncias do Ministério
Público, do advogado do assistente ou do defensor oficioso.
VIII - Tal como quando é exercido o direito ao silêncio, as declarações incriminadoras de co-arguido continuam a valer
como prova quando o incriminado está ausente.
IX - Na verdade, tal ausência não afecta o direito ao contraditório – que, na fase de julgamento, onde pontifica a
oralidade e imediação, pressupõe a possibilidade de o arguido, por intermédio do seu defensor, sugerir as perguntas
necessárias para aquilatar da credibilidade do depoimento que se presta e infirmá-lo caso se mostre adequado –, pois
estando presente o defensor do arguido o mesmo pode e deve exercer o contraditório sobre os meios de prova produzidos
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(arts. 63.º e 345.º do CPP).
X - Questão distinta seria a da recusa do mesmo co-arguido a depor sobre perguntas formuladas pelo tribunal e sugeridas
pelo defensor ou pelo MP.
Ac. TRG de 9-02-2009, CJ, 2009, T1, pag.311: I. O sentido da alteração introduzida pela Reforma de 2007 no nº4 do artº
345º do Código de Processo Penal à vedar ao tribunal a valoração das declarações de um co-arguido em prejuízo de outro,
quando depois, a instâncias deste aquele se recusa a responder.
II. As declarações incriminadoras de co-arguido valem, quer o outro co-arguido - o incriminado - exerça o direito ao silêncio,
quer esteja ausente.
III. O silêncio ou ausência do arguido não afectam o direito ao contraditório, pois o mesmo realiza-se e é exercido pelo seu
defensor.
4- Doutrina online
João Gouveia de Caires, As declarações do arguido e o depoimento das testemunhas, em especial face à revisão de 2013
do Código de Processo Penal, CEJ, 2014.

Artigo 134.º
Recusa de depoimento
1 - Podem recusar-se a depor como testemunhas:
a) Os descendentes, os ascendentes, os irmãos, os afins até ao 2.º grau, os adoptantes, os adoptados e
o cônjuge do arguido;
b) Quem tiver sido cônjuge do arguido ou quem, sendo de outro ou do mesmo sexo, com ele conviver
ou tiver convivido em condições análogas às dos cônjuges, relativamente a factos ocorridos durante o
casamento ou a coabitação.
2 - A entidade competente para receber o depoimento adverte, sob pena de nulidade, as pessoas
referidas no número anterior da faculdade que lhes assiste de recusarem o depoimento.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 134.º
(Recusa de parentes e afins)
1 - Podem recusar-se a depor como testemunhas:
a) Os descendentes, os ascendentes, os irmãos, os afins até ao 2.º grau, os adoptantes, os adoptados e o cônjuge do
arguido;
b) Quem tiver sido cônjuge do arguido, ou quem com ele conviver ou tiver convivido em condições análogas às dos
cônjuges, relativamente a factos ocorridos durante o casamento ou a coabitação.
2 - A entidade competente para receber o depoimento adverte, sob pena de nulidade, as pessoas referidas no número
anterior da faculdade que lhes assiste de recusarem o depoimento.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 134.º
Recusa de depoimento
1 -...
a)...
b) Quem tiver sido cônjuge do arguido ou quem, sendo de outro ou do mesmo sexo, com ele conviver ou tiver convivido em
condições análogas às dos cônjuges, relativamente a factos ocorridos durante o casamento ou a coabitação.
2 -...
2- Acórdão do TC
154/2009
Não julga inconstitucional a norma do artigo 134.º, n.º 1, alínea a) do CPP, interpretada no sentido de permitir a recusa a
depor por parte da irmã do arguido, arrolada por este como testemunha.
Extracto da fundamentação:
O artigo 134.º do Código de Processo Penal de 1987 surgiu na sequência da supressão da distinção entre as figuras de
testemunha e de declarante, que existia no direito anterior (cf. artigo 214.º e segs. do Código de Processo Penal de 1929), e
do alargamento do princípio geral de que todas as pessoas poderão depor como testemunha, com exclusão dos interditos
por anomalia psíquica, nos termos do artigo 131.º, e daqueles que estão legalmente impedidos de prestar testemunho, em
função do seu posicionamento processual (os arguidos, assistentes e partes cíveis) ou por estarem sujeitos ao “dever de
segredo”. Insere-se num conjunto de situações típicas (cf. artigos 132.º, n.º 2, 134.º e 135.º) que, em derrogação do dever
jurídico de prestar declarações que incumbe às testemunhas [cf. artigo 132.º n.º 1, alínea d); dever penalmente censurado
no artigo 360º do Código Penal, em caso de falso testemunho], consagram o direito a recusar depoimento (aliás, em
algumas das hipóteses a recusa é um dever profissional ou deontológico).
Essas situações de legitimação da recusa a depor assentam em razões ou fundamentos não inteiramente sobreponíveis,
se bem que relativamente próximos. «Trata-se, inter alia e fundamentalmente de: prevenir formas larvadas e indirectas de
auto-incriminação; preservar a integridade e a confiança nas relações de maior proximidade familiar; proteger o alargado
espectro de valores individuais e supra-individuais pertinentes à área de tutela da incriminação da violação de segredo
profissional ou de segredos para este efeito equivalentes, como, v. g., o segredo de ministro de religião; poupar as pessoas
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concretamente envolvidas às situações dilemáticas de conflito de consciência de ter de escolher entre mentir ou ter de
contribuir para a condenação de familiares ou de clientes» (M. Costa Andrade, “Bruscamente no verão passado”, a reforma
do Código de Processo Penal – Observações críticas sobre uma lei que podia e devia ter sido diferente, in Revista de
Legislação e Jurisprudência, Ano 137º, n.º 3950, pág. 280).
A hipótese que agora se contempla, a possibilidade de recusa a prestar depoimento por parte dos familiares, cônjuge e
afins do arguido (bem como por parte do ex-cônjuge de quem com ele conviver ou tiver convivido em condições análogas às
dos cônjuges, relativamente a factos ocorridos durante o casamento ou a coabitação), tem o propósito imediato de evitar
situações em que tais pessoas sejam postas perante a alternativa de mentir ou, dizendo a verdade, contribuírem para a
condenação do seu familiar.
Entendeu aqui a lei que o interesse público da descoberta da verdade no processo penal deveria ceder face ao interesse
da testemunha em não ser constrangida a prestar declarações. Mas, além de pretender poupar a testemunha ao conflito de
consciência que resultaria de ter de responder com verdade sobre os factos imputados a um arguido com quem tem
parentesco ou afinidade próximos, o legislador quer proteger as “relações de confiança, essenciais à instituição familiar”.
Como salienta Medina de Seiça (Comentário ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 17 de Janeiro de 1996, “Prova
Testemunhal. Recusa de Depoimento de Familiar de um dos Arguidos em Caso de Co-Arguição”, na Revista Portuguesa de
Ciência Criminal, Ano 6, Fasc. 3º, pág. 492 e 493):
«Com o direito de recusa evidencia-se que, e digamo-lo com a conhecida fórmula do Supremo Tribunal Alemão, «não é
nenhum princípio da ordenação processual que a verdade deva ser investigada a todo o preço» (…). De facto, embora a
descoberta da verdade constitua finalidade essencial de todo o processo penal (…) e elemento fundamental para uma
correcta administração da justiça, a qual, enquanto vector essencial à manutenção da comunidade juridicamente
organizada, representa uma vertente informadora da própria ideia de Estado-de-Direito (…), a eventual perda de prova com
possível relevância para a descoberta da verdade será de aceitar nos casos em que a sua aquisição se traduza na lesão de
um bem mais valioso. É o que sucede com o privilégio constante do artigo 134.°, n.º 1, do CPP: a lei renuncia ao possível
conhecimento probatório da testemunha, ou melhor, renuncia aos meios de constrangimento destinados a obter o
depoimento, deixando nas mãos da testemunha a decisão de prestar declarações (…). E para que tal decisão seja
efectivamente fruto de uma escolha livre e esclarecida a lei impõe às entidades competentes para receber o depoimento,
uma vez verificado o laço familiar legalmente consignado, a obrigação de advertir a testemunha, «sob pena de nulidade, da
faculdade que lhes assiste de recusar o depoimento» (artigo 134.°, n.º 2 do COO) (…).
Com o reconhecimento do direito de recusa pertencente aos familiares, a lei não só pretendeu evitar o conflito de
consciência que resultaria para a testemunha caso tivesse de responder com verdade sobre os factos imputados a um
familiar seu. Pretendeu, ainda e sobretudo, proteger as “relações de confiança, essenciais à instituição familiar”»
Esta é também a opinião de Costa Andrade que conclui não haver razões para se afastar da teoria tradicional alemã na
parte em que adscreve o primado no programa de tutela destas proibições de prova aos interesses pessoais da testemunha
individualmente considerada ou na teia das relações de confiança e de solidariedade que a instituição familiar oferece (M.
Costa de Andrade, Sobre as Proibições de Prova …, ob. cit. pág. 75 a 78):
«Não faltam autores a interpretar determinadas proibições de prova como obedecendo ao propósito de excluir meios de
prova susceptíveis de pôr em perigo a própria verdade. Neste sentido devem, segundo por exemplo Gössel – e ao arrepio do
que vem sendo o entendimento da jurisprudência e a opinião maioritária dos autores – compreender-se proibições de prova
como as que resultam dos artigos 132.º, n.º 2 (Deveres gerais das testemunhas) e 134.º (Recusa de parentes e afins) do CPP.
Na Alemanha, e face ao § 55 da Strafprozessordnung (StPO) – de conteúdo sensivelmente idêntico ao disposto no n.º 2 do
artigo 132.º do CPP – a jurisprudência e a doutrina dominante inclinam-se para o primado da tutela dos direitos ou posições
da própria testemunha. De acordo com o Tribunal Federal, tratar-se-á, em primeira linha, de poupar à testemunha o conflito
e o embaraço de ter de depor contra si própria [Por todos, Schäfer, in Löwe/Rosenberg, Einleitung, Cap. 14, Rn.54]. Na
mesma linha se tem, em geral, interpretado e aplicado o § 52 da StPO alemã, no fundamental correspondente ao artigo
134.º da lei processual portuguesa e que reconhece à testemunha o direito de recusar depoimento contra parentes ou afins.
Para além de poupar à testemunha o conflito de consciência, este preceito visará igualmente salvaguardar as relações de
confiança, essenciais à instituição familiar, aqui tratada como autónomo bem jurídico, merecedor de tutela. «O direito de
recusa – escreve Schäfer – não é apenas outorgado por causa do conflito de consciência da própria testemunha mas
também para protecção da família do acusado. Nesta medida, a esfera jurídica do acusado é directamente atingida quando,
por falta do esclarecimento legalmente exigido, uma testemunha sem formação jurídica não pode decidir livremente sobre
se deve ou não fazer uso do seu direito ao silêncio» [Schäfer, ob. cit., Rn 51]. Na mesma direcção, acentua Grünwalg que
este regime obedece à «ideia de que ninguém deve ver-se obrigado a contribuir para levar os seus familiares à prisão».
Acresce a «necessidade que a pessoa tem de confiar nos seus parentes mais próximos, sem ter de recear que o Estado» a
obrigue a depor contra eles. «Nesta medida – prossegue Grünwald – protege-se também o interesse da comunidade na
existência de relações de confiança entre os membros da mesma família» [Grünwald, Juristenzeitung 1966, pág. 407]. Na
síntese do tribunal Federal [Bundesgerichtshof,St 11, 216], o direito da testemunha ao silêncio tem subjacente «a
consideração solícita (schonenden Rücksicht) pelos laços familiares que ligam a testemunha e o acusado». Esta
interpretação doutrinal e jurisprudencial não deixa de enfatizar ao mesmo tempo o relevo da verdade material. Só que lhe
adscreve um plano secundário, reconhecendo-lhe, por isso, uma tutela meramente reflexa.
Afastando-se deste entendimento tradicional e dominante, sustenta Gössel que só na perspectiva do primado da verdade
material poderá alcançar-se uma interpretação correcta do direito de recusa de depoimento quer contra si próprio quer
contra parentes e afins (respectivamente, arts. 132.º, n.º 2, e 134.º do CPP) [Cf., do autor, Neue Juristische Wochenschrift
1981, págs. 653 e 2219; Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 1991, págs. 488 e segs., e Bockelmann-Fs., pág. 805. Já antes e
no mesmo sentido, Eb. Schmidt, Juristenzeitung 1958, págs. 599 e segs.]. Tanto num caso como noutro, argumenta Gössel,
uma «consideração mais realista» obriga a concluir que estes «preceitos legais só podem ser vistos como preordenados a
evitar, no interesse da verdade, depoimentos marcados pelo conflito» Neue Juristische Wochenschrift 1981, pág. 653; no
mesmo sentido, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 1991, págs. 489 e segs.].
Não é nosso propósito assumir nesta sede uma posição definitiva sobre a controvérsia. Sempre declinaremos a nossa
convicção quanto ao bem fundado da concepção tradicional na parte em que adscreve o primado no programa de tutela
destas proibições de prova aos interesses pessoais da testemunha, individualmente considerada (art. 132.º, n.º 2), ou na
teia das relações de confiança e solidariedade que a instituição familiar oferece [Não cremos, em qualquer caso, que possa
considerar-se definitivo o argumento de GÖSSEL segundo o qual a doutrina dominante não logra explicar o facto de ao
parente ou afim assistir a faculdade de renunciar ao direito de recusa de depoimento, dessa forma atingindo a família ou a
esfera jurídica do arguido (Bockelmann-Fs., pág. 805). O argumento é, pelo menos, neutralizado pela consideração
invocada, v. g., por Grünwalg, contra a tese do primado da procura da verdade. «Pois, refere o autor, a verdade é que em
caso de depoimento feito livremente, ele não deixa de ser recebido, apesar do seu possivelmente escasso valor probatório»
(Juristenzeitung 1966, pág. 497). Para uma crítica da ideia da procura da verdade como referente material geral das
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proibições de prova, Amelung, Informationsbeherrschungsrechte, págs. 14 e segs.]. Uma interpretação cujo texto do direito
português se nos afigura claramente reforçado pelo teor dos pertinentes dispositivos legais.»
Aceite a ideia de que a razão de ser da norma é, não só a de obstar ao conflito de consciência que resultaria para a
testemunha de ter de responder com verdade sobre os factos imputados a um seu familiar ou afim, mas também e
sobretudo proteger as relações de confiança e solidariedade, essenciais à instituição familiar – verdadeiramente, é esta a
sua raiz última –, importa agora perguntar se este “direito ao silêncio” concedido à testemunha é compatível com as
garantias de defesa do arguido em processo criminal quando é ele quem requer o depoimento da testemunha. De notar que
não se trata de um meio de prova que seja rejeitado por razões heurísticas (não se trata de uma situação de incapacidade
para testemunhar, de inidoneidade probatória, de uma genérica configuração de tais testemunhos como não credíveis)
tanto que, se a testemunha optar por depor, as suas declarações ficam simplesmente sujeitas à regra da livre valoração da
prova.
O artigo 134.º do Código de Processo Penal concede, como se referiu, às pessoas mencionadas no seu n.º 1 a faculdade
de recusarem o depoimento sem incorrerem em qualquer sanção.
É uma faculdade que a lei processual penal rodeia de cautelas destinadas a permitir o seu efectivo exercício, impondo à
entidade competente para receber o depoimento o dever de advertir tais pessoas dessa faculdade, sob pena de nulidade (cf.
n.º 2). Com a imposição desta advertência (à semelhança do que ocorre com dispositivos homólogos de outros
ordenamentos: §52 da StPO germânica; art.º 199 do Codice di Procedura Penale, art.º 416 da Ley de Enjuiciamento
Criminal) preocupou-se o legislador em assegurar que a opção da testemunha decorra de uma decisão informada, pois só
assim fica inteiramente salvaguardada a faculdade – o direito ao silêncio – que, repete-se, lhe é conferida não só por causa
do seu íntimo conflito de consciência, mas também para protecção do mesmo círculo familiar a que ela e o acusado
pertencem.
[…]
Sendo embora uma faculdade concedida à testemunha em função da sua relação com o arguido, não é pela circunstância
de o arguido “autorizar” o seu familiar ou afim a depor que fica inteiramente afastado o constrangimento da testemunha
colocada entre o dever de responder com verdade às perguntas que lhe venham a ser dirigidas (artigo 132.º, n.º 1, alínea d),
do Código de Processo Penal) e o impulso afectivo ou o escrúpulo moral ou social em não contribuir para a condenação do
seu parente, cônjuge ou afim. Neste domínio prevalecem sentimentos e representações pessoais e só a testemunha sabe o
que teme ser chamada a dizer e só ela pode avaliar, nesse plano moral ou sócio-afectivo, o que (ab immo pectore) receia
poder resultar do que tiver de dizer contra o arguido e é susceptível de condicionar a sua decisão de prestar ou de recusar o
depoimento.
Pode ainda acrescentar-se que, obrigar a testemunha a prestar depoimento quando é indicada pelo arguido, pode
reverter numa forma de pressão sobre a testemunha que, não querendo contribuir para a condenação do seu familiar, pode
sentir-se compelida a mentir. Uma testemunha particularmente sensível àqueles valores que estão na base do regime de
dispensa pode sentir-se coagida a faltar à verdade por não se conseguir libertar do íntimo conflito afectivo ou da pressão
familiar, apesar de ser o arguido o sujeito processual que a coloca em tal dilema.
[…]
Como já se disse, o fundamento último da legitimidade da recusa a depor por parte das pessoas indicadas no n.º 1 do
artigo 134.º do CPP situa-se no interesse da família enquanto elemento fundamental da sociedade e espaço de
desenvolvimento da personalidade dos seus membros (n.º1 do artigo 67.º da CRP), cuja importância supera o interesse da
punição dos culpados. A possibilidade de um familiar próximo vir a ser constrangido a testemunhar contra outro perturba a
confiança, fundada no afecto ou nas projecções sociais sobre o afecto devido, que é o cimento da coesão desse elemento
básico da sociedade.
Por este ângulo, o que a regra do n.º 1 do artigo 134.º protege, em última linha, é a confiança e a espontaneidade
inerentes à relação familiar, prevenindo (enquanto desenho do sistema jurídico relativo a esse ambiente privilegiado no qual
as relações e as trocas de informação se devem desenvolver sem receio de aproveitamento por terceiros ou pelo Estado) e
evitando (quando, perante um concreto processo, o risco passa de potencial a actual) que sejam perturbadas pela
possibilidade de o conhecimento de factos que essa relação facilita ou privilegia vir a ser aproveitado contra um dos
membros. E visa também – aliás, é essa a sua justificação de primeira linha – poupar a testemunha ao angustioso conflito
entre responder com verdade e com isso contribuir para a condenação do arguido, ou faltar à verdade e, além de violentar a
sua consciência, poder incorrer nas sanções correspondentes. Trata-se de uma forma de protecção dos escrúpulos de
consciência e das vinculações sócio-afectivas respeitantes à vida familiar que encontra apoio no n.º 1 do artigo 67.º da
Constituição e que outorga ao indivíduo uma faculdade que se compreende no direito (geral) ao desenvolvimento da
personalidade, também consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição, enquanto materialização do postulado básico da
dignidade da pessoa humana (Embora não pareça, como concluiu o acórdão recorrido e afirma alguma doutrina, que possa
ancorar-se directamente na tutela da intimidade da vida privada. Os factos podem não ter outra ligação à testemunha
senão a circunstância de serem imputados ou interessarem à definição da responsabilidade penal de um seu familiar (lato
sensu) e mesmo assim existe direito ao silêncio).
Sucede que, ainda que seja o arguido a indicar o seu familiar, cônjuge ou afim como testemunha, o referido conflito de
consciência não deixa de ter a intensidade que justifica a faculdade de recusa a depor para não colocar o sujeito perante
exigências contraditórias. E, na generalidade dos casos, o exercício do direito ao silêncio por parte da testemunha indicada,
redundando sempre em alguma compressão do direito de defesa do arguido que a tenha arrolado, não atinge esse direito
de forma intolerável, desproporcionada ou manifestamente opressiva este direito.
Com efeito, no processo penal não impende sobre o arguido qualquer ónus probatório. O arguido goza da presunção de
inocência, o que, articulado com o princípio in dubio pro reo, se traduz numa imposição dirigida ao juiz no sentido de se
pronunciar de forma favorável à defesa em todas as situações de incerteza quanto a factos determinantes para a decisão da
causa.
É certo que não pode excluir-se a ocorrência de situações extremas em que só o familiar tenha conhecimento de factos
juridicamente relevantes para a inexistência ou atenuação da gravidade do crime, para a não punibilidade do arguido ou
para a determinação da pena ou da medida de segurança aplicáveis (cfr. artigo 129.º do CPP). Porém, a essas situações
particulares corresponderá uma dimensão qualificada da norma de que não pode falar-se numa situação como a presente
em que a testemunha é apenas mais uma de entre as que foram arroladas pelo arguido e que foram ouvidas, nada se tendo
alegado por forma a indiciar que o seu silêncio comprometa inexoravelmente o direito de defesa.
3- Acórdãos do STJ
I — O recurso extraordinário de revisão de sentença transitada em julgado, com consagração constitucional no artigo
29.º, n.º 6, da Lei Fundamental, constitui um meio processual vocacionado para reagir contra clamorosos e intoleráveis
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erros judiciários ou casos de flagrante injustiça, fazendo prevalecer o princípio da justiça material sobre a segurança do
direito e a força do caso julgado. Estes princípios essenciais do Estado de Direito cedem perante novos factos ou a
verificação da existência de erros fundamentais de julgamento adequados a porem em causa a justiça da decisão.
II — O recorrente invoca que a decisão que o condenou pela prática do crime de violência doméstica se baseou nas
declarações da assistente, que com ele viveu em condições análogas às dos cônjuges. Porém, aquelas declarações não
deveriam ter servido de base ao veredicto, dado que antes de as prestar, em audiência de discussão e julgamento, não se
procedeu à advertência constante do disposto no art. 134.º, n.º 2, do CPP. Entende ainda que o disposto neste art. 134.º,
do CPP, é aplicável ao assistente, por força do disposto no art. 145.º, n.º 3, do CPP.
III ¬— Porque aquela advertência não foi feita, entende o recorrente que estamos perante uma proibição de prova
impedindo a valoração do depoimento prestado, porque aquela omissão constitui a utilização de meios enganosos
proibidos perante o disposto no art. 126.º, n.ºs 1 e 2, do CPP; estamos, pois, para o recorrente, perante uma prova nula, e
com possibilidade de revisão da sentença, por força do disposto no art. 449.º, n.º 1, al. e), do CPP.
IV — Entendemos que também o assistente quando presta declarações contra arguido com quem tenha vivido em
condições análogas às dos cônjuges deve gozar da advertência concedida pelo disposto no art. 134.º, n.º 2, do CPP. E, como
bem se sabe, a falta de advertência torna o depoimento nulo, por força do mesmo dispositivo.
V — Considerando que o que está em causa é a proteção de um direito à reserva da vida privada e familiar, facilmente
acabamos por subsumir o caso no âmbito do art. 126.º, n.º 3, do CPP; e considerar que estamos perante um método
proibido de prova a impor a nulidade. Todavia, enquanto que as provas obtidas mediante tortura, coação, ou em geral,
ofensa à integridade física ou moral das pessoas (art. 126.º, n.º 1 e 2, do CPP) são nulas, tratando-se de uma nulidade
insanável a invalidar o ato e os subsequentes (de acordo com o disposto no art. 122.º, do CPP), as provas obtidas sem
consentimento e com intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, são nulas,
todavia constitui uma nulidade sanável.
VI — Ora, no caso, o consentimento a ser dado seria pela assistente e não pelo arguido. É a assistente que pode sanar a
nulidade consentindo ex post. Ainda que nada tenha dito aquando do julgamento em 1.ª instância, nunca se opôs à
utilização daquele depoimento para fundamentar a decisão de condenação quando houve recurso para o Tribunal da
Relação de Lisboa. Pelo que consideramos que se houvesse alguma dúvida quanto a uma possível nulidade esta está
sanada, dado que em momento algum a assistente pretendeu arguir a sua nulidade (caso em que teria que cumprir o
disposto nos arts. 120.º e 121.º, do CPP). Assim sendo, não podemos dizer que a decisão de condenação assenta sobre uma
prova proibida, dado que a nulidade foi sanada.
VII — Ainda que a partir de uma certa perspetiva pudéssemos entender como sendo admissível o recurso de revisão (o
que, no entanto, nos levaria necessariamente, por força do disposto no art. 204.º, da Constituição da República Portuguesa,
a uma análise jurídico-constitucional, quanto à sua admissibilidade, a partir de uma valoração dos interesses em conflito),
não estamos, como vimos, perante um caso em que a sentença se tenha fundamentado em prova proibida, pelo que não
será admissível a revisão.
(Acórdão
do
STJ,
5.ª
SECÇÃO,
de
11-02-2015,
proc.
n.º
182/13.1PAVFX.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9404fea1641175be80257df000342a64?OpenDocument)
I - Embora os filhos do arguido possam recusar-se a depor como testemunhas, nos termos do art.º 134.º, n.º 1, do CPP,
se não o fizeram e quiseram ser inquiridos, o seu depoimento é permitido pela lei de processo.
II - O TC já decidiu – Ac. n.º 440.º/99, de 08-07, Proc. n.º 268.º/99, DR, II Série, de 09-11-1999 – que o art.º 129.º, n.º 1,
do CPP, conjugado com o art.º 128.º, n.º 1, do mesmo diploma legal, interpretado no sentido de que o tribunal pode
valorar livremente os depoimentos indirectos de testemunhas que relatem conversas tidas com um co-arguido que,
chamado a depor, se recusa a fazê-lo no exercício do seu direito ao silêncio, não atinge, de forma intolerável,
desproporcionada ou manifestamente opressiva, o direito de defesa do arguido. Por isso, não havendo um encurtamento
inadmissível do direito de defesa do arguido, tal norma não é inconstitucional.
III - A prova por ouvir dizer, quando reportada a afirmações produzidas extraprocessualmente pelo arguido, é passível de
livre apreciação pelo tribunal quando aquele se encontre presente em audiência e, por isso, com plena possibilidade de a
contraditar, ou seja, de se defender.
IV - Como se sustentou em acórdão deste Supremo Tribunal (Ac. de 25-01-2006, Proc. n.º 184.º/06 - 3.ª), de acordo com
o disposto no art.º 129.º.°, n.º 1, do CPP, quando o depoimento indirecto resulta do que se ouviu dizer a pessoas
determinadas, dever-se-á considerar válido e, portanto, valorável quando depõe perante o tribunal aquele a quem a
testemunha ouviu dizer.
V - É o que ocorre no caso concreto, em que os filhos do arguido transmitiram em audiência, e portanto na presença
deste, a conversa que com ele, seu pai, tinham mantido, segundo o qual o mesmo havia estado em casa, no dia em que a
mulher morreu, que a tinha agredido com uma vassoura, que ela tinha caído pelas escadas e que a morte teria sobrevindo a
essa queda.
VI - Não houve prejuízo para o direito de defesa do arguido que, presente, poderia contraditar a informação, ou remeterse ao silêncio, sem que este o pudesse desfavorecer.
VII - O facto de o arguido nada dizer significa apenas que não podem extrair-se ilações sobre o seu silêncio. Não significa
que não podem valorar-se os depoimentos dos seus filhos, pois, em concreto, não constituem provas proibidas por lei,
ficando, por isso, sujeitos à livre apreciação nos termos do art.º 127.º do CPP.
VIII - Por outro lado, sempre se dirá que se inclui nos poderes de cognição do tribunal a produção de todos os meios de
prova cujo conhecimento se afigure necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da causa – art.º 340.º do CPP.
IX - É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a comunicação ao arguido a que alude o art.º 358.º, n.º 3, do CPP
não é necessária quando a alteração da qualificação jurídica redunda na imputação ao arguido de uma infracção que
representa um minus relativamente à da acusação ou da pronúncia, pois o arguido teve conhecimento de todos os seus
elementos construtivos e possibilidade de os contraditar (v.g., convolação de furto ou de qualquer outro crime qualificado
para o tipo simples).
X - No caso dos autos, estando o arguido acusado da prática de um crime de homicídio qualificado p. e p. pelo art.º 131.º
e 132.º, n.º s 1 e 2, al. b), do CP e tendo sido condenado pela prática de um crime de homicídio p. e p. pelo art.º 131.º do
CP, não se impunha se procedesse à sua notificação nos termos e para o efeito do art.º 358.º, n.º 3, do CP.
(Acórdão
do
STJ
de
12-09-2007,
proc.
n.º
07P2596,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6c52fb2bcca4259b8025737d0033cf20?OpenDocument)
I - Conferir valor probatório às declarações proferidas, em audiência de julgamento, por um arguido em desfavor de
outro, estando este impossibilitado de efectuar, mesmo através do próprio tribunal, um contra interrogatório, seria, sem
sombra de dúvida, deixar de todo em esquecimento os princípios de que o processo criminal deve assegurar todas as
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garantias de defesa e de que a audiência de julgamento e os actos instrutórios que a lei determinar estão subordinados ao
princípio do contraditório (artigo 32.º, ns. 1 e 5, da CRP).
II - De resto, o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre o valor probatório deste tipo de declarações, julgando
«inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n. 5, da Constituição da República Portuguesa, a norma extraida com
referência aos artigos 133.º, 134.º e 345.º do CPP, no sentido que confere valor de prova às declarações proferidas por um
co-arguido em prejuízo de outro co-arguido quando, a instância deste outro co-arguido, o primeiro se recusa a responder,
no exercício do direito ao silêncio» - cfr. Ac. do T.C. n. 524.º/97 (1. Sec.), de 14 de Julho, BMJ n. 469.º pág. 116.º.
III - Se o tribunal julgador valorar probatoriamente declarações como as em causa, enfermará a decisão que profira de
vício que a invalida, devendo ser prolatada nova decisão que as não valore.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036570,
de
25-02-1999,
proc.
n.º
98P1404,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e002f60cfaa38141802568fc003bb57d?OpenDocument)
I - Se o presidente do Tribunal Colectivo informou cada um dos arguidos de que tinha direito a prestar declarações em
qualquer momento da audiência, desde que elas se referissem ao objecto do processo, sem que, no entanto, a tal fosse
obrigado e sem que o seu silêncio pudesse desfavorecê-lo, não ocorre a nulidade prevista no artigo 134 n. 4.º do CPP,
sendo as declarações assim prestadas pelos arguidos um meio de prova a apreciar livremente pelo tribunal.
II - O que o artigo 133.º do CPP proíbe é que os co-arguidos sejam ouvidos como testemunhas uns dos outros, isto é, que
lhes sejam tomados depoimentos sob juramento. Esse artigo, porém, não impede que os arguidos de uma mesma infracção
possam prestar declarações (cuja credibilidade é, naturalmente, mais diluida) no exercício do direito, que lhes assiste, de o
fazer em qualquer momento do processo.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032475,
de
23-10-1997,
proc.
n.º
97P674,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b355741c9f4d8dda802568fc003b5565?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRC de 3-06-2015 : III. A recusa a depor consagrada no artigo 134.º, n.º 1, als. a) e b), do CPP, apenas se reporta a
testemunha que com determinado arguido mantém um dos elos expressamente descritos naquela norma, não abrangendo
também testemunha que, em relação a arguido, não se encontra numa das relações enunciadas no mesmo artigo, se,
nestes casos, inexistir qualquer forma de comparticipação entre este arguido e o outro especialmente visado no dito
preceito legal.
IV. A aceitação de recusa de depoimento de testemunha fora dos domínios supra enunciados, também consubstancia a
nulidade acima descrita.
Ac. TRL de 26-05-2015 : I. Nada impede que alguém que através do seu depoimento se possa responsabilizar
criminalmente, possa prestar depoimento. Pelo contrário, não constando tal testemunha do elenco dos art. 133º e 134º, C.
P. Pen. (impedimentos e recusas), o seu depoimento é obrigatório, nos termos do art. 131º e 132º, C. P. Pen., sendo sujeita
e juramento e advertida de que tem de responder com verdade às perguntas que lhe são colocadas, sob pena de incorrer
em responsabilidade criminal.
II. Assim, aos sujeitos, não arguidos, indicados como testemunhas, a quem possa a vir a ser imputada a prática de crime no
âmbito do processo, restam duas alternativas:- ou requer a constituição de arguido, beneficiando, assim, do impedimento
previsto no art. 133º, 1, a), C. P. Pen.;- ou se recusa a responder a pergunta que o possa incriminar, invocando tal
argumento - art. 132º, 2, C. P. Pen.
III. Em lado algum da lei processual se institui a obrigatoriedade de o tribunal advertir a testemunha de que a resposta a
determinada pergunta o pode incriminar penalmente, constituindo tal apenas um direito a invocar pela testemunha, como
sucede, p. ex., no caso do art. 134º, 2,C. P. Pen..
IV. O facto de as testemunhas em causa não se terem recusado a depor acerca de nenhumas das perguntas que lhes foram
feitas, apesar de não terem sido advertidas de que determinadas respostas os poderiam fazer incorrer em responsabilidade
criminal, não constitui nenhum meio proibido de prova nem qualquer nulidade, nos termos dos arts. 132º, 2, 126º, 119º e
120, C. P. Pen. e, por maioria de razão, não confrontam o art. 32º, 8 da C. R. Port..
Ac. TRP de 30-01-2013 : I. Considerando a intenção do legislador ao criar a prorrogativa prevista no art. 134º do CPP,
tendo igualmente presente que, nos termos do art. 145º, nº 3, do CPP determinou que as declarações do assistente ficam
sujeitas ao regime de prestação da prova testemunhal - ressalvando apenas o que for manifestamente inaplicável e o que a
lei dispuser em sentido diferente - é adequado defender-se que aquela prorrogativa é aplicável ao assistente que se
encontre em qualquer das situações descritas no art. 134º, nº 1, do CPP (quer por não se tratar de caso manifestamente
inaplicável, quer por a lei não dispor em sentido diferente).
II. O disposto no art. 134º do CPP, que permite confortar a consciência da pessoa que iria depor ou prestar declarações (na
medida em que lhe confere o direito de recusar-se a prestar depoimento ou declarações), quando se encontre numa das
situações taxativas previstas no nº 1 do mesmo preceito, significa igualmente que num Estado de direito a prova não pode
ser obtida a qualquer preço.
III. No nº 1 do art. 134º, do CPP o legislador deu prevalência à relação especial da pessoa em relação ao arguido e não
propriamente ao seu estatuto processual, enquanto interveniente processual (ocorra essa intervenção processual como
testemunha ou como assistente).
IV. O facto do assistente estar impedido de depor como testemunha (art. 133º, nº 1, alínea b), do CPP), por ter adquirido o
estatuto de sujeito processual, não interfere com a relação que tenha com o arguido, nos casos indicados no nº 1 do art.
134º do CPP, que o legislador quis proteger.
Ac. TRG de 6-10-2014 : Os progenitores de quem vive, ou viveu, em união de facto com o arguido não podem recusar-se
a depor como testemunhas.
Ac. TRG de 30-06-2014 : I. No caso de comparticipação criminosa, o direito da testemunha se recusar a depor, devido aos
laços familiares que tem com um arguido (art. 134 do CPP), é extensível aos demais arguidos, mesmo que com eles não
tenha qualquer laço de parentesco ou afinidade.
II. Porém, o arguido que tem laços de parentesco com a testemunha que se recusou validamente a depor quanto a ele, não
pode invocar a ilegalidade do depoimento, se resultar da fundamentação da matéria de facto que o depoimento não serviu
para formação da convicção do tribunal quanto à sua atuação, mas tão-só para a absolvição de outro arguido.
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Ac. TRE de 3-06-2008 : 1. As filhas da cônjuge do arguido, ofendida nos autos, são afins daquele no 1º grau da linha recta
- cfr arts 1580º, 1581º, 1584º e 1585º, do C.Civil -, sendo certo que, nos termos desta última disposição do C.Civil, as
relações de afinidade não cessam com a dissolução do casamento.
2. Apesar de o art. 134º nº2 do CPP se referir expressamente a nulidade, tal não significa, sem mais, que o mesmo se
reporta ao regime das nulidades de que trata o art. 118º nº1 e 119º a 123º, do CPP, pois constituindo o art. 134º do CPP
norma relativa à produção de prova, coloca-se a questão de saber se não deve antes ser-lhe aplicável o regime das
proibições de prova, na medida em que tal regime detém autonomia face ao regime geral das nulidades.
3. No sentido da autonomia das proibições é decisivo no nosso processo penal o teor do art. 118º nº3 do CPP, que
expressamente ressalva do regime das nulidades ?qua tale? as normas do CPP relativas a proibições de prova, donde
decorre que o legislador processual penal não pretendeu reconduzir as proibições de prova ao regime geral das nulidades,
reconhecendo-lhe autonomia de forma expressa.
4. Entre nós a consagração das proibições de prova radica em primeira linha na eleição, por parte do legislador, de um
conjunto de bens jurídico-penais que, em absoluto (proibições absolutas), ou em termos relativos (proibições relativas), não
podem ser lesados pela prossecução das finalidades próprias do processo penal, maxime, a procura da verdade material.
No entanto, para além da tutela dos bens jurídico-penais directamente abrangidos pelo art. 32º nº8 da CRP, as proibições
de prova podem tutelar outros bens jurídico-penais a que o legislador atribua especial relevância, ainda que radicados em
pessoa diferente do arguido, e mesmo princípios fundamentais do processo penal.
5. De iure condito é reconhecido à testemunha o direito, estabelecido de forma abstracta e potestativa, de recusar-se a
depor contra o cônjuge ou afim até ao 2º grau, em nome de:
Um direito próprio a evitar o conflito pessoal que resultaria para a testemunha de poder contribuir para a condenação de
um seu familiar(ou cônjuge) ao cumprir o dever legal de falar com verdade;
Salvaguarda das relações de confiança e solidariedade no seio da instituição familiar.
6. A omissão da advertência prevista no art. 134º nº2 CPP inutiliza a liberdade de não depor conferida pelo legislador à
testemunha parente ou afim face à regra geral da obrigação de depor.

Artigo 135.º
Segredo profissional
1 - Os ministros de religião ou confissão religiosa e os advogados, médicos, jornalistas, membros de
instituições de crédito e as demais pessoas a quem a lei permitir ou impuser que guardem segredo
podem escusar-se a depor sobre os factos por ele abrangidos.
2 - Havendo dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa, a autoridade judiciária perante a qual o
incidente se tiver suscitado procede às averiguações necessárias. Se, após estas, concluir pela
ilegitimidade da escusa, ordena, ou requer ao tribunal que ordene, a prestação do depoimento.
3 - O tribunal superior àquele onde o incidente tiver sido suscitado, ou, no caso de o incidente ter sido
suscitado perante o Supremo Tribunal de Justiça, o pleno das secções criminais, pode decidir da
prestação de testemunho com quebra do segredo profissional sempre que esta se mostre justificada,
segundo o princípio da prevalência do interesse preponderante, nomeadamente tendo em conta a
imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da verdade, a gravidade do crime e a necessidade
de protecção de bens jurídicos. A intervenção é suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a requerimento.
4 - Nos casos previstos nos n.os 2 e 3, a decisão da autoridade judiciária ou do tribunal é tomada
ouvido o organismo representativo da profissão relacionada com o segredo profissional em causa, nos
termos e com os efeitos previstos na legislação que a esse organismo seja aplicável.
5 - O disposto nos n.os 3 e 4 não se aplica ao segredo religioso.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 135.º
(Segredo profissional)
1 - Os ministros de religião ou confissão religiosa, os advogados, os médicos, os jornalistas, os membros de instituições de
crédito e as demais pessoas a quem a lei permitir ou impuser que guardem segredo profissional podem escusar-se a depor
sobre os factos abrangidos por aquele segredo.
2 - Havendo dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa, a autoridade judiciária perante a qual o incidente se tiver
suscitado procede às averiguações necessárias. Se, após estas, concluir pela ilegitimidade da escusa, ordena, ou requer ao
tribunal que ordene, a prestação do depoimento.
3 - O tribunal imediatamente superior àquele onde o incidente se tiver suscitado, ou, no caso de o incidente se ter
suscitado perante o Supremo Tribunal de Justiça, o plenário das secções criminais, pode decidir da prestação de
testemunho com quebra do segredo profissional quando se verificarem os pressupostos referidos no artigo 185.º do
Código Penal. A intervenção é suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a requerimento.
4 - O disposto no número anterior não se aplica ao segredo religioso.
5 - Nos casos previstos nos n.os 2 e 3, a decisão da autoridade judiciária ou do tribunal é tomada ouvido o organismo
representativo da profissão relacionada com o segredo profissional em causa, nos termos e com os efeitos previstos na
legislação que a esse organismo seja aplicável.
- DL n.º 317/95, de 28/11
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Artigo 135.º
(Segredo profissional)
3 - O tribunal superior àquele onde o incidente se tiver suscitado, ou, no caso de o incidente se ter suscitado perante o
Supremo Tribunal de Justiça, o plenário das secções criminais, pode decidir da prestação de testemunho com quebra do
segredo profissional sempre que esta se mostre justificada face às normas e princípios aplicáveis da lei penal,
nomeadamente face ao princípio da prevalência do interesse preponderante. A intervenção é suscitada pelo juiz,
oficiosamente ou a requerimento.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 135.º
Segredo profissional
1 - Os ministros de religião ou confissão religiosa e os advogados, médicos, jornalistas, membros de instituições de crédito
e as demais pessoas a quem a Lei permitir ou impuser que guardem segredo podem escusar-se a depor sobre os factos por
ele abrangidos.
2-…
3 - O tribunal superior àquele onde o incidente tiver sido suscitado, ou, no caso de o incidente ter sido suscitado perante o
Supremo Tribunal de Justiça, o pleno das secções criminais, pode decidir da prestação de testemunho com quebra do
segredo profissional sempre que esta se mostre justificada, segundo o princípio da prevalência do interesse
preponderante, nomeadamente tendo em conta a imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da verdade, a
gravidade do crime e a necessidade de protecção de bens jurídicos. A intervenção é suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a
requerimento.
4 - (Anterior n.º 5.)
5 - O disposto nos n.ºs 3 e 4 não se aplica ao segredo religioso.
2- Legislação
Art.º 79.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
Exceções ao dever de segredo
1 - Os factos ou elementos das relações do cliente com a instituição podem ser revelados mediante autorização do cliente,
transmitida à instituição.
2 - Fora do caso previsto no número anterior, os factos e elementos cobertos pelo dever de segredo só podem ser
revelados:
…
d) Às autoridades judiciárias, no âmbito de um processo penal;
…
f) Quando exista outra disposição legal que expressamente limite o dever de segredo.
Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro (Medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira)
Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
1 - A presente lei estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens a
favor do Estado, relativa aos crimes de:
a) Tráfico de estupefacientes, nos termos dos artigos 21.º a 23.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro;
b) Terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e financiamento do terrorismo;
c) Tráfico de armas;
d) Tráfico de influência;
e) Corrupção activa e passiva;
f) Peculato;
g) Participação económica em negócio;
h) Branqueamento de capitais;
i) Associação criminosa;
j) Contrabando;
l) Tráfico e viciação de veículos furtados;
m) Lenocínio e lenocínio de menores;
n) Tráfico de pessoas;
o) Contrafacção de moeda e de títulos equiparados a moeda.
2 - O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas j) a o) do número anterior se o crime for
praticado de forma organizada.
3 - O disposto nos capítulos II [Segredo profissional] e III [Outros meios de produção de prova - Registo de voz e de
imagem] é ainda aplicável aos demais crimes referidos no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro [Medidas
de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira].
CAPÍTULO II
Segredo profissional
Artigo 2.º
Quebra de segredo
1 - Nas fases de inquérito, instrução e julgamento de processos relativos aos crimes previstos no artigo 1.º, o segredo
profissional dos membros dos órgãos sociais das instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de pagamento e
instituições de moeda eletrónica, dos seus empregados e de pessoas que a elas prestem serviço, bem como o segredo dos
funcionários da administração fiscal, cedem, se houver razões para crer que as respetivas informações têm interesse para a
descoberta da verdade.
2 - Para efeitos da presente lei, o disposto no número anterior depende unicamente de ordem da autoridade judiciária
titular da direcção do processo, em despacho fundamentado.
3 - O despacho previsto no número anterior identifica as pessoas abrangidas pela medida e especifica as informações que
devem ser prestadas e os documentos que devem ser entregues, podendo assumir forma genérica para cada um dos sujeitos
abrangidos quando a especificação não seja possível.
4 - Se não for conhecida a pessoa ou pessoas titulares das contas ou intervenientes nas transacções é suficiente a
identificação das contas e transacções relativamente às quais devem ser obtidas informações.
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5 - Quando se trate de informações relativas a arguido no processo ou a pessoa colectiva, o despacho previsto no n.º 2
assume sempre forma genérica, abrangendo:
a) Informações fiscais;
b) Informações relativas a contas bancárias ou a contas de pagamento e respectivos movimentos, de que o arguido ou
pessoa colectiva sejam titulares ou co-titulares, ou em relação às quais disponham de poderes para efectuar movimentos;
c) Informações relativas a transações bancárias e financeiras, incluindo operações de pagamento e de emissão,
distribuição e reembolso de moeda eletrónica, em que o arguido ou a pessoa coletiva sejam intervenientes;
d) Identificação dos outros intervenientes nas operações referidas nas alíneas b) e c);
e) Documentos de suporte das informações referidas nos números anteriores.
6 - Para cumprimento do disposto nos números anteriores, as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal com
competência para a investigação têm acesso às bases de dados da administração fiscal.
Artigo 3.º
Procedimento relativo a instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de pagamento e instituições de moeda
eletrónica
1 - Após o despacho previsto no artigo anterior, a autoridade judiciária ou, por sua delegação, o órgão de polícia criminal
com competência para a investigação, solicitam às instituições de crédito, às sociedades financeiras, às instituições de
pagamento ou às instituições de moeda eletrónica as informações e os documentos de suporte, ou sua cópia, que sejam
relevantes.
2 - As instituições de crédito, as sociedades financeiras, as instituições de pagamento e as instituições de moeda
eletrónica são obrigadas a fornecer os elementos solicitados, no prazo de:
a) 5 dias, quanto a informações disponíveis em suporte informático;
b) 30 dias, quanto aos respectivos documentos de suporte e a informações não disponíveis em suporte informático, prazo
que é reduzido a metade caso existam arguidos detidos ou presos.
3 - Se o pedido não for cumprido dentro do prazo, ou houver fundadas suspeitas de que tenham sido ocultados
documentos ou informações, a autoridade judiciária titular da direcção do processo procede à apreensão dos documentos,
mediante autorização, na fase de inquérito, do juiz de instrução.
4 - Os documentos que não interessem ao processo são devolvidos à entidade que os forneceu ou destruídos, quando não
se trate de originais, lavrando-se o respectivo auto.
5 - Se as instituições referidas no n.º 1 não forem conhecidas, a autoridade judiciária titular da direcção do processo
solicita ao Banco de Portugal a difusão do pedido de informações.
6 - As instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de pagamento ou instituições de moeda eletrónica
indicam à Procuradoria-Geral da República uma entidade central responsável pela resposta aos pedidos de informação e de
documentos.
Artigo 4.º
Controlo de contas bancárias e de contas de pagamento
1 - O controlo de conta bancária ou de conta de pagamento obriga a respetiva instituição de crédito, instituição de
pagamento ou instituição de moeda eletrónica a comunicar quaisquer movimentos sobre a conta à autoridade judiciária ou
ao órgão de polícia criminal dentro das vinte e quatro horas subsequentes.
2 - O controlo de conta bancária ou de conta de pagamento é autorizado ou ordenado, consoante os casos, por despacho
do juiz, quando tiver grande interesse para a descoberta da verdade.
3 - O despacho referido no número anterior identifica a conta ou contas abrangidas pela medida, o período da sua
duração e a autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal responsável pelo controlo.
4 - O despacho previsto no n.º 2 pode ainda incluir a obrigação de suspensão de movimentos nele especificados, quando
tal seja necessário para prevenir a prática de crime de branqueamento de capitais.
5 - A suspensão cessa se não for confirmada por autoridade judiciária, no prazo de quarenta e oito horas.
Artigo 5.º
Obrigação de sigilo
As pessoas referidas no n.º 1 do artigo 2.º ficam vinculadas pelo segredo de justiça quanto aos actos previstos nos artigos
2.º a 4.º de que tomem conhecimento, não podendo, nomeadamente, divulgá-los às pessoas cujas contas são controladas
ou sobre as quais foram pedidas informações ou documentos.
DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro (Legislação de combate à droga)
Artigo 60.º
Prestação de informações e apresentação de documentos
1 - Podem ser pedidas informações e solicitada a apresentação de documentos respeitantes a bens, depósitos ou
quaisquer outros valores pertencentes a indivíduos suspeitos ou arguidos da prática de crimes previstos nos artigos 21.º a
23.º, 25.º e 28.º, com vista à sua apreensão e perda para o Estado.
2 - A prestação de tais informações ou a apresentação dos documentos, quer se encontrem em suporte manual ou
informático, não podem ser recusados por quaisquer entidades, públicas ou privadas, nomeadamente pelas instituições
bancárias, financeiras ou equiparadas, por sociedades civis ou comerciais, bem como por quaisquer repartições de registo
ou fiscais, desde que o pedido se mostre individualizado e suficientemente concretizado.
3 - O pedido a que se referem os números anteriores é formulado pela autoridade judiciária competente, devendo, se
respeitar a instituições bancárias, financeiras ou equiparadas, ser formulado através do Banco de Portugal.
4 - A individualização e a concretização a que alude o n.º 2 pode bastar-se com a identificação do suspeito ou do arguido.
3- Acórdãos do TC
42/2007
Não julga inconstitucional a norma do artigo 2º, nº 2, da Lei nº 5/2002, de 11 de Janeiro, na medida em que permite ao
Ministério Público, na fase de inquérito, determinar o levantamento de sigilo bancário.
Extracto da fundamentação:
[…] o Ministério Público constitui uma magistratura com um estatuto próprio e autonomia, à qual cabe exercer, entre
outras competências, a acção penal de acordo com critérios de legalidade e de objectividade (cf. artigos 219º da
Constituição e 53º do Código de Processo Penal).
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É verdade que o Código de Processo Penal confere ao Juiz de Instrução Criminal a competência para a prática de
determinados actos particularmente lesivos ou restritivos de direitos fundamentais (cf. artigos 268º e 269º do Código de
Processo Penal). Com efeito, a aplicação de uma medida de coacção, a realização de buscas em escritório de advogado ou a
realização de buscas domiciliárias ou de intercepções de conversas telefónicas (apenas para apresentar alguns exemplos)
competem ao juiz ou têm de ser autorizadas por ele.
Porém, nos presentes autos está em causa o sigilo bancário. E os crimes investigados no processo pretexto são os da
fundação e chefia de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentação, receptação, adesão a
associação criminosa e branqueamento de capitais.
O âmbito da privacidade atingido pelo levantamento do sigilo bancário não é equiparável à liberdade pessoal (afectada
com a aplicação de medidas de coacção) ou ao núcleo da reserva de privacidade que é afectado com uma escuta telefónica
ou com uma busca domiciliária. O segredo bancário não é abrangido pela tutela constitucional da reserva da intimidade
da vida privada nos mesmos termos de outras áreas da vida pessoal (cf., por exemplo, o Acórdão do Tribunal
Constitucional nº 607/2003, em que foram tomadas em consideração diferenciações em função da esfera da privacidade em
causa – www.tribunalconstitucional.pt). Seja como for, no Acórdão do Tribunal Constitucional nº 602/2005
(www.tribunalconstitucional.pt) salientou‑se que o segredo bancário não é um direito absoluto, podendo sofrer restrições
impostas pela necessidade de salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.
Em face disto, o Tribunal Constitucional entende o seguinte:
Em primeiro lugar, o levantamento do sigilo bancário é instrumento especialmente relevante em matéria de
criminalidade económica; por outro lado, abrange uma dimensão da vida do investigado diversa daquela que reclama
necessariamente do ponto de vista constitucional a intervenção do Juiz (refira‑se, como lugar paralelo, ainda que distante e
com fundamentos próprios, que a propriedade de bens imóveis e de alguns móveis está sujeita à publicidade registal);
ponderando‑se ainda que o Ministério Público é uma entidade com poderes de controlo da investigação, com a função de
representante da legalidade democrática, e que a actuação do Ministério Público sempre poderá ser, se tal for requerido,
sindicada pelo Juiz de Instrução Criminal, conclui‑se que a garantia constitucional não se revela insuficiente para a tutela
dos direitos afectados.
589/2005
Não julga inconstitucionais as normas conjugadas da alínea c) do n.º 1 do artigo 400.º e da alínea b) do artigo 432.º do
CPP, interpretadas no sentido de considerarem irrecorrível, por não pôr termo à causa, a decisão do incidente de prestação
de depoimento com quebra de segredo profissional, prevista no n.º 3 do artigo 135.º do mesmo Código.
4- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
2/2008
1. Requisitada a instituição bancária, no âmbito de inquérito criminal, informação referente a conta de depósito, a
instituição interpelada só poderá legitimamente escusar-se a prestá-la com fundamento em segredo bancário.
2. Sendo ilegítima a escusa, por a informação não estar abrangida pelo segredo, ou por existir consentimento do titular
da conta, o próprio tribunal em que a escusa for invocada, depois de ultrapassadas eventuais dúvidas sobre a ilegitimidade
da escusa, ordena a prestação da informação, nos termos do nº 2 do art. 135º do CPP.
3. Caso a escusa seja legítima, cabe ao tribunal imediatamente superior àquele em que o incidente se tiver suscitado ou,
no caso de o incidente se suscitar perante o STJ, ao pleno das secções criminais, decidir sobre a quebra do segredo, nos
termos do nº 3 do mesmo artigo.
DR 63, SÉRIE I, de 31-03-2008: Diário da República, Bases de Dados Jurídicas.
Nota: Pode-se ler no Acórdão do TRL, de 19-10-2011, proc. n.º 2061/08.5PFLRS-A.L1-3, em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4b4398308c95655a8025792f004bb1d8?OpenDocument
):
O artigo 78.º do RGICSF [Segundo o qual, na redacção do DL n.º 1/2008, de 03/01, “1 - Os membros dos órgãos de
administração ou de fiscalização das instituições de crédito, os seus empregados, mandatários, comitidos e outras pessoas
que lhes prestem serviços a título permanente ou ocasional não podem revelar ou utilizar informações sobre factos ou
elementos respeitantes à vida da instituição ou às relações desta com os seus clientes cujo conhecimento lhes advenha
exclusivamente do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços. 2 - Estão, designadamente, sujeitos a
segredo os nomes dos clientes, as contas de depósito e seus movimentos e outras operações bancárias. 3 - O dever de
segredo não cessa com o termo das funções ou serviços”.] consagra o chamado dever de segredo bancário. –
Segundo ele as instituições de crédito e seus representantes, empregados ou agentes, não podem revelar informações
relativas às relações existentes ou havidas entre tais instituições e os seus clientes, estando, designadamente, “sujeitos a
segredo os nomes dos clientes, as contas de depósito e seus movimentos e outras operações bancárias”.
O artigo 79.º do RGICSF consagra excepções àquele dever de sigilo.
Entre tais excepções, a alínea d) do respectivo n.º 2, na redacção da referida Lei n.º 36/2010, estipula que os “factos e
elementos cobertos pelo dever de segredo» «podem ser revelados às autoridades judiciárias, no âmbito de um processo
penal» [Na redacção anterior, estipulava-se aí que os «factos e elementos cobertos pelo dever de segredo» «podem ser
revelados nos termos previstos na lei penal e do processo penal».].
Nos termos no artigo 1.º, alínea b), do Código de Processo Penal, “considera-se «Autoridade judiciária» o juiz, o juiz de
instrução e o Ministério Público, cada um relativamente aos actos processuais que cabem na sua competência”.
Ou seja, com as alterações decorrentes da Lei n.º 36/2010, as instituições de crédito e seus representantes, empregados
ou agentes, passaram a ter que revelar o nome de clientes, assim como as contas destes e respectivos movimentos e outras
operações bancárias desde que:
· A informação seja solicitada no âmbito de um processo penal,
· Por autoridade judiciária competente e
· Na sequência de despacho devidamente fundamentado.
Desde logo, configura-se que a excepção ao dever de segredo está restrita ao processo penal, entendido este como um
encadeamento de actos tendentes ao apuramento da responsabilidade pelo cometimento de ilícito de natureza criminal.
Depois, releva que a quebra de sigilo bancário decorra de despacho de juiz ou de magistrado do Ministério Público,
conforme este ou aquele tenha a direcção da fase processual em que é suscitada a quebra de sigilo bancário.
Quer dizer, em sede de inquérito, tal despacho deve ser proferido pelo Ministério Público e fora dele por juiz de instrução
ou de julgamento, conforme a fase em que se encontrar o processo penal onde a quebra de sigilo bancário é suscitada.
Finalmente, uma vez que tal quebra é susceptível de constituir violação à privacidade e ofensa à relação de confiança
entre as instituições financeiras e os seus clientes, a excepção ao dever de segredo relativo ao regime em causa deve
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decorrer de despacho devidamente fundamentado, nomeadamente alicerçando a quebra de sigilo bancário num imperativo
de protecção de interesses jurídicos proeminentes.
Dito de outro modo, a quebra de sigilo bancário deve fundar-se na protecção de um interesse jurídico superior àquele que
o sigilo protege, a aferir em função das circunstâncias concretas do caso, sendo que, atenta a similaridade substancial entre
a protecção da privacidade no que respeita às escutas telefónicas e à defesa do segredo profissional, a gravidade do crime
que justifica a quebra do segredo bancário deve exprimir-se, pelo menos em regra, na punibilidade do mesmo “com pena
superior, no seu máximo, a 3 anos” de prisão – cf. artigo 187.º, n.º 1, alínea a), do Código de Processo Penal [Cf. em sentido
que se tem por similar Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, 2.ª edição, páginas 364 e 365.].
O entendimento aqui sufragado implica que se tenha por tacitamente revogado o disposto no artigo 135.º, n.ºs 2 e 3, do
Código de Processo Penal em sede de quebra de sigilo bancário (No mesmo sentido António João Latas, in
http://www.tre.pt/docs/Sigilo_bancario.pdf
[actualmente
http://www.tre.mj.pt/docs/ESTUDOS%20%20MAT%20CRIMINAL/Sigilo_bancario.pdf]).
5- Acórdãos do STJ
I - Por não se enquadrar em qualquer das normas dos arts. 432.º e 433.º do CPP, não é susceptível de recurso para o STJ
o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação que determinou a quebra do segredo profissional do advogado.
II - O direito ao recurso como garantia de defesa (art. 32.º, n.º 1, da CRP) não exige a possibilidade de impugnação de
toda e qualquer decisão proferida ao longo do processo, impondo-se apenas que se assegure um segundo grau de
jurisdição relativamente às decisões condenatórias e àquelas que afectem direitos fundamentais do arguido.
III - Para além dos advogados estarem arrolados como testemunhas, pelo que não se pode falar em garantias de defesa,
também a decisão do Tribunal da Relação não constitui sentença condenatória, nem tão-pouco tem como efeito a restrição
da liberdade ou de outros direitos fundamentais dos arguidos do processo, que continuam a dispor, sem quaisquer
restrições acrescidas, de todos os meios processuais adequados a contraditar o depoimento que vier a ser prestado pelas
testemunhas que viram quebrado o segredo profissional.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÂO,
de
25-07-2014,
proc.
n.º
4910/08.9TDLSB-E.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cabe408b01a6c1e080257d23005025b9?OpenDocument
)
I - Como se refere no AUJ n.º 2/2008, de 13-02, apontando o itinerário comum do incidente de quebra de segredo
profissional, têm tratamento claramente diferenciado as situações de legitimidade e de ilegitimidade da escusa da
prestação de depoimento ou informações, sendo evidentemente mais simples o caso de ilegitimidade, que é da
competência do próprio tribunal em que a escusa tenha sido invocada, precisamente porque aí se trata de constatar a
inexistência de sigilo e consequentemente a ilegitimidade da escusa, e consequentemente ordenar a prestação da
informação (ou do depoimento).
II - Estando, porém, o facto coberto pelo segredo, e sendo, portanto, legítima a escusa, só a quebra do segredo pode
obrigar à prestação da informação. Mas a quebra do segredo impõe um juízo de prevalência entre os interesses em
conflito, que o legislador entendeu ser de deferir a um tribunal superior.
III - Sendo assim, temos que, quando invocado o segredo, a autoridade judiciária perante a qual tiver sido suscitada
deverá decidir se essa escusa é legítima ou ilegítima. Quando conclua, após as diligências que considerar necessárias e
cumprido o formalismo do n.º 5 do art.º 135.º do CPP, que a escusa é ilegítima, a autoridade judiciária ordena ou requer ao
tribunal que ordene a prestação do depoimento ou informação.
IV - Se concluir que a escusa é legítima, dois caminhos estão abertos à autoridade judiciária: ou se conforma com a
invocação do segredo, não podendo insistir na obtenção do depoimento, ou então suscita o incidente de quebra de
segredo junto do tribunal imediatamente superior.
V - A quebra do segredo, pelo juízo que envolve, é, por opção legislativa, necessariamente, da competência de um
tribunal superior (Relação ou STJ, conforme os casos). Este último não funciona, pois, como uma instância residual, quando
se suscitem dúvidas sobre a legitimidade da escusa, mas sim como instância de decisão do incidente da quebra do segredo,
nas situações em que a escusa é legítima. Estando-se perante uma decisão proferida em 1.ª instância, ela é susceptível de
recurso nos termos do art.º 432.º, n.º 1, al. a), do CPP.
VI - O segredo profissional define-se como a proibição de revelar factos ou acontecimentos de que se teve conhecimento
ou que foram confiados em razão e no exercício de uma actividade profissional. Consubstancia-se o mesmo, em termos
genéricos, na reserva de que todo o indivíduo deve guardar dos factos conhecidos no desempenho das suas funções, ou
como consequência do seu exercício, em relação a factos que lhe incumbe ocultar, quer porque o segredo lhe é pedido,
quer porque ele é inerente à própria natureza do serviço ou à sua profissão. O segredo profissional é, assim, o atributo
correlativo indispensável de todas as profissões que assentam numa relação de confiança. A confidencialidade tem no
plano jurídico vários tipos de aplicação, pressupondo cada uma delas uma razão específica.
VII - Qualquer ponderação que incida sobre a posição do jornalista e das suas fontes tem como génese, e eixo
fundamental, a norma do art.º 38.º da CRP, garante de uma imprensa livre num Estado de Direito. No âmbito da liberdade
de imprensa inscrevem-se, entre outros, o direito de acesso às fontes de informação e à protecção do sigilo profissional.
VIII - O direito ao sigilo das fontes jornalísticas pode definir-se como faculdade do jornalista não identificar os seus
informadores, quando se comprometa a respeitar a sua confidencialidade, e a não dar acesso aos suportes de informação
conducentes à sua revelação. Tal direito está directamente ligado com o exercício de um jornalismo activo, de investigação,
que implica o direito ao sigilo profissional, ou seja, a não obrigação de revelação das fontes de captação de notícias,
venham elas donde vierem, a faculdade de procurar obter para divulgar factos ocultos ou silenciados, mesmo que
desagradáveis para terceiros, sem receio de vir a ser sancionável, por qualquer meio, por não revelar quem lhe transmitiu a
informação em causa.
IX - Dever de natureza moral ou deontológico (considerado violação grave do Código Deontológico), é um direito
juridicamente reconhecido, mas não é um dever jurídico estabelecido, pois que nenhuma sanção de direito,
designadamente penal, lhe pode ser aplicada se decidir quebrar esse compromisso. O segredo dos jornalistas protege a
reserva sobre as fontes de informação (cf. arts. 6.º, al. c), e 11.º do Estatuto do Jornalista – Lei 1/99, de 13-01 –, e art.º 22.º,
al. c), da Lei de Imprensa – Lei 2/99, de 13-01).
X - O sigilo profissional do jornalista é uma garantia institucional. Não é um privilégio do jornalista, pois o que está
verdadeiramente no cerne é a liberdade de imprensa, em sentido amplo. Consequentemente, o mesmo não se desenha no
âmbito de uma relação sinalagmática, assente na confiança mútua e no ónus profissional, mas numa relação triangular:
fonte, jornalista e sociedade. A protecção da fonte, mediante o direito do jornalista ao sigilo, justifica-se pelo interesse
público da liberdade de informar, elemento considerado essencial numa sociedade democrática.
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XI - Sem embargo de uma aceite relação de confiança e lealdade que deve estar subjacente à relação entre o jornalista e
a fonte, o certo é que é importante proceder a uma demarcação face àquilo que poderíamos designar como concepções
naturalistas das fontes. A razão que moveu a fonte não é, não pode ser, à face da lei, critério para uma maior ou menor
densidade da protecção a conceder, mas, indubitavelmente, que é distinta a informação objectiva, prestada no intuito de
servir a comunidade, e a informação instrumental, e negativa, que consubstancia um comportamento ilícito.
XII - O direito ao segredo não é concebido, em Portugal, em termos absolutos, mas apenas como um direito relativo, na
medida em que sofre um enquadramento que admite a obrigação jurídica da sua quebra em certas situações, embora de
natureza excepcional e por imposição jurisdicional, por sua iniciativa ou de investigação criminal.
XIII - Tendo presente a legislação vigente sobre a matéria, os arts. 135.º do CPP, 22.º da Lei 2/99, e 11.º da Lei 1/99,
perante a hipótese de ser colocada a questão da obrigação de depoimento testemunhal num tribunal, o jornalista, ante um
facto que pretenda manter confidencial, antes de efectivar a invocação do sigilo, deve procurar analisar se está perante
matéria sobre que tenha realmente a faculdade de invocar o direito ao sigilo e, seguidamente, analisar se não se encontrará
numa situação em que a administração da justiça penal necessita incontornavelmente do seu depoimento, seguindo o
seguinte percurso intelectual: tida como legítima a invocação do sigilo profissional há que averiguar se existe um motivo de
interesse público mais importante a defender, expresso em normas e princípios do direito penal, e que deva sobrepor-se ao
direito de sigilo jornalístico; nuclear na análise que se pretenda fazer é a parte final do n.º 3 do art.º 135.º, afirmando que o
tribunal pode decidir da prestação de testemunho do jornalista «sempre que esta se mostre justificada face às normas e
princípios aplicáveis da lei penal, nomeadamente face ao princípio da prevalência do interesse preponderante».
XIV - A quebra do segredo profissional por decisão do tribunal superior e perante a decisão de legitimidade da recusa
está dependente de um juízo de ponderação em que se equaciona, por um lado, a fractura no princípio de confiança que
representa a quebra do segredo e, por outro lado, a prevalência do interesse preponderante representada pela
circunstância de a mesma quebra ser imprescindível para a descoberta da verdade, a gravidade do crime e a necessidade
de protecção de bens jurídicos.
XV - Sendo certo que o funcionamento dos referidos requisitos é cumulativo, igualmente é certo que a lei remete para
conceitos vagos que, para alguns, implicam uma indagação analógica sobre o significado dos conceitos empregues na
teleologia do CPP. Dentro desse argumentário existe a inultrapassável tendência para uma tentativa de aferição em função
da respectiva pena abstracta ou do bem jurídico ofendido, bem como o critério da gravidade do crime.
XVI - Estamos em crer que, em última análise, o que está em causa é a proporcionalidade do meio empregue – no caso a
quebra do segredo profissional – e os fins que se pretende atingir.
XVII - Na decisão recorrida, o Tribunal da Relação decidiu dispensar o Director de um determinado jornal do
cumprimento do dever de segredo profissional, determinando que o mesmo forneça as informações que oportunamente
lhe foram solicitadas, designadamente pelo JIC, no âmbito do inquérito em que, entre outros factos, se pretendia apurar
como chegou ao «site» daquele jornal o filme relativo a uma cena de indisciplina numa sala de aula.
XVIII - Falamos, assim, de uma informação que, na afirmação do MP, é essencial para apurar a responsabilidade criminal
pelo crime imputado, sendo certo que a própria transmissão da informação pela fonte ao jornalista está marcada pelo
objectivo ilícito de amplificar a divulgação, através dos media, daquilo que já constituía uma violação ilícita do direito à
imagem e do direito à palavra.
XIX - A necessidade de protecção da privacidade extrema-se aqui até aos limites, pois que o direito de personalidade não
foi ofendido perante um terceiro, ou terceiros, colocados num círculo restrito, mas perante toda a comunidade, nos
noticiários escritos e vistos nos horários mais nobres. A quebra do segredo profissional é, pois, imprescindível para a
descoberta da verdade e o bem protegido foi violado numa forma limite com uma acentuada carga de ilicitude, pelo que é
de confirmar a decisão recorrida.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
09-02-2011,
proc.
n.º
12153/09.8TDPRT-A.P1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/419c71a453f271a98025789600528ea9?OpenDocument)
Ac. STJ de 9-02-2011 , CJ (STJ), T1, pág.196: I. É admissível recurso da decisão do tribunal da Relação que se pronuncia
pelo incidente de legitimidade de quebra de sigili profissional.
II. A quebra de segredo profissional está dependente de um juízo de ponderação e de um juízo de prevalência do interesse
preponderante representada pela imprescindibilidade do acto para a descoberta da verdade, da gravidade do crime e da
necessidade de protecção de bens jurídicos.
Ac. STJ de 31-03-2009 : O advogado está obrigado, ética e juridicamente, a guardar segredo de todos os factos de que
tome conhecimento, de forma directa ou indirecta, no exercício da sua actividade profissional, só podendo revelar factos
abrangidos pelo sigilo profissional mediante prévia autorização da Ordem dos Advogados.
Mas a extensão do sigilo profissional do advogado está directamente relacionada com a existência efectiva de um segredo,
pelo que, para prestar depoimento como testemunha, só será necessária aquela autorização se o depoimento recair sobre
factos sujeitos a segredo.
Ac. STJ de 23-04-2009 : 1. Os dados relativos à saúde pessoal integram o âmbito de protecção legal e constitucional do
direito à reserva da intimidade da vida privada.
2. Essa protecção estende-se para além da morte do titular.
3. Tratando-se de informação meramente instrumental (data do início do tratamento) em relação a factos alegados pelo
autor (duração da doença de que veio a resultar a morte), que, para fundamentar o pedido de indemnização dirigido contra
a seguradora, trouxe ao processo o núcleo factual relevante para o permitir, pode ser pedido pelo tribunal ao
estabelecimento de saúde que as preste.
4. Não se tendo colocado o problema do segredo profissional, é relativamente à licitude da prova sobre esse facto que
devem ser analisadas a questão da legalidade do despacho e da admissibilidade da prova junta aos autos em seu
cumprimento.
Ac. STJ de 27-05-2008 : I. O dever de sigilo profissional dos advogados, contido no art. 81.° do EOA é estabelecido,
fundamentalmente, no interesse dos respectivos clientes, aceitando-se sem esforço que seja de interesse e ordem pública.
II. Porém, acima daquele Estatuto existem outras leis, entre elas, sobretudo, a Constituição da República Portuguesa, onde
se estabelecem princípios fundamentais, estruturantes, cuja não aplicação ou desrespeito fere de nulidade os respectivos
actos decisórios.
III. Daí que se estabeleça no n.° 4 do art. 81.º do EOA que a obrigação de segredo profissional cessa em tudo quanto seja
absolutamente necessário, para a defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio advogado ou do cliente ou
seus representantes, mediante prévia autorização do presidente do conselho distrital respectivo. com recurso para o
presidente da Ordem dos Advogados.
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IV. A defesa completa e integral dos (alegados) direitos do autor-advogado numa acção de honorários deve ser garantida
em condições de igualdade com os dos restantes cidadãos, assim se cumprindo os princípios da lei fundamental.
V. Deste modo, o juiz que preside ao julgamento detém o poder bastante para, considerando e avaliando todas as
circunstâncias do caso concreto, validar o depoimento do autor-advogado em causa, requerido pelo réu,
independentemente do pedido prévio de autorização e do seu bom acolhimento.
Ac. STJ de 17-05-2007, CJ (STJ), 2007, T2, pág. 191: O consentimento do doente ou do seu representante exclui o dever
de segredo profissional do médico quando a revelação não prejudique terceiras pessoas com interesse na manutenção do
segredo.
1 – Quando é invocado o direito de escusa por um estabelecimento bancário, a autoridade judiciária:
— aceita como legítima a escusa e aí o respondente deve silenciar sobre os factos sigilosos de que tiver conhecimento,
sob pena de incorrer no crime de violação de segredo (art.º 195.º do C. Penal); ou
— entende que a escusa é ilegítima e então ordena, após as necessárias averiguações, que o respondente deponha sobre
o que lhe é perguntado (art.º 135.º, n.º s 2 e 5), sob pena de cometer o crime de recusa de depoimento se o não fizer (art.º
360.º, n.º 2, do C. Penal); ou
— suscita ao tribunal competente que ordene a prestação de depoimento, se tiver que se quebrado o segredo
profissional (art.º 135.º, n.º s 2 e 5 do CPP).
2 – Neste último caso coloca-se a questão do rompimento do segredo, da exclusiva competência de um tribunal superior
ou do plenário do STJ (se o incidente se tiver suscitado perante este tribunal), quando a autoridade judiciária, aceitando
que a escusa de depor é legítima, pretende, contudo, que, dado o interesse da investigação, se quebre o segredo
profissional obrigando-se o escusante a depor, dado prevalecer o dever de colaboração com a realização da justiça, com
vista ao cumprimento do dever de punir.
(Acórdão
do
STJ
de
12-04-2007,
proc.
n.º
07P1232,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/973c52dd19569165802572bc00541aa9?OpenDocument
)
Não é admissível recurso para o Supremo Tribunal de Justiça do acórdão da Relação que conheceu da dispensa de sigilo
bancário no incidente suscitado no tribunal da primeira instância a que se reportam os artigos 519.º, n.º 4, do Código de
Processo Civil e 135.º, n.º s 2 e 3, do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
12-07-2005,
proc.
n.º
05B1901,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f59a8bbe298819a4802570760054bae5?OpenDocument
)
I - Quando seja invocado o direito de escusa de dispensa de sigilo profissional, a autoridade judiciária poderá tomar uma
das seguintes atitudes:
- ou aceita como legítima a escusa e aí o respondente deve silenciar sobre os factos sigilosos de que tiver conhecimento,
sob pena de se sujeitar às penas correspondentes ao crime de violação de segredo do artigo 195.º do Código Penal;
- ou entende que a escusa é ilegítima e então ordena, após as necessárias averiguações, que o respondente deponha
sobre o que lhe é perguntado (art.º 135.º, n.º s 2 e 5), cometendo o crime de recusa de depoimento se o não fizer (art.º
360.º, n.º 2, do Código Penal).
- ou suscita ao tribunal competente que ordene a prestação de depoimento, se tiver que se quebrado o segredo
profissional (art.º 135.º, n.º s 2 e 5, do CPP).
II - Daqui passa-se para o n.º 3 do preceito citado, que se debruça sobre uma segunda fase do incidente de prestação de
depoimento em casos de segredo profissional e que surge num momento posterior, ou seja, quando a autoridade judiciária,
aceitando que a escusa de depor é legítima, pretende, contudo, que, dado o interesse da investigação, se quebre o segredo
profissional obrigando-se o escusante a depor.
III - A decisão sobre o rompimento do segredo é da exclusiva competência de um tribunal superior ou do plenário do
Supremo Tribunal de Justiça, se o incidente se tiver suscitado perante este tribunal.
IV - Assentando as entidades bancárias escusantes a sua recusa em depor «nos termos dos artigos 78.º e 79.º do diploma
que regulamenta o regime geral das instituições de crédito, os elementos solicitados encontram-se no âmbito do segredo
bancário, não sendo susceptíveis de serem revelados sem autorização do cliente [que a recusara]», coloca-se à entidade
judiciária uma mera questão-de-direito, já que, em regra, nada mais haverá de interesse a averiguar em sede de
apuramento fáctico.
V - Em tal caso, persistindo o interesse na revelação do sigilo outro caminho não restará que o recurso ao incidente
apropriado perante o tribunal superior, já que, como se sabe, os juízes conhecem ou devem conhecer oficiosamente do
direito - jura novit curia.
VI - Até, porque, ante a invocação de tal sigilo bancário e o reconhecimento forçoso de que a recusa tem, em regra,
cobertura legal, qualquer diligência posterior que não fosse a imediata abertura do incidente perante o tribunal
competente - no caso a relação - seria acto inútil, porque antecipadamente votado ao insucesso.
(Acórdão
do
STJ
de
06-02-2003,
proc.
n.º
03P159,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cb3f0cf90d4e9a5780256ccc002c05c0?OpenDocument)
6- Acórdãos dos TR
Ac. TRC de 16-06-2015 : Suscitado o incidente e chegado ao tribunal superior, a decisão ponderará a quebra do segredo
profissional sempre que ela se mostre justificada, à luz do princípio da prevalência do interesse preponderante,
expressamente previsto no n.º 3 do art. 135.º do C. Processo Penal, devendo ter-se em conta, para este efeito,
nomeadamente, a imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da verdade, a gravidade do crime e a necessidade
de protecção de bens jurídicos.
Ac. TRC de 4-03-2015 : I. O segredo profissional não é um segredo absoluto e inafastável, mas a razão de ser da sua
existência impõe que só em casos excepcionais o advogado o possa quebrar.
II. Uma primeira situação em que o advogado deixa de estar sujeito ao segredo profissional decorre da sua desvinculação
pelo próprio cliente, quando este autoriza a revelação do segredo. Uma segunda situação corresponde à dispensa do
segredo profissional requerida pelo advogado ao Presidente do Conselho Distrital respectivo e por este autorizado [trata-se
do procedimento previsto no art. 87º, nº 4 do EOA]. E uma terceira situação corresponde ao incidente processual de
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quebra do segredo profissional, regulado no art. 135º do C. Processo Penal [aplicável ao processo civil, por força do
disposto no art. 417º, nº 4 do C. Processo Civil], a qual tem específico relevo para a questão a decidir.
III. O princípio da prevalência do interesse preponderante impõe ao tribunal superior a realização de uma atenta, prudente
e aprofundada ponderação dos interesses em conflito, a fim de ajuizar qual deles deverá, in casu, prevalecer.
IV. Na questão subjudice, para além dos conflituantes, interesse do Estado na realização da justiça penal, e interesse
tutelado com o estabelecimento do segredo profissional na Advocacia, há que reconhecer a presença de um terceiro
interesse, o da defesa do arguido em processo penal com consagração constitucional no art. 32.º da Lei Fundamental, mas
aqui com a particularidade do seu titular, o arguido, não ser o obrigado ao segredo cujo levantamento é pretendido.
V. A imprescindibilidade do depoimento de testemunha sujeita a segredo profissional é elemento essencial à densificação
do princípio da prevalência do interesse preponderante a actuar pelo tribunal com vista à decisão sobre a quebra do
segredo;
VI. Não sendo indicados os factos, eventualmente conhecidos pela testemunha e cobertos pelo segredo profissional de
Advogado, susceptíveis de demonstrarem a absoluta necessidade ou imprescindibilidade do seu depoimento, não existe
razão objectiva para que, feita a ponderação dos interesses conflituantes com os elementos disponíveis, deva ser quebrado
aquele segredo.
I - O arguido não pode vir suscitar o incidente de quebra de segredo profissional da CMVM quando as diligências
probatórias que requereu – tendo em vista a junção aos autos por esta entidade da prova documental a que respeita o
incidente de quebra de segredo – não lhe foram deferidas por despacho judicial transitado em julgado.
II - Pressuposto necessário para que haja lugar à intervenção deste tribunal superior, nos termos do disposto no n.º 3 do
art. 135.º do CPP, é que a prova que se pretende obter mediante a quebra do segredo profissional tenha sido previamente
admitida.
III - Não o tendo sido, não pode este tribunal da Relação tomar conhecimento do suscitado incidente de quebra do dever
de segredo profissional.
(Acórdão
do
TRL,
de
13-11-2014,
proc.
n.º
408/11.6TDLSB-A.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/925a0d027ccc954780257d930042452c?OpenDocument
)
Ac. TRL de 15-07-2014 : I. A obrigação do segredo profissional existe quer o serviço solicitado ou cometido ao advogado
envolva ou não representação judicial ou extrajudicial, quer deva ou não ser remunerado, quer o advogado haja ou não
chegado a aceitar e a desempenhar a representação ou serviço, o mesmo acontecendo para todos os advogados que,
directa ou indirectamente, tenham qualquer intervenção no serviço.
II. Os actos praticados pelo advogado com violação de segredo profissional não podem fazer prova em juízo.
III. Este dever de reserva não é absoluto. Pode ceder, nomeadamente, perante o dever de cooperação com as autoridades
judiciárias, quando particulares exigências de investigação criminal o imponham, ainda que sempre dentro de apertados
limites e rígidas exigências de controlo que, tanto quanto possível, harmonizem os dois interesses em confronto.
Ac. TRE de 17-06-2014 : I. A quebra de segredo profissional não exige que o depoimento seja imprescindível para a
descoberta da verdade. Essa imprescindibilidade não constitui um requisito obrigatório da quebra de segredo, mas antes
um dos fatores que, exemplificativamente, podem fundamentar o juízo de prevalência dos interesses conflituantes com os
protegidos pelo segredo profissional.
II. Terá lugar, em princípio, quando o depoimento se apresente como imprescindível, mas nada impede que a quebra seja
determinada em hipóteses de menor relevância para a descoberta da verdade (v.g. depoimento necessário, determinante,
muito importante), em atenção à sua conjugação com outros fatores, como sejam a relevância jurídico-penal concreta do
depoimento ou, mesmo, a gravidade do crime ou a importância relativa dos bens jurídicos a proteger.
III. Há que ponderar se o depoimento a prestar por advogado se apresenta como essencial à condenação da pessoas ou
pessoas cujo interesse pessoal é directa ou reflexamente protegido pelo segredo profissional de advogado, ou se relevará
antes para a exclusão ou diminuição da responsabilidade criminal dessas mesmas pessoas, hipótese em que os interesses
pessoais, individuais, protegidos pelo segredo, não são verdadeiramente postos em causa pelo depoimento, podendo
questionar-se, antes, se não se estará mesmo perante dever do advogado a depor com quebra do segredo, pelo menos
quando esteja em causa o seu cliente.
Ac. TRL de 4-02-2014, CJ, 2014, T1, pág.142: I. A quebra de segredo no âmbito da criminalidade organizada e
económico-financeira constitui um regime especial relativamente ao regime de quebra de segredo previsto no CPP.
II. A aplicação daquele regime especial pressupõe um crime de catálogo e a prolação de despacho fundamentado.
III. Por sua vez, o regime previsto no CPP pressupõe que alguém se escusou a prestar depoimento/informação.
IV. Naquele último caso, o Tribunal de 1ª instância apreciada da legitimidade da escusa e caso conclua por ela remete então
os autos ao Tribunal da Relação para que este pondere da quebra de sigilo com base no princípio do interesse
preponderante.
V. A quebra de segredo por parte da CMVM, seus órgãos, titulares, trabalhadores e servidores deve ser processada nos
termos do indicado regime previsto no CPP.
Ac. TRL de 29-01-2014, in CJ, 2014, T1, pág.155: I. A quebra do segredo profissional de jornalistas é independente da
prescrição do respetivo procedimento criminal quando esteja em causa responsabilidade não estritamente penal.
II. Tal quebra deve ser ponderada em função da imprescindibilidade do elemento solicitado para a descoberta da verdade,
da gravidade dos factos, da necessidade de proteção de bens jurídicos e da natureza das fontes.
III. Quanto áquele último aspecto, as fontes documentais têm menor densidade para efeitos de salvaguarda do segredo do
que as fontes pessoais.
Ac. TRC de 18-09-2013 : I. O segredo profissional regulado no artigo 87.º do EOA abrange os factos conhecidos pelo
advogado no exercício da sua profissão e por causa desse exercício, numa relação de causalidade necessária entre o
exercício das funções e o conhecimento dos factos.
II. Essa relação de causalidade necessária deve ter-se por excluída sempre que os factos de que o advogado tenha
conhecimento no exercício das suas funções extravasem o objecto da prestação de serviços e não ofereçam nenhum ponto
de ligação com esta, de modo que se possa dizer que a circunstância de deles saber é meramente acidental e não causal; ou
seja, o conhecimento do episódio não ocorreu por força do exercício de funções, mas tão só durante esse exercício.
III. No caso em que o advogado acompanhou a assistente, sua representada, a um determinado terreno, em razão de
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problemas com a utilização de uma passagem, e, nessa deslocação, ouve palavras insultuosas e ameaçadoras dirigidas
áquela, nenhum obstáculo legal existe à valoração do depoimento prestado, em audiência de julgamento, nesse sentido,
pelo primeiro, porquanto, foi acidentalmente que o mesmo tomou conhecimento dos referidos factos, não tendo eles
qualquer ponto de coincidência com a prestação de serviços em causa.
Ac. TRP de 13-03-2013 , CJ, 2013, T2, pág.206: I. É legítimo ao médico, que exercça funções numa qualquer unidade de
saúde, recusar-se a apresentar, para ser apreendida, a documentação clínica aí registada ou documentada relativa a
determinada pessoa.
II. Se o MP mantiver a pretenção de aceder a tal informação clínica, terá de instaurar o incidente de quebra de segredo
profissional.
III. É de deferir o pedido de quebra de segredo profissional e, assim, autorizar a apreensão da correspondente
documentação clínica relativamente áquele que, achando-se a trabalhar numa determinada empresa, aí recebendo o
respectivo salário, apresentou, durante vários períodos de tempo, atestados médicos falsos para receber da Segurança
Social o subsídio de doença.
Ac. TRE de 26-02-2013, CJ, 2013, T2, pág. 264: Estando em causa a identificação de beneficiários de sociedades off-shore,
incursos na prática de crimes de fraude fiscal, justifica-se a dispensa do segredo profissional de advogado que interveio em
representação dessas sociedades, no âmbito de diversas operações comerciais sob investigação, por tal ser imprescindível à
descoberta da verdade.
Ac. TRE de 7-12-2012 : 1. A identidade de um cidadão que se liga a determinado blogue ou sítio da Internet está coberto
não pelo segredo das conversações ou comunicações regulado pelos art.º 187.º a 190.º do Código de Processo Penal, mas
antes pelo segredo profissional a que se reporta o art.º 135.º do mesmo código e a ser tratado, quanto ao respectivo
levantamento, nos termos indicados por esta disposição legal.
Ac. TRC de 2-05-2012 , CJ, T3, 2012, pág. 228: I. Os técnicos oficiais de contas podem escusar-se a depor sobre factos
objecto de segredo profissional, cabendo ao tribunal de 1ª instância decidir sobre a legitimidade da escusa.
II. Se o tribunal da 1ª instância concluir pela legitimidade da escusa, é solicitado ao tribunal da relação competente a
prestação de depoimento, devendo este ordená-la, com quebra de sigilo profissional, sempre que entenda que esta se
mostre justificada, segundo o princípio da prevalência do interesse preponderante, tendo em conta, nomeadamente, a
imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da verdade, a gravidade do crime e a necessidade de protecção de
bens jurídicos.
III. Justifica-se a quebra de sigilo profissional, se o depoimento do técnico oficial de contas é sugerido pela arguida no
processo, que o considera essencial ? sua defesa, sendo que ela é a entidade para quem ele prestou os serviços, próprios da
sua profissão, no âmbito dos quais tomou conhecimento dos factos sobre os quais se pretende que deponha.
Ac. TRE de 20-03-2012 : 1. Não foi opção do legislador que o interesse na perseguição do crime justifique sem mais a
quebra do segredo profissional, antes se exigindo a ponderação casuística do interesse ou direito prevalecente, de acordo
com o «princípio da prevalência do interesse preponderante».
2. No conflito entre dois interesses legalmente atendíveis - o dever de colaboração com a justiça e a tutela dos segredos
conhecidos na e pela profissão - não se justifica a quebra de segredo profissional de advogado para chegar a factos
(abrangidos pelo dever de segredo) que não são nem essenciais, nem indemonstráveis através de outro meio de prova.
Ac. TRG de 19-12-2011, Cj, 2011, T.V, pág. 298: O notário que não lavrou testamento por ter verificado a incapacidade do
testador, se for indicado como testemunha, não pode invocar segredo profissional relativamente a esse facto.
Ac. TRP de 7-12-2011, Lígia Figueiredo, CJ, 2011, T.V, pág.224: I. Os dados individuais recolhidos no âmbito do CENSUS
2011 estão sujeitos ao princípio do segredo estatístico, não podendo ser utilizados a não ser para fins estatísticos ou
históricos.
II. Por isso, como esses dados, não podem ser utilizados no processo penal, não se aplica o regime legal de quebra do
segredo profissional, regulado no artº 135º do CPP.
Ac. TRP de 2-11-2011 : O disposto no Artº 79º nº2 alínea d) do RGICSF, na redação conferida pela Lei 36/2010, afasta a
aplicação do disposto no Artº 135º nº3 do C.P.Penal.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
I – Nos termos do disposto nos arts. 78.º e 79.º, n.º 2, alínea d), do R.G.I.C.S.F., esta última com as alterações
decorrentes da Lei n.º 36/2010, de 02/09, as instituições de crédito e seus representantes, empregados ou agentes,
passaram a ter que revelar o nome de clientes, assim como as contas destes e respectivos movimentos e outras
operações bancárias desde que:
a) A informação seja solicitada no âmbito de um processo penal;
b) Por autoridade judiciária competente; e
c) Na sequência de despacho devidamente fundamentado.
II – Desde logo, nos termos do apontado normativo configura-se que a excepção ao dever de segredo está restrita ao
processo penal.
III – Depois, releva que a quebra de sigilo bancário decorra de despacho de juiz ou de magistrado do Ministério Público,
conforme este ou aquele tenha a direcção da fase processual em que é suscitada a quebra de sigilo bancário.
IV – Finalmente, uma vez que tal quebra é susceptível de constituir violação à privacidade e ofensa à relação de confiança
entre as instituições financeiras e os seus clientes, a excepção ao dever de segredo relativo ao regime em causa deve
decorrer de despacho devidamente fundamentado, nomeadamente alicerçando a quebra de sigilo bancário num
imperativo de protecção de interesses jurídicos proeminentes.
V – Este entendimento acarreta necessariamente que se tenha por tacitamente revogado o disposto no art.º 135.º, n.º s
2 e 3, do Código de Processo Penal em sede de quebra de sigilo bancário.
VI - O direito de reserva de intimidade da vida privada e familiar constitucionalmente protegido cede em nome da
realização da justiça e da segurança enquanto valores do Estado de Direito Democrático e na justa medida em que tal se
tenha por necessário, proporcional e adequado, conforme arts. 26.º, n.º 1, e 18.º, n.º 2, da CRP.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-10-2011,
proc.
n.º
2061/08.5PFLRS-A.L1-3,
em
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4b4398308c95655a8025792f004bb1d8?OpenDocument
)
Nota: ver nota supra ao Ac. 2/2008, do STJ.
Ac. TRL de 21-09-2011, CJ, 2011, T4, pág.132: I. A nova redacção da al.d) do nº2 do artº 79º do RGICSF, introduzida pela
Lei nº 36/2010, de 2/9, consagrou que o interesse da investigação criminal é preponderante face ao direito de reserva da
vida privada do titular de uma conta bancária, no que à mesma diz respeito e, por isso, o dever de segredo quanto aos
elementos dessa conta cai perante a solicitação, no âmbito de um processo penal, da autoridade judiciária.
II. Encontrando-se os autos em fase de inquérito, cabe ao MP, enquanto autoridade judiciária, titular da direcção do
inquérito, solicitar as informações bancárias, não podendo a CGD escusar-se a prestá-las a pretexto de estarem a coberto
de sigilo bancário e de ser necessário recorrer ao procedimento de quebra de sigilo bancário regulado no artº 135º, nº3 do
CPP, sob pena de a sua recusa ser considerada ilegítima e de desobedecer a uma ordem dada por Autoridade Judiciária.
Ac. TRP de 28-09-2011, CJ, 2011, T4, pág.214: Se o advogado, que requereu à Ordem respectiva autorização para depor
como testemuna, num dado processo, impugnou perante o Bastonário a decisão que lhe denegou essa pretendida
autorização, só depois da pronúncia deste deve o incidente de quebra de segredo profissional ser remetido à Relação.
I. Com a alteração introduzida pela Lei nº 36/2010, de 2 de Setembro, ao artº 79º, nº 2, al. d) do Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, o legislador pretendeu agilizar o procedimento relativo à obtenção de
informações cobertas pelo segredo bancário, atribuindo, às autoridades judiciárias, competência para as solicitar. Desse
modo, a lei reconheceu que o interesse da investigação prevalece face ao direito de reserva da vida privada do titular de
uma conta bancária e que, por essa razão, o dever de segredo cai perante a solicitação de uma autoridade judiciária
efectuada no âmbito de um processo penal.
II. Face à definição contida no artº 1, al.b) do CPP, encontrando-se o processo em fase de inquérito cabe
necessariamente ao Ministério Público, enquanto autoridade judiciária e titular da direcção do inquérito, solicitar as
informações bancárias, revelando-se ilegítima a recusa da entidade bancária em fornecer os elementos assim solicitados.
Acordão da Relação de Lisboa de 14.09.2011, sumariado pelo MP na PGDL.
Texto integral.
Ac. TRP de 23-02-2011 : O segredo profissional de advogado é de interesse público, não sendo por isso suficiente para o
afastar a vontade do cliente.
Ac. TRC de 10-02-2010 : 1.O critério adoptado pelo nosso legislador é o de que o tribunal só pode impor a quebra do
segredo profissional quando esta se mostre justificada face às normas e princípios aplicáveis da lei penal, nomeadamente
face ao princípio da prevalência do interesse preponderante.
2 Assim só se justifica fazer tal ponderação se o levantamento do sigilo se mostrar indispensável para a investigação do
crime.
3.No caso dos autos, tendo a queixosa do crime de injúria identificado a denunciada e tendo fornecido elementos que
permitem não só averiguar se existe crime como também o seu autor, não se vislumbra indispensabilidade, nem mesmo
sequer utilidade na diligência pretendida (quebra de sigilo).
4.Ora, para além de se não vislumbrar que interesse poderá ter tal dado para a investigação, o certo é que não se
efectuaram diligências de inquérito.
5 Conclui-se que no caso em apreço a informação pretendida não tem qualquer interesse para a investigação e
consequentemente não se justifica a operação de moderação dos interesses em jogo.
I – O incidente de quebra de sigilo profissional a que alude o n.º 3 do art.º 135.º do CPP (para o qual remete o n.º 4 do
art.º 519.º do CPC) pressupõe uma escusa legítima para depor, fundada em sigilo efectivamente existente.
II – Naquele incidente cumprirá decidir se se justifica a quebra de sigilo pela preterição do respectivo dever face ao
princípio da prevalência do interesse preponderante.
III – No específico caso dos autos teremos por um lado o dever de sigilo bancário, subjacente ao qual se encontrará o
interesse da R. na privacidade da gestão dos seus negócios e património e, por outro, o dever de cooperação para a
descoberta da verdade, subjacente ao qual encontramos o interesse na realização da justiça e a tutela do direito à
produção da prova pelo A..
IV – Tendo em conta que as relações em discussão nos autos principais são as que tiveram lugar entre o A. e a R. e é a
definição, termos e desenvolvimento dessas relações que se pretendem averiguar e que o depoimento das testemunhas
que requereram a escusa será relevante para esclarecer e informar o Tribunal, possibilitando a descoberta da verdade e
viabilizando a realização da justiça, face ao conflito de interesses e deveres, o dever de sigilo deverá ceder perante o dever
de cooperação para a descoberta da verdade, tendo em vista o interesse no apuramento da verdade material para a
administração da justiça com a efectiva realização dos fins da actividade judicial.
(Acórdão
do
TRL,
de
30-04-2009,
proc.
n.º
2178-04.5TVLSB-B.L1-2,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c5931a7af9fd81af802575b60058245b?OpenDocument)
I - De acordo do o art.º 78.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo D.L. n.º
298/92 de 31 de Dezembro, os membros dos órgãos de administração ou de fiscalização das instituições de crédito, os seus
empregados, mandatários, comitidos e outras pessoas que lhes prestem serviços a titulo permanente ou ocasional não
poderem revelar ou utilizar informações sobre factos ou elementos respeitantes à vida da instituição ou às relações desta
com os seus clientes cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício das suas funções ou da prestação dos
seus serviços. 2. Estão, designadamente, sujeitos a segredo os nomes dos clientes as contas de depósito e seus movimentos
e outras operações bancárias.
II – Atento o art.º 79.º daquele diploma podem ser revelados elementos cobertos por aquele dever, nos termos previstos
na lei penal e de processo penal, devendo o incidente correr no Tribunal superior àquele onde o incidente tiver sido
suscitado (art.º 135.º, n.º 3 do CPP).
III - A garantia constitucional do acesso aos tribunais constitui a concretização do princípio estruturante do Estado de
direito, e o particular tem o direito fundamental de recorrer aos tribunais para assegurar a defesa dos seus direitos e
interesses legalmente protegidos.
IV - Se com o levantamento do sigilo se pretende saber quem é o titular de determinada conta onde foi depositada
determinada quantia auferida com a venda e resgate de produtos associados à conta cujo arrolamento foi requerido, a

207

informação pedida à entidade bancária é necessária para que se averigúe o destino dado a valores da conta cujo
arrolamento foi pedido.
V - Não existindo outra forma de se conhecer a identidade do titular da conta de destino daqueles valores, o interesse da
requerente em obter tutela jurisdicional, que é também um interesse do Estado na defesa do Estado de direito, prepondera
sobre o interesse do titular da conta.
(Acórdão
do
TRL,
de
20-02-2009,
proc.
n.º
6175/08.3TBCSC-B.L1,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/17877d6617e20e1f80257590006d40e4?OpenDocument
)
Ac. TRL de 24-09-2008, CJ, 2008, T4, pág.134: I. A quebra de sigilo profissional dos advogados impõe uma criteriosa
ponderação dos valores em conflito, em ordem a determinar se a salvaguarda do sigilo profissional deve ceder ou não
perante outros interesses, designadamente o da colaboração com a realização da justiça penal, ponderando-se a
imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da verdade, a gravidade do crime em causa e a necessidade de
protecção dos bens jurídicos.
II. Ouvida a Ordem dos Advogados, nos termos do artº 135º, nº 4 do CPP, o parecer emitido por este organismo não é
vinculativo para o tribunal a quem compete decidir o incidente de quebra de segredo profissional.
Ac. TRL de 9-07-2008, Proc. 4870/08 3ª Secção: Ao advogado que, simultaneamente, é arguido não é aplicável o
incidente a que se reporta o artº 135º do C.P.Penal, pela seguinte ordens de razões:
I. Ao ser constituído arguido passa a não estar obrigado a prestar declarações sobre os factos que lhe são imputados;
II. Não havendo o dever de prestar depoimento deixa de colocar-se questão da escusa com a consequente inaplicabilidade
do regime a que se refere o artº 135º do C.P.P.;
III. O artº 135º do C.P.Penal aplica-se ao depoimento de testemunhas e não às declarações de arguido;
IV. Se o arguido/advogado entendesse ser importante para a sua defesa depor sobre factos sobre os quais devesse guardar
sigilo profissional deveria accionar o procedimento adequado junto da Ordem dos Advogados, como prevê o artº 87º, nº 4
do EOA.
Nota: Acórdão publicado na CJ, 2008, T3, pág.143.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRL de 3-06-2008 , Proc. 10975/07, 5ª Secção: I. Não se verificando razões de preponderância e de excepcionalidade
que justifiquem a dispensa do sigilo profissional, não deverá ser aquela concedida.
II. Na verdade, nada de decisivo no processo transmite a convicção segura de que, sem o depoimento da testemunha,
advogado de profissão, não se pode prosseguir a investigação nem obter uma pronúncia suficientemente apoiada em factos
fortemente indiciados, não estando, de todo, demonstrada a imprescindibilidade de tal depoimento nem que inexistam
quaisquer outros meios de prova nos autos que permitam concluir pela prática do crime, a não ser mediante tal audição.
III. Acresce que, a admitir-se a dispensa sem a determinação prévia daqueles meios de prova alternativos, estaria a
convalidar-se uma nulidade do depoimento (cfr. ACSTJ de 20.09.07, no sentido de que 'Se, apesar do dever imposto à
testemunha, da imposição de actuação do juiz ou da concessão da faculdade à contraparte, aquela vier a depor, o
depoimento, na parte afectada, é nulo').
IV. Julga-se, assim, não ser de dispensar o sigilo profissional da testemunha, advogado de profissão, enquanto não se
mostrarem cabalmente esgotados outros meios de prova que atinjam o desiderato almejado.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRP de 26-03-2008, CJ, 2008, T2, pág.226: I. No caso de haver disposição legal que, expressamente, afaste o segredo
bancário, como sucede no cheque sem provisão, no combate à criminalidade económico-financeira e no branqueamento
de capitais, as instituições bancárias têm o dever de prestar às autoridades de investigação as informações que estas lhes
solicitarem, por isso que é sempre ilegítima a recusa de prestação de informações
II. Não havendo disposição legal expressa a afastar o dever de sigilo, tem o tribunal que proceder à ponderação dos
interesses em presença, optando pela quebra do segredo bancário sempre que esta se mostre justificada.
III. Na investigação de crimes fiscais, é essencial para a descoberta da verdade a consulta das contas bancárias, pois só o
cruzamento de dados sobre a movimentação dessas contas permite o acompanhamento dos fluxos financeiros da
actividade económica me causa.
IV. Justifica-se, por isso, a quebra do sigilo bancário.
Ac. TRP de 29-01-2008 : A simples qualidade de advogado é insuficiente para determinar o funcionamento do segredo
profissional, sendo ainda necessário que os factos a provar se encontrem em conexão com o exercício da advocacia nos
termos definidos no art. 87º do Estatuto da OA.
Nota: em sentido concordante são citados os Acs. TRP de 16-01-2007 e do TRL de 23-05-2007 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRL de 6-03-2008, CJ, 2008, T2, pág.137: I. Encontrando-se abrangidas pelo segredo profissional as informações
bancárias relativas à identificação dos titulares das contas bancárias em que foram efectuados carregamentos de um cartão
de telemóvel o tribunal a quo só pode pronunciar-se sobre a ilegitimidade ou legitimidade da recusa, após a recusa da
prestação dessas informações.
II. Sendo ilegítima a invocação da escusa, o tribunal decide, cabendo recurso dessa decisão.
III. Sendo válida a invocação da escusa e indispensável o fornecimento dos elementos recusados, a autoridade judiciária
solicita ao tribunal superior que determine sejam fornecidos os elementos, com quebra de sigilo bancário.
IV. Constitui irregularidade que afecta a validade do acto praticado, podendo ser declarada oficiosamente, a prolação de
despacho considerando desde logo ilegítima uma recusa que ainda não existia por parte da entidade bancária.
A possibilidade de suscitar o incidente de quebra de sigilo bancário perante tribunal superior nos termos do artigo 135.º
CPP encontra-se dependente da prévia declaração em despacho judicial, pelo Juiz de Instrução Criminal, que a escusa
invocada pela entidade bancária é legítima entendendo, no entanto, que se impõe tal quebra.
(Acórdão
do
TRL,
de
09-01-2008,
proc.
n.º
7257/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d011a9856166f8bf802574200047158a?OpenDocument)
Ac. TRP de 19-12-2007, CJ, T5, pág.220: I. Se já constam do inquérito, em que se investiga a prática de crimes de furto e
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falsificação de documento, o número da conta bancária em que determinado cheque foi depositado e, bem assim, o nome
e a residência do respectivo titular, não existe fundamento para quebrar o sigilo bancário e obrigar a respectiva instituição
bancária a fornecer ao MP elementos relativos à identidade do titular dessa conta.
II. De facto, tais elementos podem ser confirmados ou infirmados pela pessoa a quem respeitam, o que constitui um meio
mais amigo dos direitos individuais.
Ac. TRP de 28-11-2007 : A norma do nº 3 do art. 135º do Código de Processo Penal só tem aplicação quanto a
testemunhas; não quanto a arguidos.
Nota: no mesmo sentido - Ac. TRL de 9-07-2008, CJ, 2008, T3, pág.143 e Pinto de Albuquerque, in Comentário ao Código
de Processo Penal, pág. 375.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRC de 5-11-2007, CJ, 2007, T5, pág.35: Os psicólogos não beneficiam de sigilo profissional que justifique a aplicação
do regime do artº 135º do CPP, não vigorando na ordem jurídica portuguesa o sigilo dessa natureza reconhecido no Meta
Código Europeu de Ética da Federação Europeia de Associações de Psicólogos.
Ac. TRG de 5-11-2007, CJ, 2007, T5, pág. 288: Deve ser determinada a quebra do segredo profissional do advogado que,
nessa qualidade, representou o arguido em fase extrajudicial em questão que tem a ver com o objecto da acusação.
Ac. TRP de 26-09-2007, CJ, 2007, T4, pág.218: I. A quebra de sigilo bancário é de utilização excepcional.
II. Não se justifica, por isso, a quebra do sigilo bancário para se apurar o paradeiro do denunciado de um crime de furto e
burla relativa a um cheque que não atinge 50 euros.
1. Invocada a escusa por entidade bancária, por motivo de sigilo bancário, deve o tribunal de 1ª instância decidir se essa
escusa é ilegítima ou legítima.
2. Nesta última hipótese, considerando que se justifica a quebra do dever de sigilo, deve suscitar o respectivo incidente
perante a Relação, pois falece-lhe competência para dispensar a instituição bancária desse dever.
3. Sendo a ponderação dos valores em conflito, matéria da competência do Tribunal da Relação hierarquicamente
superior ao Tribunal recorrido, independentemente do mérito da apreciação a que este procedeu, ocorreu violação das
regras de competência funcional consagradas na lei de processo penal, atento o disposto nos art.º 135.º, n.º 1 e 3, 10.º e
12.º, n.º 2 al. g) do Código de Processo Penal e art.º 56.º, n.º 1 al. j) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro.
4. Tal violação, por força da aplicação do princípio da legalidade no domínio dos actos processuais, a que alude o art.º
118.º, n.º 1 do CPP, em conjugação como disposto no art.º 119.º, al. e) do mesmo diploma, importa a nulidade insanável do
acto praticado, que é de conhecimento oficioso e, por isso, deve ser declarada – art.º 119.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
05-07-2007,
proc.
n.º
5051/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ac354212f77eabf58025734b0052d11e?OpenDocument)
Ac. TRL de 2-07-2007 , Proc. 4853/08-3, 3ª Secção: I. Enquanto Revisor Oficial de Contas, a testemunha está obrigada ao
cumprimento do dever de sigilo profissional consagrado no nº do artº 8º do Código de Ética e de Deontologia Profissional
dos Revisores Oficiais de Contas. No entanto, tal dever de sigilo contempla as excepções consignadas no nº6 do artº 8º que,
além do mais, dispensa o cumprimento do dever de sigilo relativamente a factos que indiciem a prática de crimes públicos.
II. Se a testemunha enquanto Revisor Oficial de Contas está legalmente obrigada a comunicar às entidades fiscalizadoras e
supervisoras as infracções de que tome conhecimento no exercício das suas funções, está obrigada ao menos, isto é, a
testemunhar sobre factos de que teve conhecimento no exercício das suas funções.
III. Da interpretação conjugada dos artºs 72º do Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas, 8º do respectivo Código de Ética e
Deontologia e 121º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Entidades Financeiras, conclui-se pela absoluta
desnecessidade de consultar a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, uma vez que surge indubitável a consagração da
obrigação de informação por parte do Revisor Oficial de Contas, com a correspectiva isenção dos deveres de sigilo.
IV. Tendo o Revisor Oficial de Contas e membro do Conselho Fiscal, a obrigação de informar o Banco de Portugal (artº 121º
do RGICSF) sobre factos que indiciem a prática de crimes públicos e de que tomou conhecimento por força do exercício das
suas funções, não pode em tribunal, em processo de recurso de contra-ordenação, instaurado pelo Banco de Portugal,
recusar-se a depor sobre os factos compreendidos daquele dever de informação, porque este dever prevalece sobre
quaisquer restrições à divulgação da informação legal ou contratualmente previstas (artº 121º, nº3, do RGICSF).
Nota: Acórdão também publicado na CJ, 2008, T3, pág.137.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
O art° 135.º, n.º 2, do CPP, deve ser interpretado do seguinte modo:
- a autoridade judiciária perante a qual o incidente se manifestar averigua, em primeiro lugar, se a escusa provém de
membro de profissão abrangida pelo sigilo e se a situação, considerada em abstracto, integra tal dever de sigilo,
designadamente ouvindo o organismo representativo da profissão (n.º 5 do art.º l35.º do CPP); caso tal não aconteça,
ordena, ou requer ao tribunal que ordene (caso se trate do M° P°), a apresentação do documento;
- caso se verifiquem os requisitos formais, a autoridade judiciária averigua ainda se estão reunidos os requisitos de
exclusão de ilicitude previstos no art° 36°, n° l, do CP (de 82 e de 95);
- no caso afirmativo, ordena (o juiz), ou requer ao tribunal que ordene (caso do M.º P.º), a apresentação do documento
e, no caso negativo, não o ordena, estando a respectiva decisão sujeita a recurso (se emanada do juiz), nos termos gerais;
- caso tenha fundada dúvida sobre a existência ou não desses requisitos substanciais de exclusão de ilicitude,
nomeadamente, porque os deveres em confronto se equivalem, então suscita a intervenção do tribunal superior,
oficiosamente ou a requerimento (caso a autoridade judiciária não seja o juiz).
Portanto, só nesta última hipótese é possível o incidente de quebra do sigilo profissional por intervenção do tribunal
superior.
(Acórdão
do
TRL,
de
20-06-2007,
proc.
n.º
4443/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/531e76cf3283e1248025731b004f56e8?OpenDocument)
Ac. TRP de 23-05-2007, CJ, 2007, T3, pág.212: I. A Administração Fiscal está obrigada a guardar sigilo sobre a situação
tributária dos contribuintes.
II. Por isso, é legítimo que ela se recuse a fornecer ao MP cópia de uma declaração de IRC que este considera de interesse
para o inquérito.
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III. Tal recusa só pode ser ultrapassada pela intervenção do tribunal superior, nos termos do artº 135º do CPP.
I – A razão de ser do princípio do segredo profissional é o corolário do indispensável princípio da confiança que subjaz à
relação que se estabelece entre os particulares e toda aquela panóplia de profissionais mencionada no art.º 135.º do C.P.P.,
desde os ministros da religião, aos advogados, médicos e demais profissionais
II - Dispõe o n.º 4 do art.º 519.º que, deduzida escusa com fundamento na alínea c) do n.º 3, é aplicável, com as
adaptações impostas pela natureza dos interesses em causa, o disposto no processo penal acerca da verificação da
legitimidade da escusa e da dispensa do dever de sigilo invocado.
III – Do art.º 135.º n.º 3 do CPP resulta que o tribunal superior àquele onde o incidente se tiver suscitado pode decidir da
prestação de testemunho com quebra do segredo profissional sempre que esta se mostre justificada face às normas e
princípios aplicáveis, nomeadamente face ao princípio da prevalência do interesse preponderante.
IV - Em termos gerais a primeira norma e princípio a ter em conta é a de que o direito de cada um deve poder ser
realizado e assegurado, e que esses fins devem ser conseguidos através dos tribunais, mediante a produção de uma decisão
judicial em que se aprecie a pretensão do titular do direito, bem como que o mesmo a possa fazer executar.
V - Em ordem à realização dos direitos de cada um, incumbe ao juiz realizar ou ordenar todas as diligências necessárias
ao apuramento da verdade e à justa composição do litígio, conforme dispõe o art.º 265.º do C.P.P.
VI - Para tanto, carece de apurar a verdade material, a única que serve de meio à realização da justiça e que é a razão
fundamental pela qual a lei, no mesmo preceito em que processualmente reconhece e confere o princípio do segredo
profissional, logo estabelece as condições em que se justifica a sua quebra.
VII - O princípio da prevalência do interesse preponderante só faz sentido de ser aplicado aos interesses em concreto
conflituantes, pelo que cabe ter em consideração os dois particulares interesses concretamente em conflito, e, sopesandoos, apurar qual deles deve prevalecer.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-05-2007,
proc.
n.º
8629/2006-1,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e9624f2a66c47a4c802572e20063a109?OpenDocument)
1. A ponderação que a quebra de segredo impõe “(…) em ordem a determinar se a salvaguarda do segredo deve, ou
não, ceder perante os outros interesses em jogo (…), por um lado, o dever de sigilo e, por outro, o dever de colaboração
com a administração da justiça penal, passando a resolução do conflito pela avaliação da diferente natureza e relevância
dos bens jurídicos tutelados por aqueles deveres, segundo um critério de proporcionalidade na restrição de direitos e
interesses constitucionalmente protegidos, como impõe o n.º 2 do art.º 18.º da Constituição da República Portuguesa,
tendo em atenção o caso concreto” cabe ao Tribunal superior.
2. O tribunal recorrido é incompetente para a realização de tal ponderação e consequente determinação de quebra de
segredo profissional, por força das disposições combinadas dos arts. 135.º, n.º 1 e 3, 10.º e 12.º, n.º 2 al. g) do CPP e art.º
55.º e 56.º, n.º 1 al. j) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro (LOFTJ).
(Acórdão
do
TRL,
de
01-03-2007,
proc.
n.º
807/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0f1cb90928bef8e5802572a300420c22?OpenDocument)
I – Se, realizadas as necessárias diligências, o magistrado chegar à conclusão que a invocação do segredo profissional é
infundada, por a informação pretendida pela autoridade judiciária não se encontrar por ele abrangida, deve determinar, se
for juiz, ou requer ao juiz que determine, se for um magistrado do Ministério Público (ouvido, em ambos os casos, o
organismo representativo da profissão), a prestação do depoimento ou a entrega do documento ou do objecto (n.º 2 do
artigo 135.º).
II – Se, pelo contrário, vier a concluir que a invocação foi fundada, deve o juiz de 1ª instância suscitar, por iniciativa
própria ou a requerimento do Ministério Público, perante o Tribunal da Relação, o incidente previsto no n.º 3 do artigo
135.º do Código de Processo Penal.
III – A legitimidade da invocação do segredo profissional nada tem a ver com a questão de saber se a conduta, embora
típica, pode não ser ilícita por existir uma causa de justificação. É precisamente por, no caso, existir uma causa de
justificação que o tribunal superior ordena a quebra do segredo.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-02-2007,
proc.
n.º
1600/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/edb6939f7e9fd2438025729c00562d23?OpenDocument)
I- Antes do mais, diga-se que estando-se no âmbito do direito processual penal, as lacunas, a existirem, sempre haverão
de ser integradas nos termos previstos no art.º 4.º do C.P.P., mal se compreendendo que um qualquer crime fique por
investigar só porque não existe lei que essa mesma investigação concretamente preveja.
II- Os elementos pretendidos pelo MP.º, na linguagem das telecomunicações, haverão de ser compreendidos nos
chamados 'elementos de tráfego, ou elementos funcionais da comunicação', pois que apenas são necessários ao
estabelecimento e à direcção da comunicação, identificam, ou permitem identificar a comunicação, e quando conservados,
possibilitam a identificação das comunicações entre o emitente e o destinatário, a data, o tempo, e a frequências das
comunicações'.
III- Na preservação do chamado 'direito à intimidade da vida privada', prevê a lei - art.º 17.º, n. 2, da Lei n.º 91/97, e art.º
5.º da Lei n.º 69/98, - que nesta área das telecomunicações, o dever de sigilo, conexo com o referido direito, possa ser
invocado. Aliás, constitui crime, p.p. nos termos do art.º 198.º do Cód. Penal, a violação do dever de sigilo.
IV- Contudo, quando superiores interesses o justifiquem, designadamente na área da investigação criminal, esse dever
de sigilo poderá e deverá ser quebrado. Isso mesmo resulta do art.º 135.º, n. 3, do C.P.P., que será sempre aplicável aos
casos omissos.
V- No caso, conhecendo o recurso, releva que os elementos documentais solicitados à PT, sendo necessários à
investigação em curso, não traduzem uma intromissão ou devassa, como a que se patenteia quando se pretende o registo
de conteúdo da própria conversação ou comunicação.
VI- E sendo assim, decide-se que deverá o M.º juiz a quo (JIC) solicitar à PT os elementos pretendidos pelo MP.º, após o
que, ante uma eventual escusa, haverá de ser accionado mecanismo procedimental previsto no art.º 135.º, n.s 2 e 3 do
CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-02-2007,
proc.
n.º
1317/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3f0242ad810ecef1802572a3004bf4dd?OpenDocument)
Não há outra forma de suprir o consentimento do titular do interesse protegido pelo segredo bancário – face à recusa
justificada da entidade bancária com base no dito sigilo – senão pela via do incidente de quebra de sigilo regulado no art.º
135.º CPP nos termos do qual só o tribunal superior àquele onde o problema foi suscitado se pode pronunciar sobre a
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existência ou não de quebra de sigilo.
(Acórdão
do
TRL,
de
08-02-2007,
proc.
n.º
811/07-900,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5e1fdd0a850af9a3802572a300441493?OpenDocument)
I- Aplicando-se ao processo civil, com as necessárias adaptações, o disposto no processo penal acerca da verificação da
legitimidade da escusa e da dispensa do dever de sigilo invocado (artigos 519.º /4 e 618.º /3 do Código de Processo Civil),
impõe-se, face ao disposto no artigo 135.º /3 do Código de Processo Penal, ponderar se é justificável o levantamento do
segredo profissional de médico, permitindo-se a apresentação e esclarecimento dos relatórios médicos em seu poder,
tratando-se de averiguar, em acção de anulação de testamento, o estado de saúde mental do de cujus quando lavrou
testamento.
II- Ora nessa ponderação estão em jogo não apenas os interesses da administração de justiça, a impor um dever positivo
de cooperação, mas também a defesa da dignidade do falecido testador, a impor protecção do respeito pela sua memória e
pela sua própria vontade, que não serão acautelados se não se possibilitar averiguar o seu discernimento e efectiva
capacidade de testar no momento em que lavrou o testamento (artigos 70.º e 71.º do Código Civil)
III- A protecção da reserva da vida privada de um doente psiquiátrico perde naturalmente a sua dimensão de protecção,
após a respectiva morte, tratando-se agora de proteger o respeito pela sua memória e pela sua efectiva vontade que seria
traído se, ao abrigo do segredo profissional, se dificultasse, ou inviabilizasse mesmo, saber o efectivo estado de saúde
mental do testador.
(Acórdão
do
TRL,
de
12-12-2006,
proc.
n.º
9476/2006-7,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f8b47e156e1a4c2d802572830042657d?OpenDocument
)
O caso dos autos, dizendo respeito ao conhecimento de números de cartão multibanco, números das contas bancárias
respectivas e operações bancárias (carregamentos efectuados com os aludidos cartões a partir destas contas) levadas a
cabo em determinado período temporal, não se encontra coberto por lei especial, uma vez que não há, para a investigação
do crime de roubo, nenhuma norma legal que expressamente derrogue o segredo bancário, tal como existe para a
investigação do crime de emissão de cheque sem provisão.
Daí que a quebra do correspondente sigilo, quando a recusa se mostrar legítima, só possa ser concretizada mediante o
recurso ao respectivo incidente de quebra de sigilo, regulado no art.º 135.º do CPP, nos termos do qual só o tribunal
superior àquele onde o problema foi suscitado pode pronunciar-se sobre a existência ou não de fundamento de quebra de
sigilo.
Nessa conformidade, é de concluir que o despacho recorrido errou na aplicação do direito ao considerar ilegítima a
recusa da entidade bancária, quando deveria tê-la considerado legítima, suscitando de seguida o respectivo incidente de
quebra do segredo profissional.
(Acórdão
do
TRL,
de
03-10-2006,
proc.
n.º
5029/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/55ba0f50d9ffef3c80257234003815a3?OpenDocument)
I- Notificado um banco, a requerimento do A., para juntar aos autos cópias de determinados cheques emitidos por um
seu cliente em benefício deste, é ilegítima a escusa mediante invocação de segredo bancário. Com efeito, tal remessa, em
rigor, não desvendaria nenhum segredo pois, por um lado, a emissão e entrega ao tomador dos referidos cheques encerra,
em si mesma, uma autorização ainda que tácita, dirigida pelo cliente ao banco (art.º 79.º DL 298/92, de 31/12) e, por outro
lado, também o outro titular do segredo bancário – o tomador dos cheques – ao requerer a junção, deu tal autorização.
II- Sendo ilegítima a escusa do banco, cabe ao juiz da 1ª instância decidir o incidente, nos termos do art.º 135.º n.º 2 do
CPP, aplicável ex-vi do art.º 519.º n.º 4 do CPC.
(Acórdão
do
TRL,
de
06-10-2004,
proc.
n.º
5203/2004-4,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c1f5771d28dbee0780256fbe0050c030?OpenDocument)
I - Entre o exercício do direito de defesa e a invocação do segredo profissional, que são ambos valores instituídos na
ordem legal para garantir a boa aplicação da justiça penal, não é detectável, em abstracto, a existência de qualquer
interesse preponderante que justifique a prevalência de um sobre o outro;
II - Não pode, pois, ter-se por ilegítima, designadamente nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 135.º do
C.P.P., a escusa a depor de uma testemunha arrolada pela defesa se, tratando-se de um advogado que tenha adquirido o
conhecimento dos factos sobre os quais deveria incidir o seu depoimento no exercício da profissão, haja invocado o
segredo profissional como fundamento dessa recusa.
III - Precisamente porque ambos aqueles valores - direito de defesa e segredo profissional - se equivalem, impondo-se
ao interprete o dever de optar pela respectiva harmonização ou concordância prática, não viola qualquer preceito
constitucional - e nomeadamente os artigos 13.º, 20.º, 26.º e 32.º da C.R.P. - a interpretação normativa do artigo 135.º, n.º
2, do C.P.P. no sentido de que, naquele caso concreto, a escusa era legítima e se não justificava por conseguinte que fosse
ordenada a prestação do depoimento, com quebra do segredo profissional.
(Acórdão
do
TRL,
de
20-03-2002,
proc.
n.º
0000143,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/de8dc61ec9f389ea80256ba700387d5a?OpenDocument)
Na fase do inquérito a autorização para a intercepção, gravação e registo de conversações ou comunicações telefónicas é
da exclusiva competência do juiz de instrução criminal.
Já porém a identificação dos titulares de determinados telemóveis e a "facturação detalhada" referente a esses telefones
(chamados dados de tráfego) ainda que sujeitos a sigilo, devem ser obtidas directamente pelo M.P. ordenando para tanto,
se for caso disso, a necessária apreensão; e, só se houver recusa sob invocação de segredo profissional, se desencadeará a
tramitação dos n.º s 2 e 3 do art.º 135.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-08-1999,
proc.
n.º
0056965,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/69f6bb36f5b12c168025698f00409b88?OpenDocument)
I - Tendo em atenção que a intervenção do tribunal superior, salvo quando julga em primeira instância
(o que é excepcional), traduz-se sempre numa reapreciação de uma decisão da instância inferior, considerando ainda que
o juiz perante o qual o incidente se suscita não pode ter uma "capitis diminutio" tão grande que está impedido de decidir,
como se estivesse tolhido e nada fosse com ele, o sentido do disposto nos números 2 e 3 do artigo 135.º do CPP deve ser
interpretado do seguinte modo:
- a autoridade judiciária perante a qual o incidente se manifestar averigua, em primeiro lugar, se a escusa provém de
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membro de profissão abrangida pelo sigilo e se a situação, considerada em abstracto, integra tal dever de sigilo,
designadamente ouvindo o organismo representativo da profissão (n. 5 do art.º 135.º do CPP); caso tal não aconteça,
ordena, ou requer ao tribunal que ordene (caso se trate do M. P.), a prestação do depoimento;
- caso se verifiquem os requisitos formais, a autoridade judiciária averigua ainda se estão reunidos os requisitos
substanciais, relativos à exclusão de ilicitude, previstos no art.º 36, n. 1, do CP (de 1982 e de 1995);
- no caso afirmativo, ordena, ou requer ao tribunal que ordene, a prestação do depoimento e, no caso negativo, não
ordena o depoimento, estando as respectivas decisões sujeitas a recurso (se emanadas do juiz), nos termos gerais;
- caso tenha fundada dúvida sobre a existência ou não desses requisitos substanciais de exclusão de ilicitude,
nomeadamente, porque os deveres em confronto se equivalem, então suscita a intervenção do tribunal superior,
oficiosamente ou a requerimento (caso a autoridade judiciária não seja o juiz).
(Acórdão
do
TRL,
de
02-07-1997,
proc.
n.º
0045163,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0a6f8a5bf7cfc4088025680300054cfd?OpenDocument)
I - Tendo a instituição bancária invocado o sigilo profissional, restava ao juiz do processo desencadear o incidente
previsto no art.º 135.º do CPP.
II - Assim, não pode subsistir o despacho do juiz que ordenou a notificação do gerente dessa instituição bancária para
entregar os elementos a coberto de sigilo, sob pena de desobediência.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-05-1997,
proc.
n.º
0006483,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4d001a312a6aa013802568030004c6fb?OpenDocument)
No âmbito do incidente de quebra de sigilo profissional (art.º 135.º n. 2 e 3 do CPP) tem de se concluir que não está
autorizada a intervenção judicial para restringir o direito pessoal do arguido enquanto este, expressamente, não disser que
se opõe a essa restrição.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-05-1997,
proc.
n.º
0002973,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6002a9d200ab7cdc802568030004cfde?OpenDocument)
No âmbito do incidente de quebra de sigilo profissional (art.º 135.º n. 2 e 3 do CPP) tem de se concluir que não está
autorizada a intervenção judicial para restringir o direito pessoal do arguido enquanto este, expressamente, não disser que
se opõe a essa restrição.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-05-1997,
proc.
n.º
0000913,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/634d98343acdb5ce802568030004d215?OpenDocument
)
No incidente de quebra do segredo profissional, revisto no artigo 135.º n. 3 do CPP, só é solicitada a intervenção do
Tribunal imediatamente superior quando o Tribunal de Primeira Instância considerar que a escusa é formal e
substancialmente legítima mas, mesmo assim, entender que no caso concreto a quebra de segredo profissional se mostre
justificada face às normas e princípios aplicáveis da lei penal, nomeadamente face ao princípio da prevalência do interesse
preponderante.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-01-1997,
proc.
n.º
0006343,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/23907e5eb237b6aa802568030004a9df?OpenDocument
)
I - A autoridade judiciária, mediante despacho fundamentado, pode ordenar a um membro de uma instituição de crédito
que deponha sobre factos ou faculte elementos abrangidos pelo segredo bancário;
II - Se o membro da instituição de crédito, v.g. gerente da agência, se recusar a depor sobre factos ou a facultar
elementos abrangidos pelo segredo, invocando o que dispõe o art.º 78.º do Dec.Lei n.º 298/92, de 31/12, e a autoridade
judiciária perante a qual se suscitou esse incidente tiver fundadas dúvidas sobre a legitimidade formal e substancial da
escusa, então procederá às averiguações necessárias e ouvirá o organismo representativo da profissão relacionada com o
segredo profissional em causa, nos termos e com os efeitos previstos na legislação que a esse organismo seja aplicável
(art.º 135.º, n.º s 2 e 5 do C.P.P.).
III - Depois dessas averiguações, concluindo-se pela ilegitimidade da escusa, se a autoridade judiciária em causa foi o juiz,
este ordena a prestação do depoimento; se for o Ministério Público, este requer ao Tribunal que ordene a prestação do
depoimento.
IV - Se o Tribunal, em despacho fundamentado, decidir que a escusa é ilegítima e expressamente ordenar a prestação do
depoimento, o membro da instituição de crédito destinatário dessa decisão tem de respeitar o princípio constitucional de
que as decisões dos Tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de
qualquer outras autoridades, cabendo-lhe adoptar um dos seguintes comportamentos: - aceita a decisão do Tribunal, não
interpõe recurso e presta depoimento ou interpõe recurso.
V - Finalmente, se o Tribunal considerar que a escusa é legítima mas, mesmo assim, entender que, no caso concreto, a
quebra do segredo profissional se mostra justificada face às normas e princípios aplicáveis da lei penal, nomeadamente face
ao princípio da prevalência do interesse preponderante, então e só então, tem de solicitar a intervenção do Tribunal
imediatamente superior, nos termos do que dispõe o art.º 135.º, n.º 3 do C.P.P..
VI - A reserva de competência para um Tribunal superior no que tange à matéria da quebra do segredo profissional não
está explicitada em qualquer dispositivo legal e necessitaria de o ser de forma inequívoca, conforme sucede, por exemplo,
nos arts. 11.º, n.º s 1 d) e 3 d) e 12.º, n.º s 1 b) e 2 g), do C.P.P..
VII - Mantém-se a competência natural do Tribunal de 1ª instância para ordenar a prestação do depoimento, ou a prática
de um acto que quebre o segredo profissional quando, através de despacho fundamentado, decidir que a escusa é formal e
substancialmente ilegítima e expressamente ordenar a prestação de tal depoimento ou a prática de tal acto.
(Acórdão
do
TRL,
de
04-10-1996,
proc.
n.º
0006323,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c8bbae6e8d12e4aa8025699f004c1112?OpenDocument)
I - Só deve suscitar-se o incidente de quebra de sigilo bancário previsto no art.º 135.º n. 2 e 3 do CPP quando tendo
havido por parte da entidade bancária, num recusa em fornecer elementos, fundada em sigilo profissional.
II - E não se verifica esse requisito quando numa situação de utilização abusiva de um cartão de crédito em que é o
próprio titular a apresentar queixa crime, o respectivo banco se limita, em resposta à solicitação de elementos/informações
bancárias, a perguntar quem era o queixoso no processo, - informação que o MP não forneceu.
(Acórdão
do
TRL,
de
06-03-1996,
proc.
n.º
0001643,
em
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d34a4910c7299d718025680300042a16?OpenDocument
)
7- Reclamação do TR
Reclamação TRL 1- Estando em causa a investigação de crimes de burla qualificada, abuso de confiança, falsificação de
documento, branqueamento e fraude fiscal, e tendo sido realizada busca nas instalações de uma Sociedade de revisores de
contas, justifica-se a quebra do segredo profissional relativamente aos documentos apreendidos, em virtude do interesse da
investigação criminal no acesso a queles, a relevância dos ilícitos indiciados na economia do país, nas contas públicas
nacionais e no património residual dos cidadãos envolvidos, não se vislumbrando qualquer interesse atendível das
sociedades em manter tais documentos em segredo.
2- Nessas situações o segredo deixa de ser profissional para ser acto de simples oposição para dificultar a investigação,
carecendo de protecção legal.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
8- Orientações do MP
Informação da PGDL de 15-05-2011:
a) A Lei 36/2010, de 2 de Setembro, alterou o RJICSF no sentido de excepcionar do regime de segredo bancário o
fornecimento de elementos às autoridades judiciárias, afastando a aplicação do regime geral de segredo profissional
constante do art. 135.º, n.º 3, do Código de Processo Penal;
b) Desta forma, o Tribunal Superior deixa de ser a entidade competente para decidir a prestação de depoimento
abrangido por segredo bancário;
c) Na fase de inquérito, as informações terão de ser prestadas à autoridade judiciária competente que, como resulta da
Lei é o Ministério Público;
d) A recusa da prestação de informação ao Ministério Público será ilegítima, devendo aplicar-se o regime previsto no art.
135.º, 2, do CPP.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Circular nº 5/2008, da PGR relativa à aplicação das normas processuais sobre o segredo de justiça ao processo contraordenacional.
Fontes: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa e página da PGR.

Artigo 136.º
Segredo de funcionários
1 - Os funcionários não podem ser inquiridos sobre factos que constituam segredo e de que tiverem
tido conhecimento no exercício das suas funções.
2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo anterior.
Artigo 137.º
Segredo de Estado
1 - As testemunhas não podem ser inquiridas sobre factos que constituam segredo de Estado.
2 - O segredo de Estado a que se refere o presente artigo abrange, nomeadamente, os factos cuja
revelação, ainda que não constitua crime, possa causar dano à segurança, interna ou externa, do Estado
Português ou à defesa da ordem constitucional.
3 - A invocação de segredo de Estado por parte da testemunha é regulada nos termos da lei que
aprova o regime do segredo de Estado e da Lei-Quadro do Sistema de Informações da República
Portuguesa.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 137.º
Segredo de Estado
1 - As testemunhas não podem ser inquiridas sobre factos que constituam segredo de Estado.
2 - O segredo de Estado a que se refere o presente artigo abrange, nomeadamente, os factos cuja revelação, ainda que
não constitua crime, possa causar dano à segurança, interna ou externa, do Estado Português ou à defesa da ordem
constitucional.
3 - Se a testemunha invocar segredo de Estado, deve este ser confirmado, no prazo de 30 dias, por intermédio do
Ministro da Justiça. Decorrido este prazo sem a confirmação ter sido obtida, o testemunho deve ser prestado.
- Lei Orgânica n.º 2/2014, de 06/08
Artigo 137.º
[...]
3 - A invocação de segredo de Estado por parte da testemunha é regulada nos termos da lei que aprova o regime do
segredo de Estado e da Lei-Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa.
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2- Acórdão do TR
I - Em processo penal quando alguém invoque segredo de Estado para se recusar a depor como testemunha ou para se
recusar a apresentar determinado documento ou objecto que devesse ser apreendido, a autoridade judiciária (juiz de instrução
ou de julgamento) carece de competência em razão de matéria para apreciar a legitimidade (direito/dever) da escusa e para
quebrar (dispensar) o segredo de Estado por tal competência pertencer exclusivamente, sem possibilidade de delegação aos
titulares dos órgãos de soberania detentores do segredo em questão.
II - A competência para dirimir o conflito de interesses entre os valores tutelados pelo segredo de Estado e a descoberta da
verdade e a administração da justiça é deferida ao titular do órgão de soberania com competência originária e exclusiva para
classificação e desclassificação de determinados factos ou documentos como segredo de Estado.
III - O tribunal não tem de se pronunciar sobre os requisitos de fundo ou de forma constitutivos do invocado segredo de
Estado.
IV - Apenas no caso de a invocação do segredo de Estado versar sobre matéria ostensivamente a ele alheia, e, por
conseguinte, onde nem sequer há uma aparência de segredo de Estado a aferir pelo conceito vertido no n.º 2 do art.º 137.º
CPP deverá ser liminarmente desatendida a invocação ordenada a prestação do depoimento ou a apresentação do documento
ou objecto.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-03-2003,
proc.
n.º
0076875,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1e9e6a5f4bf3da8c80256d350039e713?OpenDocument)

Artigo 138.º
Regras da inquirição
1 - O depoimento é um acto pessoal que não pode, em caso algum, ser feito por intermédio de
procurador.
2 - Às testemunhas não devem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes, nem quaisquer
outras que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas.
3 - A inquirição deve incidir, primeiramente, sobre os elementos necessários à identificação da
testemunha, sobre as suas relações de parentesco e de interesse com o arguido, o ofendido, o
assistente, as partes civis e com outras testemunhas, bem como sobre quaisquer circunstâncias
relevantes para avaliação da credibilidade do depoimento. Seguidamente, se for obrigada a juramento,
deve prestá-lo, após o que depõe nos termos e dentro dos limites legais.
4 - Quando for conveniente, podem ser mostradas às testemunhas quaisquer peças do processo,
documentos que a ele respeitem, instrumentos com que o crime foi cometido ou quaisquer outros
objectos apreendidos.
5 - Se a testemunha apresentar algum objecto ou documento que puder servir a prova, faz-se menção
da sua apresentação e junta-se ao processo ou guarda-se devidamente.
Artigo 139.º
Imunidades, prerrogativas e medidas especiais de protecção
1 - Têm aplicação em processo penal todas as imunidades e prerrogativas estabelecidas na lei quanto
ao dever de testemunhar e ao modo e local de prestação dos depoimentos.
2 - A protecção das testemunhas e de outros intervenientes no processo contra formas de ameaça,
pressão ou intimidação, nomeadamente nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente
organizada, é regulada em lei especial.
3 - Fica assegurada a possibilidade de realização do contraditório legalmente admissível no caso.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 139.º
(Imunidades e prerrogativas)
1 - Têm aplicação em processo penal todas as imunidades e prerrogativas estabelecidas na lei quanto ao dever de
testemunhar e ao modo e local de prestação dos depoimentos.
2 - Fica assegurada a possibilidade de realização do contraditório legalmente admissível no caso.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 139.º
Imunidades, prerrogativas e medidas especiais de protecção
2 - A protecção das testemunhas e de outros intervenientes no processo contra formas de ameaça, pressão ou
intimidação, nomeadamente nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, é regulada em lei
especial.
3 - (Anterior n.º 2.)
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2- Legislação
Lei n.º 93/99, de 14 de Julho (Regula a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em processo penal)
Artigo 1.º
Objecto
1 - A presente lei regula a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em processo penal quando a sua vida,
integridade física ou psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado sejam postos em perigo
por causa do seu contributo para a prova dos factos que constituem objecto do processo.
2 - As medidas a que se refere o número anterior podem abranger os familiares das testemunhas, as pessoas que com
elas vivam em condições análogas às dos cônjuges e outras pessoas que lhes sejam próximas.
3 - São também previstas medidas que se destinam a obter, nas melhores condições possíveis, depoimentos ou
declarações de pessoas especialmente vulneráveis, nomeadamente em razão da idade, mesmo que se não verifique o perigo
referido no n.º 1.
4 - As medidas previstas na presente lei têm natureza excepcional e só podem ser aplicadas se, em concreto, se
mostrarem necessárias e adequadas à protecção das pessoas e à realização das finalidades do processo.
5 - É assegurada a realização do contraditório que garanta o justo equilíbrio entre as necessidades de combate ao crime e
o direito de defesa.
Artigo 2.º
Definições
Para os efeitos da presente lei considera-se:
a) Testemunha: qualquer pessoa que, independentemente do seu estatuto face à lei processual, disponha de informação
ou de conhecimento necessários à revelação, percepção ou apreciação de factos que constituam objecto do processo, de
cuja utilização resulte um perigo para si ou para outrem, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo anterior;
b) Intimidação: toda a pressão ou ameaça, directa, indirecta ou potencial, que alguém exerça sobre a testemunha com o
objectivo de condicionar o seu depoimento ou declarações;
c) Teleconferência: depoimentos ou declarações tomados sem a presença física da testemunha e com a intervenção de
meios técnicos de transmissão à distância, em tempo real, tanto do som como de imagens animadas;
d) Elementos de identificação: quaisquer elementos que, isolados ou conjuntamente com outros, permitam individualizar
uma pessoa, distinguindo-a das demais;
e) Residência: local do domicílio ou local escolhido para a testemunha poder ser contactada.
Artigo 16.º
Pressupostos
A não revelação da identidade da testemunha pode ter lugar durante alguma ou em todas as fases do processo se
estiverem reunidas cumulativamente as seguintes condições:
a) O depoimento ou as declarações disserem respeito a crimes de tráfico de pessoas, de associação criminosa, de
terrorismo, de terrorismo internacional ou de organizações terroristas ou, desde que puníveis com pena de prisão de
máximo igual ou superior a oito anos, a crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a liberdade das pessoas,
contra a liberdade ou autodeterminação sexual, de corrupção, de burla qualificada, de administração danosa que cause
prejuízo superior a 10 000 unidades de conta, ou cometidos por quem fizer parte de associação criminosa no âmbito da
finalidade ou actividade desta;
b) A testemunha, seus familiares, a pessoa que com ela viva em condições análogas às dos cônjuges ou outras pessoas
que lhes sejam próximas correrem um grave perigo de atentado contra a vida, a integridade física, a liberdade ou bens
patrimoniais de valor consideravelmente elevado;
c) Não ser fundadamente posta em dúvida a credibilidade da testemunha;
d) O depoimento ou as declarações constituírem um contributo probatório de relevo.
Artigo 19.º
Audição de testemunhas e valor probatório
1 - A testemunha a quem for concedida a medida de não revelação de identidade pode prestar depoimento ou
declarações com recurso à ocultação de imagem ou à distorção da voz ou à teleconferência, nos termos do disposto nos
artigos 4.º e 5.º
2 - Nenhuma decisão condenatória poderá fundar-se, exclusivamente, ou de modo decisivo, no depoimento ou nas
declarações produzidas por uma ou mais testemunhas cuja identidade não foi revelada.
Artigo 26.º
Testemunhas especialmente vulneráveis
1 - Quando num determinado acto processual deva participar testemunha especialmente vulnerável, a autoridade
judiciária competente providenciará para que, independentemente da aplicação de outras medidas previstas neste diploma,
tal acto decorra nas melhores condições possíveis, com vista a garantir a espontaneidade e a sinceridade das respostas.
2 - A especial vulnerabilidade da testemunha pode resultar, nomeadamente, da sua diminuta ou avançada idade, do seu
estado de saúde ou do facto de ter de depor ou prestar declarações contra pessoa da própria família ou de grupo social
fechado em que esteja inserida numa condição de subordinação ou dependência.
Artigo 27.º
Acompanhamento das testemunhas especialmente vulneráveis
1 - Logo que se aperceba da especial vulnerabilidade da testemunha, a autoridade judiciária deverá designar um técnico
de serviço social ou outra pessoa especialmente habilitada para o seu acompanhamento e, se for caso disso, proporcionar à
testemunha o apoio psicológico necessário por técnico especializado.
2 - A autoridade judiciária que presida ao acto processual poderá autorizar a presença do técnico de serviço social ou da
outra pessoa acompanhante junto da testemunha, no decurso daquele acto.
Artigo 28.º
Intervenção no inquérito
1 - Durante o inquérito, o depoimento ou as declarações da testemunha especialmente vulnerável deverão ter lugar o
mais brevemente possível após a ocorrência do crime.
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2 - Sempre que possível, deverá ser evitada a repetição da audição da testemunha especialmente vulnerável durante o
inquérito, podendo ainda ser requerido o registo nos termos do artigo 271.º do Código de Processo Penal.
Artigo 29.º
Intervenção nas fases subsequentes ao inquérito
O juiz que presida a acto processual público ou sujeito ao contraditório, com vista à obtenção de respostas livres,
espontâneas e verdadeiras, pode:
a) Dirigir os trabalhos de modo que a testemunha especialmente vulnerável nunca se encontre com certos intervenientes
no mesmo acto, designadamente com o arguido;
b) Ouvir a testemunha com utilização de meios de ocultação ou de teleconferência, nomeadamente a partir de outro local
do edifício do tribunal, aplicando-se devidamente adaptado o disposto nos artigos 4.º a 15.º;
c) Proceder à inquirição da testemunha, podendo, depois disso, os outros juízes, os jurados, o Ministério Público, o
defensor e os advogados do assistente e das partes civis pedir-lhe a formulação de questões adicionais.
Artigo 30.º
Visita prévia
Sempre que tal se lhe afigure útil, o juiz que presida a acto processual público ou sujeito a contraditório poderá notificar o
acompanhante para que compareça perante si com a testemunha especialmente vulnerável para fins exclusivos de
apresentação e para que lhe sejam previamente mostradas as instalações onde decorrerá o acto em que deva participar.
Artigo 31.º
Afastamento temporário
1 - Em qualquer fase do processo, a testemunha especialmente vulnerável pode ser afastada temporariamente da família
ou do grupo social fechado em que se encontra inserida.
2 - O afastamento temporário é decidido pelo juiz, a requerimento do Ministério Público.
3 - Antes de decidir, o juiz procede às diligências necessárias, convocando a testemunha especialmente vulnerável, o
acompanhante e outras pessoas que repute necessário ouvir, designadamente o técnico de serviço social.
4 - Sempre que o julgar necessário, o juiz solicita o apoio e acompanhamento do Instituto de Reinserção Social.
3- Acórdão do TR
I - Em instrução, a produção de prova testemunhal não está sujeita às regras previstas para a audiência, apenas lhe sendo
aplicável o regime resultante dos artigos 128.º a 139.º, do CPP.
II – Não padece de qualquer nulidade – nomeadamente por não ter sido notificado o acto ao arguido e ao seu
mandatário, nem este ter estado presente à diligência – a inquirição, em fase de instrução, de testemunhas indicadas pelo
arguido após a abertura daquela fase processual.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-02-2007,
proc.
n.º
9994/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7b76ae0fc89d97c8802572a4003d0afb?OpenDocument)
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO II
Dos meios de prova
CAPÍTULO II
Das declarações do arguido, do assistente e das partes civis
Artigo 140.º
Declarações do arguido: Regras gerais
1 - Sempre que o arguido prestar declarações, e ainda que se encontre detido ou preso, deve
encontrar-se livre na sua pessoa, salvo se forem necessárias cautelas para prevenir o perigo de fuga ou
actos de violência.
2 - Às declarações do arguido é correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 128.º e 138.º,
salvo quando a lei dispuser de forma diferente.
3 - O arguido não presta juramento em caso algum.
Notas:
1- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
1/2006
A falta de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada contra quem o mesmo corre, sendo
possível a notificação, constitui a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do CPP.
Nota: ver notas ao art.º 120.º
2- Acórdãos dos TR
Ac. TRE de 7-04-2015 : 1. O Código de Processo Penal português não dispõe de nenhuma norma que estabeleça qualquer
regra probatória sobre as declarações de co-arguido. Rege, portanto, o princípio geral de apreciação probatória, sem que
qualquer tabelamento probatório seja normativamente imposto.
2. Dum preceito legal - o art. 192º, nº 3 do C.P.P. italiano - que claramente não foi querido pelo legislador português que
bem conhecia o código italiano, alguma doutrina partiu apressadamente para a afirmação de que as declarações de coarguido devem ser confirmadas por outros meios de prova, pretendendo limitar a apreciação judicial da prova por norma
que, assim, se pretendia impor por via doutrinária. Tal doutrina foi claramente afastada pela jurisprudência portuguesa, de
que é exemplo o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 03-09-2008 (Proc. 08P2044) que impõe a saudável conclusão
de que é processualmente válido o depoimento do arguido que incrimina os restantes arguidos reconduzindo a questão à
credibilidade do depoimento do co-arguido, a ser apreciada em concreto.
3. Há uma vinculação formal, uma tipicidade de forma nos interrogatórios de arguido, detido ou não. O meio de prova
«declarações de arguido» tem que ser veiculado através de um «interrogatório» previsto nos artigos 140 a 144 do C.P.P.. O
meio de prova «declarações de arguido» não pode ser veiculado por «conversas informais» ou qualquer outra forma
presumindo-se que, não se seguindo a forma indicada, há fraude à lei.
4. Mas não há conversas informais quando as forças policiais se limitam a cumprir os preceitos legais, quer pela
necessidade de «documentar» a prática do ilícito e suas sequelas, designadamente providenciar os actos cautelares que se
imponham (v. g. artigos 243º, 248 a 250º do C.P.P.), quer quando actuam por imposição legal ao detectarem a prática de
um ilícito e o arguido decide - por sua iniciativa e sem actuação criticável das forças policiais - fazer afirmações não
sugeridas, provocadas ou imaginadas por aqueles OPC.
5. Para estes casos vale o disposto nos artigos 58º e 59º do Código de Processo Penal, aquele sob a epígrafe «Constituição
de arguido», norma que é o cerne da questão (e não a questão do «depoimento indirecto» ou das «conversas informais»).
E, como mera decorrência do nº 5 do artigo 58º do Código de Processo Penal, a omissão ou violação das formalidades ali
previstas implica que qualquer declaração daquele que já deveria ter sido constituído como arguido não pode ser utilizada
como prova.
6. Mas esta proibição de prova não abrange as declarações ouvidas pelos agentes policiais ao arguido (antes de o ser) se
não houver culpa sua no atrasar da formalização daquela constituição e se aquelas não constituírem confissão de factos.
Nada impede que um arguido preste declarações sobre factos de que possua conhecimento directo e que constituam
objecto de prova, seja sobre os factos que só a ele digam respeito, como sobre aqueles que respeitam a outros arguidos
(art.º s 140.º, n.º 2 e 128.º, n.º 1, do CPP). E não há qualquer limitação legal ao exercício do direito de livre apreciação da
prova relativamente às declarações do arguido.
(Acórdão
do
TRL,
de
20-03-2007,
proc.
n.º
10954/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/641b58f9ce8b0e15802572ab003a234b?OpenDocument
)
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Artigo 141.º
Primeiro interrogatório judicial de arguido detido
1 - O arguido detido que não deva ser de imediato julgado é interrogado pelo juiz de instrução, no
prazo máximo de quarenta e oito horas após a detenção, logo que lhe for presente com a indicação
circunstanciada dos motivos da detenção e das provas que a fundamentam.
2 - O interrogatório é feito exclusivamente pelo juiz, com assistência do Ministério Público e do
defensor e estando presente o funcionário de justiça. Não é admitida a presença de qualquer outra
pessoa, a não ser que, por motivo de segurança, o detido deva ser guardado à vista.
3 - O arguido é perguntado pelo seu nome, filiação, freguesia e concelho de naturalidade, data de
nascimento, estado civil, profissão, residência, local de trabalho, sendo-lhe exigida, se necessário, a
exibição de documento oficial bastante de identificação. Deve ser advertido de que a falta de resposta a
estas perguntas ou a falsidade das respostas o pode fazer incorrer em responsabilidade penal.
4 - Seguidamente, o juiz informa o arguido:
a) Dos direitos referidos no n.º 1 do artigo 61.º, explicando-lhos se isso for necessário;
b) De que não exercendo o direito ao silêncio as declarações que prestar poderão ser utilizadas no
processo, mesmo que seja julgado na ausência, ou não preste declarações em audiência de julgamento,
estando sujeitas à livre apreciação da prova;
c) Dos motivos da detenção;
d) Dos factos que lhe são concretamente imputados, incluindo, sempre que forem conhecidas, as
circunstâncias de tempo, lugar e modo; e
e) Dos elementos do processo que indiciam os factos imputados, sempre que a sua comunicação não
puser em causa a investigação, não dificultar a descoberta da verdade nem criar perigo para a vida, a
integridade física ou psíquica ou a liberdade dos participantes processuais ou das vítimas do crime;
ficando todas as informações, à excepção das previstas na alínea a), a constar do auto de
interrogatório.
5 - Prestando declarações, o arguido pode confessar ou negar os factos ou a sua participação neles e
indicar as causas que possam excluir a ilicitude ou a culpa, bem como quaisquer circunstâncias que
possam relevar para a determinação da sua responsabilidade ou da medida da sanção.
6 - Durante o interrogatório, o Ministério Público e o defensor, sem prejuízo do direito de arguir
nulidades, abstêm-se de qualquer interferência, podendo o juiz permitir que suscitem pedidos de
esclarecimento das respostas dadas pelo arguido. Findo o interrogatório, podem requerer ao juiz que
formule àquele as perguntas que entenderem relevantes para a descoberta da verdade. O juiz decide,
por despacho irrecorrível, se o requerimento há-de ser feito na presença do arguido e sobre a relevância
das perguntas.
7 - O interrogatório do arguido é efetuado, em regra, através de registo áudio ou audiovisual, só
podendo ser utilizados outros meios, designadamente estenográficos ou estenotípicos, ou qualquer
outro meio técnico idóneo a assegurar a reprodução integral daquelas, ou a documentação através de
auto, quando aqueles meios não estiverem disponíveis, o que deverá ficar a constar do auto.
8 - Quando houver lugar a registo áudio ou audiovisual devem ser consignados no auto o início e o
termo da gravação de cada declaração.
9 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 101.º
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 141.º
(Primeiro interrogatório judicial de arguido detido)
1 - O arguido detido que não deva ser de imediato julgado é interrogado pelo juiz de instrução, no prazo máximo de 48
horas após a detenção, logo que lhe for presente com a indicação dos motivos da detenção e das provas que a
fundamentam.
2 - O interrogatório é feito exclusivamente pelo juiz, com assistência do Ministério Público e do defensor e estando
presente o funcionário de justiça. Não é admitida a presença de qualquer outra pessoa, a não ser que, por motivo de
segurança, o detido deva ser guardado à vista.
3 - O arguido é perguntado pelo seu nome, filiação, freguesia e concelho de naturalidade, data de nascimento, estado
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civil, profissão, residência, número de documento oficial que permita a identificação, se já esteve alguma vez preso,
quando e porquê e se foi ou não condenado e por que crimes. Deve ser advertido de que a falta de resposta a estas
perguntas ou a falsidade da mesma o pode fazer incorrer em responsabilidade penal.
4 - Seguidamente, o juiz informa o arguido dos direitos referidos no artigo 61.º, n.º 1, explicando-lhos se isso parecer
necessário, conhece dos motivos da detenção, comunica-lhos e expõe-lhe os factos que lhe são imputados.
5 - Prestando declarações, o arguido pode confessar ou negar os factos ou a sua participação neles e indicar as causas que
possam excluir a ilicitude ou a culpa, bem como quaisquer circunstâncias que possam relevar para a determinação da sua
responsabilidade ou da medida da sanção.
6 - Durante o interrogatório, o Ministério Público e o defensor, sem prejuízo do direito de arguir nulidades, abstêm-se de
qualquer interferência. Findo ele, podem, fora da presença do arguido, requerer ao juiz que formule àquele as perguntas
que entenderem convenientes para a descoberta da verdade. A decisão do juiz sobre o requerimento é irrecorrível.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas):
Artigo 141.º
Primeiro interrogatório judicial de arguido detido
1 - O arguido detido que não deva ser de imediato julgado é interrogado pelo juiz de instrução, no prazo máximo de
quarenta e oito horas após a detenção, logo que lhe for presente com a indicação dos motivos da detenção e das provas
que a fundamentam.
2 - O interrogatório é feito exclusivamente pelo juiz, com assistência do Ministério Público e do defensor e estando
presente o funcionário de justiça. Não é admitida a presença de qualquer outra pessoa, a não ser que, por motivo de
segurança, o detido deva ser guardado à vista.
3 - O arguido é perguntado pelo seu nome, filiação, freguesia e concelho de naturalidade, data de nascimento, estado
civil, profissão, residência, local de trabalho, se já esteve alguma vez preso, quando e porquê e se foi ou não condenado e
por que crimes, sendo-lhe exigida, se necessário, a exibição de documento oficial bastante de identificação. Deve ser
advertido de que a falta de resposta a estas perguntas ou a falsidade das mesmas o pode fazer incorrer em
responsabilidade penal.
4 - Seguidamente, o juiz informa o arguido dos direitos referidos no artigo 61.º, n.º 1, explicando-lhos se isso parecer
necessário, conhece dos motivos da detenção, comunica-lhos e expõe-lhe os factos que lhe são imputados.
5 - Prestando declarações, o arguido pode confessar ou negar os factos ou a sua participação neles e indicar as causas que
possam excluir a ilicitude ou a culpa, bem como quaisquer circunstâncias que possam relevar para a determinação da sua
responsabilidade ou da medida da sanção.
6 - Durante o interrogatório, o Ministério Público e o defensor, sem prejuízo do direito de arguir nulidades, abstêm-se de
qualquer interferência, podendo o juiz permitir que suscitem pedidos de esclarecimento das respostas dadas pelo arguido.
Findo o interrogatório, podem requerer ao juiz que formule àquele as perguntas que entenderem relevantes para a
descoberta da verdade. O juiz decide, por despacho irrecorrível, se o requerimento há-de ser feito na presença do arguido
e sobre a relevância das perguntas.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas):
Artigo 141.º
Primeiro interrogatório judicial de arguido detido
1 - O arguido detido que não deva ser de imediato julgado é interrogado pelo juiz de instrução, no prazo máximo de
quarenta e oito horas após a detenção, logo que lhe for presente com a indicação circunstanciada dos motivos da
detenção e das provas que a fundamentam.
2 - O interrogatório é feito exclusivamente pelo juiz, com assistência do Ministério Público e do defensor e estando
presente o funcionário de justiça. Não é admitida a presença de qualquer outra pessoa, a não ser que, por motivo de
segurança, o detido deva ser guardado à vista.
3 - O arguido é perguntado pelo seu nome, filiação, freguesia e concelho de naturalidade, data de nascimento, estado
civil, profissão, residência, local de trabalho, se já esteve alguma vez preso, quando e porquê e se foi ou não condenado e
por que crimes, sendo-lhe exigida, se necessário, a exibição de documento oficial bastante de identificação. Deve ser
advertido de que a falta de resposta a estas perguntas ou a falsidade das mesmas o pode fazer incorrer em
responsabilidade penal.
4 - Seguidamente, o juiz informa o arguido:
a) Dos direitos referidos no n.º 1 do artigo 61.º, explicando-lhos se isso for necessário;
b) Dos motivos da detenção;
c) Dos factos que lhe são concretamente imputados, incluindo, sempre que forem conhecidas, as circunstâncias de tempo,
lugar e modo; e
d) Dos elementos do processo que indiciam os factos imputados, sempre que a sua comunicação não puser em causa a
investigação, não dificultar a descoberta da verdade nem criar perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a
liberdade dos participantes processuais ou das vítimas do crime;
ficando todas as informações, à excepção das previstas na alínea a), a constar do auto de interrogatório.
5 - Prestando declarações, o arguido pode confessar ou negar os factos ou a sua participação neles e indicar as causas que
possam excluir a ilicitude ou a culpa, bem como quaisquer circunstâncias que possam relevar para a determinação da sua
responsabilidade ou da medida da sanção.
6 - Durante o interrogatório, o Ministério Público e o defensor, sem prejuízo do direito de arguir nulidades, abstêm-se de
qualquer interferência, podendo o juiz permitir que suscitem pedidos de esclarecimento das respostas dadas pelo
arguido. Findo o interrogatório, podem requerer ao juiz que formule àquele as perguntas que entenderem relevantes
para a descoberta da verdade. O juiz decide, por despacho irrecorrível, se o requerimento há-de ser feito na presença do
arguido e sobre a relevância das perguntas.
- Lei n.º 20/2013, de 21/02
Artigo 141.º
[...]
3 - O arguido é perguntado pelo seu nome, filiação, freguesia e concelho de naturalidade, data de nascimento, estado
civil, profissão, residência, local de trabalho, sendo-lhe exigida, se necessário, a exibição de documento oficial bastante de
identificação. Deve ser advertido de que a falta de resposta a estas perguntas ou a falsidade das respostas o pode fazer
incorrer em responsabilidade penal.
4 - Seguidamente, o juiz informa o arguido:
b) De que não exercendo o direito ao silêncio as declarações que prestar poderão ser utilizadas no processo, mesmo que
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seja julgado na ausência, ou não preste declarações em audiência de julgamento, estando sujeitas à livre apreciação da
prova;
c) [Anterior alínea b).]
d) [Anterior alínea c).]
e) [Anterior alínea d).]
7 - O interrogatório do arguido é efetuado, em regra, através de registo áudio ou audiovisual, só podendo ser utilizados
outros meios, designadamente estenográficos ou estenotípicos, ou qualquer outro meio técnico idóneo a assegurar a
reprodução integral daquelas, ou a documentação através de auto, quando aqueles meios não estiverem disponíveis, o
que deverá ficar a constar do auto.
8 - Quando houver lugar a registo áudio ou audiovisual devem ser consignados no auto o início e o termo da gravação de
cada declaração.
9 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 101.º
2- Acórdãos do TC
391/2015
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 194.º, n.º 4, do Código de Processo Penal, na interpretação
segundo a qual é dispensável a audição pessoal do arguido, relativamente à proposta de aplicação da medida de prisão
preventiva, quando ele tenha sido ouvido para os efeitos do artigo 141.º do mesmo diploma.
Nota: ver notas ao art.º 194.º
72/2012
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 272.º, n.º 1, 120.º, n.º 2, alínea d), 141.º, n.º 4, alínea c) e
144.º, todos do CPP, quando interpretadas no sentido de que não constitui nulidade, por insuficiência de inquérito, o não
confronto do arguido, em interrogatório, com todos os factos concretos que venham a ser inseridos na acusação contra
ele deduzida.
Extracto da fundamentação:
Nos casos em que exista detenção do arguido, nos quais o contraditório constitui exigência ineliminável perante os
artigos 27.º, n.º 4, e 28.º, n.º 1, da norma normarum, onde se estabelece a imperatividade constitucional da comunicação
ao detido das causas que determinaram a detenção, de modo a conferir-lhe oportunidade de defesa, sendo que este regime
acaba por ser essencialmente motivado perante os direitos fundamentais aí afetados.
Essa mesma justificação encontra-se clarificada nos Acórdãos n.os 416/2003 e 607/2003 (disponíveis, como todos os
adiante referidos em www.tribunalconstitucional.pt) que se debruçaram sobre as garantias dos arguidos durante a fase de
inquérito em processo penal, ponderando, principaliter, a matéria do interrogatório judicial de arguido detido, tomando em
consideração o disposto no artigo 141.º, n.º 4, do CPP.
No primeiro, o Tribunal julgou «inconstitucional, por violação dos artigos 28º, n.º 1, e 32º, n.º 1, da CRP, a norma do n.º 4
do artigo 141º do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de que, no decurso do interrogatório de arguido detido,
a “exposição dos factos que lhe são imputados” pode consistir na formulação de perguntas gerais e abstratas, sem
concretização das circunstâncias de tempo, modo e lugar em que ocorreram os factos que integram a prática desses crimes,
nem comunicação ao arguido dos elementos de prova que sustentam aquelas imputações e na ausência da apreciação em
concreto da existência de inconveniente grave naquela concretização e na comunicação dos específicos elementos
probatórios em causa».
Idêntico juízo foi formulado no Acórdão n.º 607/2003 quanto à norma «extraída dos arts. 141º, n.º 4, e 194º, n.º 3, do
CPP, segundo a qual, no decurso de interrogatório de arguido detido, a “exposição dos factos que lhe são imputados” e dos
“motivos da detenção” se basta com a indicação genérica ao arguido do que é acusado (da prática de relações sexuais), do
momento temporal dos factos (de 1998 a 2003), da identidade das vítimas como alunos, à data, da B. e outros, mas todos
menores de 16 anos, estando o tribunal dispensado, por inutilidade, de proceder a maior pormenorização além da que
resulta da indicação feita em tais termos quando o arguido confrontado com ela tome a posição de negar os factos».
Em ambos os arestos estava essencialmente em causa o conteúdo do interrogatório quanto à comunicação ao arguido
dos factos subjacentes à detenção e dos elementos indiciadores dos factos imputados ao arguido, tendo o Tribunal
sancionado que a exposição dessa factualidade assumisse “um grau de generalidade demasiado extensa, difusa e
imprecisa” sem concretização das circunstâncias de tempo, modo e lugar em que os factos ocorreram, por tal determinar
uma impossibilidade do arguido de exercer o seu direito de defesa e de contraditar os factos constantes do processo e que
determinaram a detenção do arguido e, na sequência, a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, tendo em
conta não apenas o parâmetro constante do n.º 1 do artigo 32.º da norma normarum, mas também a injunção
constitucional de que a detenção seja “submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a apreciação judicial, para
restituição à liberdade ou imposição de medida de coação adequada, devendo o juiz conhecer das causas que a
determinaram e comunicá-las ao detido, interrogá-lo e dar- lhe oportunidade de defesa”, como resulta do artigo 28.º, n.º 1,
da Constituição.
No caso sub judicio, cumpre salientar que a questão decidenda se distancia, na sua essência, das que foram consideradas
nos arestos citados, sendo patente a assimetria normativa entre o objeto do presente recurso de constitucionalidade e os
referidos critérios normativos sindicados e sancionados por este Tribunal, porquanto e em bom rigor, o recorrente não
contesta a suficiência dos factos que lhe foram comunicados em aplicação do disposto no artigo 141.º, n.º 4, do CPP, para
sobre eles poder defender-se perante a detenção e a aplicação da medida de coação, mas sim a possibilidade de, na
acusação do Ministério Público, serem incluídos factos concretos com os quais o arguido não foi confrontado durante o
inquérito.
A lei adjetiva penal inclui o interrogatório no âmbito do inquérito como um momento obrigatório, independentemente da
detenção do arguido, permitindo, assim que o arguido, ainda nessa fase, seja confrontado com factos e elementos colhidos
no âmbito da investigação relevantes para a decisão de acusação ou de arquivamento do inquérito, para que sobre eles
possa pronunciar-se, em conformidade, necessariamente, com o princípio constitucional consagrado no artigo 32.º, n.º 1 da
Constituição.
Existindo detenção do arguido, a exigência constitucional, ao nível das garantias de defesa, é bem mais rigorista,
porquanto impõe, desde logo, a apresentação do detido à autoridade judicial competente para que este seja interrogado
como arguido, interrogatório esse que visa reduzir ao mínimo possível os riscos de uma privação ilegal de liberdade,
exigindo-se, logo nesse momento, a obtenção de um juízo judicial sobre a legalidade/ilegalidade da detenção e a definição
da situação processual futura do arguido – artigos 27.º, n.º 4, 28.º, n.º 1 e 32.º, n.º 1 da Constituição.
Nesse contexto específico e como se afirma no Acórdão n.º 607/2003, “o interrogatório está [aqui] predestinado
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essencialmente para o arguido apresentar, de viva voz ou por escrito, a sua defesa”, reconhecendo a Constituição ao detido
esse específico direito relativamente aos factos e razões que determinam a sua detenção.
Trata-se, neste caso, de um interrogatório essencialmente garantístico, conformado de modo a garantir ao arguido
detido uma defesa efetiva perante as razões que justificam a detenção, impondo-se, nessa medida, que lhe sejam dados a
conhecer os elementos suficientemente indiciadores da responsabilidade penal já existentes no inquérito e, obviamente, os
pressupostos da aplicação da medida de coação promovida pelo Ministério Público (cf. Germano Marques da Silva, “Sobre a
liberdade no processo penal ou do culto da liberdade como componente essencial da prática democrática”, em Liber
discipulorum para Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, p. 1372).
Ainda assim, mesmo neste âmbito, não será exigível que ao arguido seja dado um conhecimento total e irrestrito dos
factos previamente recolhidos e dos respetivos meios de prova, devendo ponderar-se concretamente se a divulgação dos
factos em causa é, ou não, passível de afetar gravemente a investigação e impossibilitar a descoberta da verdade material
ou de criar perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade dos participantes processuais ou das vítimas do
crime.
Como se compreenderá, a realização deste “primeiro” interrogatório - ou de outros, submetidos ao mesmo regime (cf.
Fábio Loureiro, “O primeiro interrogatório judicial do arguido detido”, em Prova Criminal e Direito de Defesa - Estudos sobre
teoria da prova e garantias de defesa em processo penal, Coimbra, 2011, p. 73) - não preclude que outros sejam realizados
ainda no âmbito do inquérito, como se prevê no artigo 144.º do CPP, os quais, no entanto, por não terem a mesma
funcionalidade constitucional e não se destinarem à defesa de uma privação de liberdade, não gozam do mesmo regime
garantístico, não existindo, v.g., obrigatoriedade quanto à sua realização, nem definição de momento em que tal deva
ocorrer.
Desde logo, não é constitucionalmente imposto que o arguido seja ouvido sempre que um novo facto ou elemento
probatório seja incorporado no inquérito ou que tenha de existir um interrogatório no encerramento do inquérito que, a
título de “audiência pré-final” (cf. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário ao Código de Processo Penal, 4.ª edição, Lisboa,
2007, p. 733), dê previamente a conhecer ao arguido todo o conteúdo fáctico da acusação.
Obviamente que, no âmbito de uma estrutura acusatória e numa fase em que o arguido detém alguns direitos de
intervenção/participação processual (cf. artigo 61.º, n.º 1 do CPP), quanto mais alargado for o conhecimento que este
detiver dos factos e meios de prova já existentes, melhor poderá defender-se, exercer os seus direitos processuais e,
inclusivamente, contribuir para a descoberta da verdade material, fazendo uso do direito de intervir no inquérito através
quer do oferecimento de provas quer do requerimento de diligências que se lhe afigurem necessárias (cf. artigo 61.º, n.º 1,
alínea g) do CPP).
Todavia, se é certo que da Constituição não resulta a exigibilidade do conhecimento preciso de todos os factos que
venham a ser inseridos na acusação e em momento anterior à formulação desta, não é menos certo que, no pleno respeito
das garantias de defesa constitucionalmente consagradas, tal conhecimento não poderá nunca ficar aquém dos factos
essenciais a verter ou vertidos em tal peça processual (acusação), sob pena de violação das enunciadas garantias.
De qualquer modo, refira-se, ainda, que, tendo em conta o desenho do processo penal recortado no nosso sistema
jurídico, não pode deixar de considerar-se a acusação como constituindo ainda um momento de instrução (conquanto
inserida no seu encerramento) e a sua notificação ao arguido como consubstanciando também a sua audição sobre os
factos da mesma, até porque este, no exercício dos seus direitos de defesa e de contraditório, pode sempre lançar mão do
pedido de instrução e de audição sobre a factualidade sobre a qual, porventura, não tenha já sido ouvido.
Ter-se-á, assim, como acabou de dizer-se, que o processo penal prevê igualmente a existência de uma fase prévia ao
julgamento em que o arguido, perante prévio conhecimento de todos os factos e meios de prova constantes da acusação,
pode exercer na plenitude o seu direito de defesa, sem os constrangimentos impostos durante a fase do inquérito, sendo-lhe
possibilitado, entre o mais, o pleno contraditório quanto aos factos pelos quais se encontra acusado e a produção de provas
indiciárias complementares, e, consequentemente, ver até afastada a fase de julgamento, momento este que não pode
deixar de ser considerado gravoso para o arguido, ao que tudo não será estranho, naturalmente, o princípio de presunção
de inocência de que o mesmo beneficia, princípio este consagrado no artigo 32.º, n.º 2 da Constituição.
Num tal quadro normativo, não se vê que saiam postergados os direitos de defesa do arguido, quando se não verifique,
por parte deste, um conhecimento prévio à formulação da acusação de todos os factos que nela venham a ser inseridos,
desde que naquele conhecimento venham a ser incluídos os factos essenciais que daquela venham a constar.
Não existe, em suma, no caso sub judicio, qualquer lesão do disposto no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição.
127/2007
Não julga inconstitucional a norma que resulta do artigo 359.º, n.º 2, do Código Penal e dos artigos 141.º, n.º 3, 144.º,
n.ºs 1 e 2, e 61.º, n.º 3, alínea b), do CPP, segundo a qual, no interrogatório feito por órgão de polícia criminal durante o
inquérito, o arguido tem que responder com verdade à matéria dos seus antecedentes criminais, sob pena de cometer
um crime de falsas declarações, pois que àquele interrogatório se aplicam as regras do primeiro interrogatório judicial de
arguido detido.
Notas:
Cfr. a actual redação do n.º 3 do art.º 141.º (que eliminou a referência aos antecedentes criminais).
Ver notas ao art.º 359.º
589/2006
Não julga inconstitucional a norma dos artigos 141.º e 254.º, 1, alínea a), do CPP, na interpretação de que é respeitado o
prazo de 48 horas quando o arguido detido é apresentado ao juiz de instrução, que o ouve sobre a identidade e os
antecedentes criminais e valida a detenção dentro desse prazo, mas a comunicação dos factos que motivaram detenção,
bem como a decisão que aplica a medida de coacção ocorrem mais de 48 horas após o início da detenção.
Extracto da fundamentação:
Não está em causa uma interpretação da norma que permita o atraso (ou a falta de cumprimento do prazo) na
apresentação do arguido ao juiz de instrução criminal, a qual teve lugar dentro das 48 horas posteriores à sua detenção.
Simplesmente, sendo oito os arguidos que haviam sido detidos e apresentados simultaneamente, à ordem do mesmo
processo, num primeiro momento e ainda dentro dessas 48 horas, teve lugar um primeiro interrogatório (uma primeira fase
do interrogatório) limitado à verificação judicial da regularidade formal da detenção e, depois, outro interrogatório (uma
segunda fase do interrogatório) com comunicação ao arguido dos factos imputados e dos motivos da detenção e a
aplicação da medida de coacção de prisão preventiva. Esta segunda fase do interrogatório ocorreu 51 horas e 35 minutos
depois do início da detenção, ou seja 3 horas e 35 minutos após o termo do referido período.
A dimensão normativa questionada não se diferencia substancialmente daquelas que o Tribunal Constitucional já foi
chamado a apreciar relativamente às normas do n.º 1 do artigo 141.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 254.º do CPP, por
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referência ao prazo máximo de 48 horas estabelecido pelo artigo 28.º da Constituição, designadamente, no acórdão n.º
565/2003 (Diário da República, II Série, de 30 e Janeiro de 2004), cuja doutrina foi retomada no acórdão n.º 135/2005,
Diário da República, II Série, 27 de Abril de 2005).
[…]
Se alguma diferença deve destacar-se entre a hipótese presente e a apreciada no acórdão n.º 565/2003 é que a prática
judiciária que ela revela – dito de modo mais adequado ao objecto de controlo de constitucionalidade, a dimensão
normativa que lhe preside – fiscaliza mais precocemente a situação do arguido, o que legitimaria que se invocasse o
argumento de maioria de razão. Efectivamente, na situação agora em apreço, houve verificação judicial da regularidade
formal da detenção do arguido, acompanhada de informação acerca dos seus direitos, ainda dentro do período de 48
horas, e não a simples colocação do arguido à disposição do juiz de instrução pela entidade policial. Ficou prevenido o risco
de permanência de uma situação de detenção que porventura enfermasse de flagrante ilegalidade, v. gr., por ter sido
decretada por entidade incompetente, sem o formalismo legal, por facto que a lei não preveja ou cuja duração se mostrasse
excedida. Só o confronto do arguido com os factos que lhe estiveram na base (nisto se diferencia a situação da apreciada no
acórdão n.º 135/2005 em que também esse confronto ocorreu, quanto à aí recorrente, dentro das 48 horas) e a aplicação
da medida de coacção, isto é, a apreciação dos pressupostos substanciais para a privação de liberdade, é que ocorreu cerca
de três horas e meia após esse prazo da apresentação ao juiz. Mas numa sequência de actos processuais executados sem
hiatos além dos que são razoavelmente explicados pela necessidade de descanso dos intervenientes na diligência, incluindo
o dos arguidos.
Reitera-se, assim, a ideia de que o prazo estrito do n.º 1 do artigo 28.º da Constituição respeita à apresentação dos
detidos ao juiz e não à decisão deste e que o importante para que não exista violação das disposições constitucionais é que
a actuação do juiz de instrução, enquanto garante da posição do arguido durante o inquérito, decorra sem demora, sem
hiatos estranhos à matéria do processo e que acarretem uma dilação desrazoável da decisão. Como o Tribunal lembrou
no acórdão n.º 135/2005, pode até admitir-se que, se o tempo de espera pelo termo do interrogatório dos restantes
arguidos for desrazoável, tal terá consequências também no plano da constitucionalidade. Mas não pode dizer-se que a
circunstância de o interrogatório sobre os factos e sobre os motivos da detenção e a inerente possibilidade de defesa, bem
como a decisão de aplicação das medidas de coacção, terem ocorrido mais de 48 horas a partir do início da detenção,
corresponda a uma interpretação das normas em causa que viole o disposto nos artigos 27.º, n.º 1, e 28.º, n.º 1, 18.º e 32.º
da Constituição da República.
502/2005
Não julga inconstitucional a norma que se extrai dos artigos 202.º, 254.º e 257.º do CPP, quando interpretados no
sentido de que a decisão judicial, proferida em fase de recurso da decisão condenatória, que coloca o arguido já
condenado (a pena de prisão superior a 3 anos, pela prática de crime doloso) em situação de prisão preventiva não tem de
ser precedida de interrogatório judicial do arguido, a realizar com as formalidades previstas no n.º 4 do artigo 141.º do
mesmo Código e no prazo de 48 horas a contar do momento em que é posto à ordem do processo em que tal prisão foi
ordenada.
Nota: ver notas ao art.º 202.º
419/2005
Não julga inconstitucionais as normas ínsitas nos artigos 202.º, 254.º, 257.º, e 141.º, n.º 4, todos do CPP, segundo as
quais não tendo o arguido sido detido em flagrante delito, lhe pode ser imposta a prisão preventiva, quando o processo se
encontra com julgamento realizado, mas a decisão ainda sem trânsito em julgado, sem que previamente o arguido seja
sujeito a interrogatório judicial pelo tribunal competente, interrogatório onde se respeitem as regras previstas no artigo
141.º, n.º 4 do CPP e, após tal interrogatório, a detenção, desde o inicio, classificada de prisão preventiva, seja
fundadamente validada.
Extracto da fundamentação:
O cumprimento dos requisitos constantes do artigo 141.º, n.º 4, do Código de Processo Penal, reveste-se de uma
importância funcional-garantística que é essencial para o exercício das garantias de defesa do arguido no âmbito do
primeiro interrogatório judicial do arguido detido.
Só respeitando esses standards garantísticos se possibilitará que o arguido fique a conhecer os motivos da sua detenção e
os factos que lhe são imputados e só assim poderá o arguido exercer um “contraditório” quanto à realidade com que é
confrontado.
A intenção prático-normativa da norma, compreendida na sua teleologia fundamentante, está desenhada,
primordialmente, em função do momento processual em que importa, por obediência ao comando constitucional, dar a
conhecer ao arguido os factos imputados e os motivos pelos quais, em razão dessa factualidade, é apresentado perante o
juiz e propiciar-lhe a oportunidade de os poder contraditar.
Nisso reside a ratio essendi da norma constante do artigo 28.º, n.º 1, da Lei fundamental, tornando-se particularmente
evidente, nesta sede, que o legislador constituinte pretendeu cingir a privação de liberdade, sem que seja tomada uma
posição judicial sobre a legalidade da detenção, a um curto espaço de tempo.
Ora, na hipótese normativa recortada nos autos, pode considerar-se que a intencionalidade constitucional desse
momento e oportunidade processuais já foi totalmente satisfeita.
Na verdade, o arguido, independentemente de ter sido ouvido e poder contraditar as razões da sua privação actual de
liberdade na fase do inquérito e de poder tomar-se, também, como tal a audiência de julgamento ocorrida no recurso
interposto para a Relação, desfrutou de um momento soberano para exercer esse direito, em toda a extensão – a audiência
de julgamento em 1ª instância.
Exigir-se, hoje, a audição do arguido em nome das garantias concedidas pelo preceito constitucional corresponderia a
irrelevar juridicamente todo o processo, desenrolado a montante, desconhecendo que o mesmo dispôs dessa oportunidade e
de exercer o direito de contraditório ou de defesa em vários momentos processuais.
A interpretação segundo a qual, uma vez desligado de um processo à ordem do qual cumpria pena, não tem o arguido de
ser ouvido sobre os factos por cuja prática já foi julgado e condenado em 1ª e 2ª instâncias, em outro processo que está
pendente de recurso no STJ, em nada afronta a garantia constitucional constante do art.º 28º, n.º 1, da Lei fundamental, de
o juiz lhe dever dar a conhecer as causas que determinaram a sua prisão preventiva à ordem deste outro processo, de o
interrogar e de lhe dar oportunidade de defesa.
135/2005
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 141.º e 254.º do CPP, interpretados de forma a tolerar a
persistência em prisão de um arguido detido que já foi ouvido em 1.º interrogatório judicial mas que ainda não viu a sua

222

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
detenção validada judicialmente, nem tão-pouco ser-lhe aplicada qualquer medida de coacção, concretamente, admitindo
que a arguida apresentada ao juiz de instrução, para apreciação judicial da sua situação, dentro do prazo de 48 horas,
pode permanecer detida até que, menos de 72 horas depois da apresentação e do seu interrogatório, termine o
interrogatório de todos os (33) arguidos detidos, realizado em acto contínuo, e que seja proferida decisão a validar as
detenções e a aplicar medidas de coacção a alguns dos arguidos.
Extracto da fundamentação:
O Tribunal Constitucional já tratou de questão próxima desta no acórdão n.º 565/2003 (publicado no Diário da República,
II série, n.º 25, de 30 de Janeiro de 2004), num caso em que estava em causa que o prazo máximo de 48 horas se contasse
apenas até à apresentação ao juiz, podendo o arguido ser mantido detido depois desta apresentação (embora,
naturalmente, um caso com contornos diversos, desde logo por, nesse caso, apenas terem decorrido 54 horas entre a
detenção do recorrente e a validação da detenção, cerca de 6 horas após a sua apresentação em tribunal).
[…] como também salientou o Ministério Público nas suas contra‑alegações, nem a Constituição da República, nem a lei
ordinária – designadamente, nos preceitos questionados – estabelecem um prazo certo para o juiz de instrução validar a
detenção e aplicar a medida de coacção a um arguido que lhe foi apresentado detido, assim permanecendo depois do seu
interrogatório. O prazo previsto no artigo 28.º, n.º 1, da Constituição, refere-se à submissão da detenção a apreciação
judicial, e é de interpretar como um prazo para apresentação ao juiz, como resulta da própria letra e da evolução da
disposição, bem como da sua razão de ser: embora até ser proferida uma decisão judicial não possa dizer-se que o
fundamento da detenção deixa de estar na actuação dos órgãos de polícia criminal, a verdade é que, a partir do momento
da apresentação do arguido ao juiz, para apreciação judicial da sua situação, interrogatório e eventual aplicação de medida
de coacção, o arguido passa a estar colocado à disposição judicial – possa embora não ter ainda sido interrogado, devido
ao número de arguidos, ou possa (como aconteceu com a recorrente) ser logo interrogado, ficando a aguardar o final do
interrogatório dos restantes arguidos para a decisão sobre a aplicação de medida de coacção. De resto, quando o legislador
constitucional pretendeu fixar um prazo certo para o juiz decidir fê-lo claramente, como se pode ver pelo artigo 31.º, n.º 3,
da Constituição (“O juiz decidirá no prazo de oito dias o pedido de habeas corpus em audiência contraditória”; no artigo
28.º, n.º 1, diversamente, diz-se: “A detenção será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a apreciação
judicial, para restituição à liberdade ou imposição de medida de coacção adequada, devendo o juiz conhecer das causas que
a determinaram e comunicá-las ao detido, interrogá-lo e dar-lhe oportunidade de defesa” – sublinhados aditados).
Assim, qualquer acto ou omissão ilícitos, qualquer ofensa aos seus direitos e garantias fundamentais devido ao
retardamento da apreciação da sua situação, passa a ser de responsabilidade judicial, e não dos órgãos de polícia criminal.
A situação de detenção depois da apresentação ao juiz, mesmo depois de decorrido um prazo de 48 horas sem decisão
judicial, ou a situação da arguida no presente caso, está, assim, bem longe de qualquer situação de mera garde à vue, de
detenção ou prisão administrativa, sem controlo judicial.
Compreende-se, aliás, que não se concretize na lei ou na Constituição um prazo certo para o juiz ouvir e ajuizar da
validade da detenção, pois a demora nessa tarefa dependerá naturalmente das particularidades do caso concreto, que
podem legitimamente condicionar a celeridade da actividade do juiz e a apreciação dos pressupostos da medida de coacção:
factores, como, por exemplo, o tipo e a gravidade do crime praticado, a complexidade do caso, o número de arguidos
envolvidos e a conexão entre a sua situação e declarações, o estado físico e psíquico dos próprios detidos e mesmo a sua
atitude durante o interrogatório.
Como não deixou de se salientar no citado acórdão n.º 565/2003, encontra-se, porém, no Código de Processo Penal, uma
“clara indicação” quanto ao tempo da actuação do juiz de instrução: da alínea a) do n.º 2 do artigo 103.º resulta que a
diligência não deve ter lugar apenas “nos dias úteis, às horas de expediente dos serviços de justiça e fora do período de
férias judiciais”, mas antes no mais breve espaço de tempo, devendo este último sentido colher-se, também, nos preceitos
constitucionais sobre garantias do arguido em processo penal. Poderá, até, admitir-se que haverá forte conveniência em
melhorar certas práticas que facilmente tendem a instalar-se neste domínio. O confronto das garantias constitucionalmente
consagradas para o processo penal não deixa de sugerir que a prática que melhor realizará o seu espírito, e que pode
mesmo corresponder mais plenamente à sua consagração, poderá ser diversa, e melhor, do que a que, nalguns casos,
porventura se regista: seja mediante uma apresentação dos arguidos ao juiz logo que possível, antes de estar próximo o
esgotamento do prazo de 48 horas para tal apresentação (que não está agora em questão); seja com libertação e eventual
nova detenção do arguido; seja mediante o possível reforço, se forem muitos os arguidos (pense-se, por exemplo, num
processo com várias centenas de arguidos), do número de juízes intervenientes; seja, ainda, pela imediata validação da
detenção.
Dito isto, porém, importa reconhecer, também, a necessidade de alguma flexibilidade na fixação, ao juiz de instrução
criminal, de prazos para a decisão sobre a aplicação de medida de coacção, pelo menos, desde que a diligência decorra
realmente sem demora, de imediato. Basta, na verdade, pensar num processo com várias dezenas de arguidos, como o
presente – ou até num processo com centenas de arguidos –, e numa sua apresentação ao juiz de instrução já próximo do
final do prazo de 48 horas previsto no artigo 28.º, n.º 1, da Constituição, para concluir que pode haver casos em que este
último prazo poderia não ser suficiente, sequer, para inquirir todos os arguidos sobre a sua identidade e antecedentes
criminais.
Para além de razões ligadas à praticabilidade, a função e importância do primeiro interrogatório judicial de arguido
detido desaconselham igualmente o estabelecimento de um prazo certo para o termo desse interrogatório e decisão do juiz.
O primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sobre os factos que lhe são imputados, é – como este Tribunal tem
reconhecido em várias decisões (cfr. os acórdãos n.ºs 416/2003 e 607/2003, tirados nesta mesma 2.ª secção, e disponíveis
em www.tribunalconstitucional.pt) – um momento fundamental na apreciação da situação do arguido, e uma diligência
essencial, do ponto de vista também das garantias processuais do arguido, para a compreensão, por parte deste, daquilo
que lhe é imputado e para a sua defesa. Por outro lado, para apurar, ainda que a título indiciário, a verificação dos
pressupostos para aplicação de medida de coacção, pode ser importante confrontar as declarações de vários, ou até de
todos, os arguidos já detidos para interrogatório, em diligências a realizar sucessivamente.
Ora, tal entendimento do interrogatório judicial sobre os factos, que se impõe por razões constitucionais e à luz da sua
função, não se compadece com a pressa sobre os intervenientes que inevitavelmente teria de se instalar, em resultado da
fixação estrita de prazos muito curtos para o termo de todos os interrogatórios e para a decisão do juiz sobre a medida de
coacção.
Assim, o importante para não existir violação das disposições constitucionais é que a actuação do juiz de instrução,
enquanto garante da posição do arguido durante o inquérito, decorra sem demora, com execução sem hiatos estranhos à
matéria do processo, que, por si, acarretem uma dilação desrazoável da decisão. Pode, também, justificar-se a adopção de
outras medidas – como a validação imediata da detenção, o recurso a outros juízes, ou, no limite, a libertação e nova
detenção – em casos extremos, em que o período de detenção previsível até ao fim do interrogatório de todos os arguidos,
sem possibilidade de decisão, mesmo decorrendo as diligências sem hiatos, seja verdadeiramente desproporcionado. E pode
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até admitir-se que, se o tempo de espera pelo termo do interrogatórios dos restantes arguidos for desrazoável, tal terá
consequências também no plano da constitucionalidade.
No presente caso, porém, não foi isso que aconteceu. A arguida foi apresentada ao juiz atempadamente, e foi também
ouvida no próprio dia da apresentação. Mas, tendo em conta o número de arguidos detidos em conexão com os mesmos
factos que haviam determinado a detenção da arguida, e a necessidade de proceder ao seu interrogatório, ficou a aguardar
o fim destas diligências, que se processaram, não só num prazo breve, como sem demora – isto é, sem hiatos (salvo os
motivados pelo indispensável descanso nocturno). Durante este tempo, a arguida esteve sob custódia do juiz de instrução
criminal, que – é curial recordá-lo outra vez – se posta no processo criminal português, durante a fase de inquérito (a cargo
do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal), como garante dos direitos fundamentais do arguido – como
verdadeiro “juiz das garantias” –, e, designadamente, como garante do seu direito à liberdade, sem que tenha, com a sua
conduta, violado qualquer disposição constitucional que lhe fixasse um prazo (pois que esta não existe). E foi validada a
detenção da arguida e proferida a decisão sobre a medida de coacção (na madrugada do dia 19) menos de 72 horas depois
da apresentação ao juiz, após o termo do interrogatório de todos os arguidos (no final da tarde do dia 18) – sendo certo
que, entretanto, se deparou ainda a necessidade de prover à defesa de uma co-arguida e de decidir a arguição de nulidade
do interrogatório, por parte da própria da arguida ora recorrente.
Não pode, pois, dizer-se que a circunstância de a detenção da arguida só ter sido objecto de validação judicial no final de
todos os interrogatórios dos arguidos detidos, que decorreram sem interrupções, mas menos de 72 horas depois da
apresentação ao juiz e conjuntamente com a decisão sobre a aplicação de medidas de coacção relativamente a todos os 33
arguidos, tenha violado o disposto nos artigos 27.º, n.º 1, e 28.º, n.º 1, da Constituição da República.
Voto de vencido:
A primeira razão é o facto de a interpretação do artigo 28º, nº 1, da Constituição, não me permitir concluir com
segurança, como faz o Acórdão, que o prazo máximo de detenção sem decisão judicial possa exceder 48 horas,
correspondendo tão‑só a um prazo máximo de restrição não validada judicialmente do direito à liberdade.
Tal interpretação é, na realidade, algo criativa, em face dos elementos literal, histórico, sistemático e até teleológico da
Constituição. Com efeito, antes da 4ª Revisão Constitucional, o artigo 28º referia ‑se, expressamente, a um prazo máximo de
48 horas para decisão judicial de validação ou manutenção da detenção da “prisão sem culpa formada” e o sentido da
alteração da letra do preceito, como reconhece a doutrina, foi apenas o de incluir também os casos de detenção já com
“culpa formada” para aplicar, igualmente, medidas de coacção (cf. Germano Marques da Silva, Direito Processual Penal, II,
2002, p. 229 e ss. e pp. 234 e 235). Não há qualquer clareza quanto a uma mudança essencial de sentido do preceito no que
se refere à inclusão da decisão judicial no prazo das 48 horas.
Por outro lado, considerar‑se que um prazo até à apreciação judicial possa não incluir o momento fundamental da
mesma – a decisão – é uma interpretação complacente e em caso algum “in dubio pro libertate”. A descrição no texto
constitucional da acção de apreciação não terá de incluir a sua plena realização?
Também a razão substancial de que o prazo de 48 horas seria justificado como limitação a uma detenção meramente
administrativa (policial) não tem muita plausibilidade, porque a detenção não pode deixar de manter a sua natureza jurídica
até à respectiva validação judicial.
Finalmente, a argumentação que queira basear‑se em hipotéticos argumentos sistemáticos em torno do artigo 31º da
Constituição, nomeadamente por se pretender a partir daquele preceito concluir que a Constituição não visou estabelecer
um prazo de decisão judicial, é desviada do sentido fundamental do artigo 28º, nº 1, da Constituição. Neste preceito,
estabeleceu‑se, muito claramente, um prazo máximo para uma privação da liberdade não validada judicialmente – essa é a
sua ratio. Não é, na verdade, o tema do prazo necessário e razoável para a polícia e os tribunais validarem uma detenção o
ponto de vista a partir do qual se constrói o texto constitucional, mas antes o do prazo máximo para se estar detido sem
validação judicial. A lógica do preceito está construída a partir do direito à liberdade e não como expressão de um prazo
para qualquer tipo de autoridade (administrativa ou judicial).
A segunda ordem de razões que me levou a votar vencida, sem hesitação, é o facto de que a interpretação do artigo 28º,
nº 1, levada a cabo pelo Tribunal Constitucional, embora prudentemente não chegue a admitir prazos desproporcionados de
decisão judicial e, por isso, reconheça, implicitamente, um certo direito a um prazo razoável (que no caso concreto, porém,
não terá sido excedido), admite que não tenha de caber ao legislador estabelecer esse prazo de garantia.
Ora, a meu ver, se há matéria em que não é aceitável que vigorem meras razões de proporcionalidade e uma apreciação
caso a caso é esta matéria do prazo máximo de detenção sem validação judicial. Poder-se‑á mesmo falar aqui de um direito
a um prazo legal máximo de garantia que está intimamente associado ao direito à liberdade num Estado de Direito. Aliás,
numa primeira análise, o Direito Processual Penal de vários países da União Europeia não só estabelece, por vezes, um prazo
de detenção policial mais restrito como não deixa, em geral, de prever prazos para a validação judicial (cf. Mireille
Delmas‑Marty, Procédures Pénales d’Europe, 1995).
A análise da questão que motivou o presente Acórdão revela bem como há muito a fazer na articulação do sistema do
Processo Penal com os direitos fundamentais, papel que cabe ao legislador. No entanto o facto de a prática levar a descobrir
distorções várias do Processo Penal em matéria de coordenação dos direitos fundamentais com a realização da Justiça não
deve impedir o Tribunal Constitucional de reconhecer violações da Constituição que o legislador democrático deve superar.
607/2003
Julga inconstitucional, por violação do disposto nos artigos 28.º, 1, e 32.º, 1, da CRP, a norma extraída da conjugação dos
artigos 141.º, 4, e 194.º, 3, ambos do CPP, segundo a qual, no decurso de interrogatório de arguido detido, a exposição dos
factos que lhe são imputados e dos motivos da detenção se basta com a indicação genérica ao arguido das infracções
penais de que é acusado, da identidade das vítimas como alunos, à data, da B., e outras pessoas, mas todas elas menores
de 16 anos, estando o tribunal dispensado, por inutilidade, de proceder a maior pormenorização além da que resulta da
indicação feita em tais termos, quando o arguido, confrontado com ela, tome a posição de negar globalmente os factos,
e na ausência da apreciação em concreto da existência de inconveniente grave naquela concretização.
Extracto da fundamentação:
Num processo penal decantado sobre os princípios do respeito pela dignidade da pessoa humana, do direito de audiência
ou de interrogatório do arguido e do asseguramento de todas as garantias de defesa, todos eles constitucionalmente
reconhecidos, o arguido - e cabe acentuar que o detido ao abrigo do art. 257º, n.º 1, do CPP, como foi o caso, fica, logo, pelo
facto de ser detido, constituído arguido nos termos do art. 58º, n.º 1, alínea c), do CPP - é sujeito e não objecto do processo e
isso, como já o escrevia Figueiredo Dias, antes da Constituição de 1976 e sob a vigência do CPP29, “significa, em geral, ter
de se [lhe] assegurar [...] uma posição jurídica que lhe permita uma participação constitutiva na declaração do direito do
caso concreto, através da concessão de autónomos direitos processuais, legalmente definidos, que hão-de ser respeitados
por todos os intervenientes do processo (Direito Processual Penal, Coimbra, 1974, p. 429). Nas palavras do Autor acabado
de citar, o estatuto jurídico fundamental do arguido é “o estatuto próprio de um sujeito processual sempre armado com o
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seu «direito de defesa», mas que pode também sempre, embora só dentro de um âmbito rigorosamente delimitado por lei,
servir de «meio de prova» [será meio de prova, nos termos do Autor, quando o arguido preste declarações sobre os factos e
quando seja objecto de exames] e ser «objecto de medidas coactivas»”.
O interrogatório do arguido não pode deixar, assim, de ter sempre presente que o mesmo é um sujeito processual
“armado com o seu direito de defesa”.
Relativamente a este momento escreveu Germano Marques da Silva (‘Sobre a liberdade no processo penal ou do culto da
liberdade como componente essencial da prática democrática’, em Liber discipulorum para Figueiredo Dias, Coimbra, 2003,
p.1371/1372):
«Deve explicitar-se que o interrogatório é um meio de defesa e por isso o arguido deve ser perguntado sobre todos os
elementos de facto relevantes para a decisão de modo a dar-lhe oportunidade de defesa. [...]. O interrogatório é, como
referimos já, essencialmente um meio de defesa do arguido, mas é um meio de defesa condicionado às comunicações e
perguntas do juiz, porque o arguido, em regra, só conhece os factos que lhe são imputados e os indícios da sua
responsabilidade através da comunicação e das perguntas que lhe são feitas no acto do interrogatório. Quando o processo é
apresentado ao juiz para aplicação de uma medida de coacção, na avaliação que o Ministério Público faz dos indícios de
prova recolhidos nos autos, estão já reunidos nos autos os elementos que indiciam a responsabilidade do arguido e os
pressupostos da medida de coacção cuja aplicação o Ministério Público promove. O juiz confronta o arguido com esses
elementos indiciários, dando-lhe a oportunidade de os confirmar ou refutar, mas o arguido está só, em regra, sem quaisquer
elementos auxiliares de memória e incapacitado de no momento fornecer quaisquer elementos probatórios susceptíveis de
ilidir os indícios recolhidos [...]».
E o mesmo Autor já anteriormente dissera (Curso de Processo Penal, II, edição Verbo, 2002, p. 185) que
«na prática frequente dos nossos tribunais não é dado cumprimento ao disposto no n.º 4 do art. 141º, o que constitui
irregularidade. Antes de iniciar o interrogatório sobre os factos imputados ao arguido, o juiz deve expor-lhos, pois, como
dissemos, o arguido só pode defender-se conhecendo a imputação».
Por seu lado, Jorge Figueiredo Dias (op. cit., p. 442/443), depois de contestar a vantagem em considerar certos
interrogatórios do arguido como predominantemente meios de defesa e outros como predominantemente meios de prova,
como alguma doutrina pensava no domínio do CPP29, defende, em termos que são transponíveis para o actual regime de
processo penal, que “[...] qualquer dos interrogatórios tem de ser revestido de todas as garantias devidas ao arguido como
sujeito do processo - e constitui, nessa medida e naquela outra que tem de respeitar a inteira liberdade de declaração do
arguido, uma expressão do seu direito de defesa ou, se quisermos, um meio de defesa. Mas também qualquer dos
interrogatórios visa contribuir para o esclarecimento da verdade material, podendo nessa medida legitimamente reputar-se
um meio de prova».
Nesta perspectiva, a comunicação das razões da detenção, ou, na linguagem do art. 141º, n.º 4, do CPP, a “exposição dos
factos” que densificam os motivos da detenção de que o juiz conhece hão-de ter, como se diz no referido Acórdão n.º
416/03, «a concretização necessária a que um inocente possa ficar ciente dos comportamentos materiais que lhe são
imputados e da sua relevância jurídico-criminal, por forma a que lhe seja dada “oportunidade de defesa” (art. 28º, n.º 1, da
CRP)».
Só desta forma a oportunidade de defesa será uma oportunidade efectiva e eficaz, como é demandado também pela
garantia fundamental do acesso aos tribunais consagrada no art. 20º da CRP, aqui para defesa dos direitos e interesses
próprios do arguido. No domínio da factualidade ou da materialidade factual, o exercício do direito de defesa, concretizável
no exercício do direito de contraditório, só será possível se ao arguido for dado conhecimento dos factos materiais em que
se consubstanciam as razões fácticas [ou histórico-fácticas] em que se apoia, ou, para usar os termos constitucionais, que
determinam a detenção.
[…]
A interpretação feita pelo tribunal de 1ª instância, traduzida na técnica do interrogatório, transporta a ideia de que o
arguido, para ter conhecimento dos factos e para o interrogatório poder prosseguir, tem de admitir a prática dos factos
anteriormente indicados de forma genérica.
O entendimento que foi seguido pelo tribunal é o de que ele está dispensado de proceder a uma maior concretização do
que a feita nos referidos termos quando o arguido, interrogado sobre os mesmos termos, tome a posição de os negar, sem
que tenham sido, sequer, invocados factos que permitissem uma apreciação em concreto da existência de inconveniente
grave na concretização das circunstâncias de “tempo, modo e lugar” em que eles ocorreram.
Tal traduz-se não só numa negação do direito de defesa do arguido na acepção do seu direito à completude necessária da
comunicação dos factos que lhe são imputados e que foram os motivos da sua detenção para que perante eles possa ter
oportunidade de defesa, como, ainda, na negação do seu direito a negar os factos e/ou não responder a todas, ou apenas a
algumas, das perguntas feitas, por qualquer entidade, entre elas se contando o juiz (cf. arts. 141º, n.º 5, e 61º, n.º 1, alínea
c), do CPP), como que conduzindo à existência de um ónus de auto-incriminação para o arguido poder exercer o direito de
defesa.
Uma tal interpretação viola claramente o sentido normativo condensado nos arts. 28º, n.º 1, e 32º, n.º 1, da CRP.
565/2003
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 141.º, 1 e 254.º, 1, alínea a), ambos do CPP, interpretadas com o
sentido normativo que:
- O prazo de 48 horas a que os preceitos aludem se conta desde que se efectiva materialmente a detenção,
independentemente da hora consignada no respectivo auto;
- O aludido prazo cumpre-se com a apresentação do arguido ao juiz competente, mesmo que não aprecie judicialmente
a sua detenção;
- É possível ao juiz ordenar a prisão preventiva do arguido ainda que entre a detenção e a decisão sobre a prisão
preventiva medeie prazo superior ao de 48 horas.
Extracto da fundamentação:
O citado n. 1 do artigo 28º da Constituição tem, actualmente, a seguinte redacção:
«A detenção será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a apreciação judicial, para restituição à
liberdade ou imposição de medida de coacção adequada, devendo o juiz conhecer das causas que a determinaram e
comunicá-las ao detido, interrogá-lo e dar-lhe oportunidade de defesa.»
Esta redacção resultou de alteração introduzida no preceito pela quarta revisão constitucional. Antes disso, o preceito
proclamava o seguinte:
«A prisão sem culpa formada será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a decisão judicial de validação
ou manutenção, devendo o juiz conhecer das causas da detenção e comunicá-las ao detido, interrogá-lo e dar-lhe
oportunidade de defesa.»
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Tal redacção podia razoavelmente suscitar uma dúvida de interpretação sobre se a decisão de validação, após o
interrogatório, deveria ser proferida ainda dentro do referido prazo de 48 horas. Reflecte essa hesitação o seguinte
comentário de Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA in CRP Anotada (3ª ed., Coimbra, 1995).
A prisão preventiva sem culpa formada, seja a efectuada em flagrante delito, seja a ordenada em caso de fortes indícios
de grave crime doloso, carece sempre de validação ou de confirmação pelo juiz em curto prazo de tempo (parecendo que
esse prazo de 48 horas vale para a apresentação de detido ao juiz e também para a decisão deste), de modo a limitar ao
máximo a privação do direito à liberdade por via administrativa (especialmente, policial). É ao juiz que compete decidir da
pertinência e necessidade da prisão, confirmando-a, substituindo-a por outra medida ou fazendo libertar o detido.
Certo, porém, é que actualmente o preceito tem uma redacção diferente.
A alteração deve-se, sem dúvida, à adequação a uma nova terminologia constitucional, mas apresenta ainda uma
alteração de natureza gramatical: enquanto que anteriormente se dizia que a detenção deveria ser submetida no prazo
máximo de 48 horas “a decisão judicial de validação ou manutenção,...”, actualmente diz-se que a detenção deverá ser, no
mesmo prazo, sujeita “a apreciação judicial, para restituição à liberdade ou imposição de medida de coacção adequada,...”.
Ora deve aceitar-se que o que o legislador constitucional pretende, no aludido preceito, é limitar a privação do direito à
liberdade por via administrativa, especialmente a policial, como reconhecem os citados Anotadores, ou seja, o que o
parâmetro constitucional impõe é um prazo máximo de prisão administrativa, que não poderá exceder as 48 horas.
Tal entendimento sufraga-se ainda no disposto no artigo 5º § 1 c) e § 3 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e
na doutrina que sobre ele se construiu. A alínea c) do § 1 admite a privação de liberdade, sem condenação, “a fim” de o
detido “comparecer perante a autoridade judicial competente”; o § 3 estabelece:
«Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea c) do presente artigo deve ser
apresentada imediatamente a um juiz ou outro magistrado habilitado pela lei para exercer funções judiciais e tem direito a
ser julgada num prazo razoável ou posta em liberdade durante o processo. A colocação em liberdade pode estar
condicionada a uma garantia que assegure a comparência do interessado em juízo.»
Em anotação, escreveu Irineu Cabral BARRETO (A CEDH anotada, 2º ed. Coimbra, 1999): “Pretende assim reduzir-se,
tanto quanto possível, o risco de arbítrio e assegurar a preeminência do direito, um dos princípios fundamentais de uma
sociedade democrática que implica um controlo judicial das ofensas ao direito individual e à liberdade”. Mais à frente: “Em
primeiro lugar, a pessoa presa deve ser apresentada imediatamente (aussitôt na versão francesa, promptly na versão
inglesa) a um juiz”. “Os órgãos da Convenção, confrontados com as divergências das legislações internas dos Estados
membros sobre o prazo em que uma pessoa presa deve ser apresentada a um magistrado, não conseguiram definir um
critério uniforme e preciso, limitando-se a afirmar que esta celeridade deve ser apreciada in concreto segundo as
circunstâncias da causa, embora se possa admitir, no limite, alguns dias”. “A obrigação de apresentar uma pessoa a um
magistrado é incondicional e automática, sem que isso implique o direito de ser ouvida num determinado prazo”.
Equacionado nestes moldes o problema, certo é que a entrega do cidadão detido aos serviços judiciais significa a
cessação de uma situação legal de poder administrativo sobre a pessoa privada de liberdade, mostrando-se, por isso,
cumprida a garantia que a norma constitucional pretende consagrar.
Outras razões de natureza prática, mas que se ligam com direitos processualmente conferidos aos suspeitos da prática de
crime, também apontam para este sentido interpretativo.
Com efeito, se o prazo de 48 horas se reportasse ao momento em que é proferido despacho de validação da prisão, após
o interrogatório, teríamos que admitir que a legalidade da prisão dependeria em boa medida não só da actuação policial e
da prontidão com que o detido havia sido entregue em tribunal, como ainda do próprio arguido e das opções que ele
entendesse tomar neste primeiro interrogatório, designadamente quanto ao tempo gasto nas respostas e na exposição da
sua defesa. Isto é, a legalidade da prisão ficaria dependente de acto do próprio interessado, o que seria incompreensível,
atentos os riscos que a solução acarretaria não só para a utilidade do interrogatório, como para os direitos de natureza
garantística que a lei confere aos próprios arguidos nesse momento processual.
Além disso, a finalidade da intervenção do juiz de instrução, neste primeiro interrogatório, ultrapassa a apreciação da
legalidade da detenção efectuada e a consideração das respectivas “causas” no momento em que ela se efectivou, pois
reside, também, na aplicação de uma medida de coacção, caso em que a decisão tem a ver com um juízo de prognose sobre
a necessidade da prisão preventiva e, logicamente, com a dinâmica da instrução.
Pode assim aceitar-se que o n. 1 do artigo 28º da Constituição visa impor um prazo máximo de detenção administrativa,
designadamente policial, e que, por força desta norma, o detido deverá ser nesse prazo entregue à custódia de um juiz; o
que, em concreto, se cumpriu com a sua apresentação no Tribunal de Oeiras e com o facto, comprovado, de o Juiz ter
despachado no processo ainda dentro do aludido prazo.
Em suma, deve concluir-se que não viola a Constituição a interpretação perfilhada na decisão recorrida dos artigos 141º
n. 1 e 254º alínea a) do Código de Processo Penal.
Outra questão reside em saber se não ofende a garantia constitucional de liberdade individual prevista no n. 1 do artigo
27 da CRP a interpretação dos aludidos preceitos que permite ao juiz validar a detenção do recorrente, após interrogatório,
54 horas após a sua detenção e cerca de 6 horas após a sua apresentação em tribunal.
Este é, na verdade, um outro problema, pois nem os questionados preceitos do Código de Processo Penal nem a
Constituição referem expressamente um prazo certo dentro do qual deverá ocorrer o interrogatório do detido e ser proferida
decisão sobre a aplicação de medida de coacção.
Mas há uma clara indicação quanto a este prazo no disposto na alínea a) do n. 2 do artigo 103º do Código de Processo
Penal: a diligência deverá ocorrer no mais breve espaço de tempo. É também este o sentido que se deve recolher do já
aludido comando constitucional previsto nos artigos 18º n. 2 e 27º n. 1 CRP.
Compreende-se, por isso, que não seja concretizado um prazo determinado para o juiz ouvir e julgar da validade da
detenção, porque a duração dessa tarefa dependerá do caso concreto.
Inúmeros factores podem, na verdade, condicionar a celeridade da actividade do juiz, como, por exemplo, o tipo e a
gravidade do crime praticado, a complexidade do caso, o número de agentes envolvidos, o estado físico e psíquico do
próprio detido e as opções que elege quanto à exposição da sua defesa.
Importa, porém, ter em conta a jurisprudência deste Tribunal sobre o dever de celeridade nos casos em que estão em
causa direitos fundamentais. Designadamente no acórdão 407/97 de 21 de Maio, frisou-se que “o critério interpretativo
neste campo não pode deixar de ser aquele que assegure a menor compressão possível dos direitos fundamentais” e que “a
intervenção do juiz é vista como uma garantia de que essa compressão se situe nos apertados limites aceitáveis”,
ponderando-se:
«... no quadro de uma previsão legal atinente ao processo criminal (a única constitucionalmente tolerada), carecerá
sempre de ser compaginada com uma exigente leitura à luz do princípio da proporcionalidade, subjacente ao artigo 18 n.º 2
da Constituição, garantindo que a restrição do direito fundamental em causa se limite ao estritamente necessário à
salvaguarda do interesse constitucional na descoberta de um concreto crime e punição do seu agente. [...]»
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Também o TEDH tem aceitado, como já se viu, que a obrigação de apresentar uma pessoa a um magistrado não implica o
direito de ser ouvida num prazo determinado, mas no que, caso a caso, mostre ser o mais breve.
Ora, procurando usar o mesmo critério, cumpre assinalar que não ocorreram in concreto hiatos no controlo, pelo Juiz, da
situação do Recorrente.
Com efeito, apresentados os detidos, entre os quais se contava o Recorrente, no Tribunal de Oeiras em 31 de Março de
2003, segunda-feira, logo o Juiz proferiu despacho a designar as 13 horas e 30 minutos para os interrogatórios dos presos,
fazendo menção da hora a que despachou – 12 horas e 15 minutos – e referindo que essa foi também a hora em que o
processo lhe foi entregue. Os interrogatórios iniciaram-se pelas 14 horas e 45 minutos; às 18 horas e 35 minutos do mesmo
dia deu-se início ao interrogatório do arguido. Findo o interrogatório, o Juiz validou a prisão e determinou que o arguido ora
recorrente aguardasse em prisão preventiva a instrução do processo.
Ora, quer a circunstância de o Juiz haver imediatamente lavrado despacho a designar hora para o interrogatório,
diligência que ocorreu logo de seguida, e o controlo sempre manifestado pelo Juiz sobre a situação do arguido – o que
inequivocamente resulta da possibilidade conferida ao Advogado do arguido de requerer a sua libertação quando foi
ultrapassado o prazo dentro do qual, no seu entendimento, deveria manter-se detido – determinam a convicção segura, no
juízo de proporcionalidade que aqui é determinante, que as normas dos artigos 141º n. 1 e 254° a) do Código de Processo
Penal, tal como foram interpretadas e aplicadas, não violam a Constituição, designadamente os artigos 27° n. 1, 28° n. 1 e
32°.
416/2003
Julga inconstitucional, por violação dos artigos 28.º, 1, e 32.º, 1, da CRP, a norma do 4 do art.º 141.º do CPP,
interpretada no sentido de que, no decurso do interrogatório de arguido detido, a exposição dos factos que lhe são
imputados pode consistir na formulação de perguntas gerais e abstractas, sem concretização das circunstâncias de
tempo, modo e lugar em que ocorreram os factos que integram a prática desses crimes, nem comunicação ao arguido
dos elementos de prova que sustentam aquelas imputações e na ausência da apreciação em concreto da existência de
inconveniente grave naquela concretização e na comunicação dos específicos elementos probatórios em causa.
Extracto da fundamentação:
Embora inserido na fase processual do inquérito − cujo dominus é o Ministério Público −, o interrogatório judicial de
arguido detido é um acto jurisdicional que tem funções eminentemente garantísticas e não de investigação ou de recolha
de prova. Trata‑se de um acto subordinado ao princípio do contraditório, em que o arguido surge como sujeito processual,
e não como objecto da investigação, e em que o juiz de instrução deve tentar minorar, na medida do possível, a
desigualdade inicial de que partem Ministério Público e arguido quanto ao conhecimento dos factos investigados e da prova
recolhida.
Nesta perspectiva, surge como crucial a comunicação ao arguido dos factos que lhe são imputados.
Face às disposições paralelas do artigo 5.º, n.ºs 2 e 4, da Convenção Euro-peia dos Direitos do Homem − que,
respectivamente, estipulam que “qualquer pessoa presa deve ser informada, no mais breve prazo e em língua que
compreenda, das razões da sua prisão e de qualquer acusação formulada contra ela”, e que “qualquer pessoa privada da
sua liberdade por prisão ou detenção tem direito a recorrer a um tribunal, a fim de que este se pronuncie, em curto prazo de
tempo, sobre a legalidade da sua detenção e ordene a sua libertação, se a detenção for ilegal” −, refere Régis de Gouttes
(em Louis‑Edmond Pettiti e outros, La Convention Européenne des Droits de l’Homme – Commentaire article par article, ed.
Economica, Paris, 1995, págs. 203‑210), que “o direito de saber porque se foi detido é indubitavelmente um dos direitos
primordiais do indivíduo”, pois “saber que não se pode ser detido sem conhecer as respectivas razões é a primeira condição
da segurança pessoal, é o teste de que se vive numa sociedade democrática e num verdadeiro Estado de Direito”. Por outro
lado, “conhecer os motivos da detenção é também a condição sine qua non de uma verdadeira «igualdade de armas»: para
se poder defender, para se poder prevalecer das garantias de um processo equitativo, é preciso primeiro saber as razões
pelas quais se foi detido”, sob pena de “não apenas ser negado o princípio da presunção de inocência mas também a
faculdade de a pessoa detida contestar o bem fundado das suspeitas que pesam sobre ela e de recorrer para um tribunal
superior a fim de ser apreciada a legalidade da sua detenção”.
Por seu turno, Ireneu Cabral Barreto (A Convenção Europeia dos Direitos do Homem Anotada, 2.ª edição, Coimbra
Editora, Coimbra, 1999, págs. 102‑103), sintetizando a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, recorda
que “o detido deve saber a razão de ser da sua privação da liberdade” (Acórdão Fox, Campbell e Hartley, Série A, n.º 182,
pág. 19, § 40), conjugando‑se o n.º 2 com o n.º 4 deste artigo 5.º, pois “quem tem o direito de introduzir um recurso sobre
as condições da sua privação de liberdade, só poderá utilizar eficazmente este direito se lhe forem comunicados, no mais
curto prazo, os factos e as regras jurídicas invocadas para o privar dessa liberdade” (Acórdão X/Reino Unido, Série A, n.º 46,
pág. 27, § 66, e Acórdão van der Leer, Série A, n.º 170‑A, pág. 13, § 28). Embora a obrigação de informação prescrita no n.º
2 deste artigo 5.º seja menos estrita que a referida no artigo 6.º, n.º 3, alínea a) (relativa à comunicação da acusação), e
não seja exigível que, no próprio momento da detenção, seja comunicada uma descrição completa das suspeitas que pesam
sobre o detido, os factos comunicados devem, contudo, permitir ‑lhe con-testar o bem fundado das suspeitas, sendo o grau
de exigência de pormenorização variável consoante o conhecimento que a pessoa detida já tenha, devido a anteriores
participações em actos proces-suais, do conteúdo dessas suspeitas.
Na comunicação dos factos, não se pode partir da presunção da culpabilidade do arguido, mas antes da presunção da sua
inocência (artigo 32.º, n.º 2, da CRP). Assim, o critério orientador nesta matéria deve ser o seguinte: a comunicação dos
factos deve ser feita com a concretização necessária a que um inocente possa ficar ciente dos comportamentos materiais
que lhe são imputados e da sua relevância jurídico ‑criminal, por forma a que lhe seja dada “oportunidade de defesa”
(artigo 28.º, n.º 1, da CRP).
[…] impõe‑se a conclusão de que o critério normativo seguido, do qual resultou a não comunicação ao arguido ora
recorrente dos factos concretos que lhe eram imputados não permite assegurar a sua oportunidade de defesa em relação às
causas que determinaram a sua detenção (artigo 28.º, n.º 1, da CRP). Numa situação, como a presente, que supostamente
se prolongou ao longo de um ano, com prática reiterada de actos de índole sexual, não seria, certamente, exigível uma
exaustiva pormenorização, com indicação precisa das datas de cada um desses actos, do conteúdo concreto de cada um
deles ou da respectiva duração. Mas seria indispensável que ao arguido fosse dado conhecimento das circunstâncias
essenciais à sua defesa. O que não implicava que lhe fossem comunicados todos os elementos já conhecidos dos autos,
podendo o tribunal realizar um juízo de ponderação dos interesses conflituantes, eventualmente conducentes a delimitar em
concreto o alcance dessa comunicação. Ponto é que – repete‑se – lhe sejam comunicados os elementos essenciais à sua
defesa.
Ao interpretar a norma do n.º 4 do artigo 141.º do CPP como dispensando esta concretização mínima, as instâncias
violaram o disposto nos artigos 28.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, da CRP.
[…]
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Quanto à não comunicação dos elementos probatórios, o acórdão recorrido considerou‑a legítima com base quer nas
limitações decorrentes do segredo de justiça quer na protecção da especial vulnerabilidade das crianças que terão sido
vítimas dos crimes em causa, invocando, a este propósito, a Convenção dos Direitos da Criança e o artigo 28.º, n.º 2, da Lei
n.º 93/99, de 14 de Julho.
[…]
Recordadas as orientações da jurisprudência deste Tribunal Constitucio-nal e do TEDH, e passando a apreciar o caso do
presente recurso, constata‑se que basta perfilhar a orientação traçada no Acórdão n.º 121/97 − sem necessidade de
acompanhar em toda a sua extensão a jurisprudência do TEDH − para concluir pela inconstitucionalidade da interpretação
seguida pelo acórdão recorrido.
Não se trata de afirmar o acesso irrestrito do arguido a todo o inquérito, mas apenas aos específicos elementos
probatórios que foram determinantes para a imputação dos factos, para a ordem de detenção e para a proposta de
aplicação da medida de coacção de prisão preventiva. Ora, relativamente a estes específicos elementos de prova é
constitucionalmente intolerável, como se decidiu no Acórdão n.º 121/97, que se considere sempre e em quaisquer
circunstâncias interdito esse acesso, com alegação de potencial prejuízo para a investigação, protegida pelo segredo de
justiça, sem que se proceda, em concreto, a uma análise do conteúdo desses elementos de prova e à ponderação, também
em concreto, entre, por um lado, o prejuízo que a sua revelação possa causar à investigação e, por outro lado, o prejuízo
que a sua ocultação possa causar à defesa do arguido − ponderação a que, no caso, o acórdão recorrido não procedeu.
Nota: ver notas ao art.º 86.º
396/2003
Não julga inconstitucional a norma do art.º 141.º do CPP quando se interpreta com o sentido de que, tendo os arguidos
sido presentes para serem ouvidos em primeiro interrogatório e restituídos à liberdade, é admissível, na mesma fase
processual, nova detenção para os mesmos efeitos processuais.
Extracto da fundamentação:
O artigo 141º do Código de Processo Penal dispõe sobre o primeiro interrogatório judicial do arguido detido. Ora, este
artigo (não se precisando, aliás, qual dos seus n.ºs) dificilmente pode comportar a interpretação impugnada pelos
recorrentes, a qual diz respeito a uma alegada impossibilidade de nova detenção dos arguidos quando foram já
anteriormente detidos para ser ouvidos em primeiro interrogatório e restituídos à liberdade.
Seja como for quanto a esta questão – e, portanto, mesmo admitindo-se o conhecimento do recurso quanto à dimensão
normativa impugnada, ainda que referida àquele preceito –, é certo que, à luz das normas e princípios constitucionais, não
pode ser a circunstância de os arguidos terem anteriormente sido detidos durante o inquérito, para serem apresentados
ao juiz, mas terem sido libertados por se ter esgotado o prazo de 48 horas para tal, que, só por si, impede que venham a
ser novamente detidos, e sujeitos às medidas de coacção que venham a ser decretadas. Como afirma o Ministério Público
neste Tribunal, tal anterior detenção e libertação dos arguidos – por se ter esgotado o prazo de 48 horas de detenção sem
apresentação ao juiz – não lhes tem de conferir, logo no plano constitucional, um irrestrito direito a impedir a alteração da
sua situação, em termos de medidas de coacção (por, como dizem os recorrentes, lhes ter sido criada a “expectativa, aliás
fundada, que a sua situação processual estaria definida a menos que violassem alguns dos deveres decorrentes da lei”).
Não resulta, aliás, do invocado parâmetro constitucional – o artigo 28º, n.º 1, da Constituição da República – qualquer
impedimento a nova detenção, e aplicação de medidas de coacção, mas apenas a obrigação de submeter a detenção do
arguido “no prazo máximo de quarenta e oito horas, a apreciação judicial”.
A questão de constitucionalidade suscitada pelos recorrentes em relação a esta pretensa dimensão normativa do artigo
141º – a sua interpretação no sentido de não impedir que o arguido anteriormente detido e libertado seja novamente detido
e lhe sejam aplicadas medidas de coacção –, carece, pois, de fundamento.
372/1998
Julga não inconstitucionais as normas dos artigos 61.º, 3, alínea b) e 141.º, 3, do CPP, na parte em que impõem ao
arguido o dever de responder com verdade às perguntas feitas no primeiro interrogatório judicial sobre os seus
antecedentes criminais.
Nota: cfr. a actual redação do n.º 3 do art.º 141.º (que eliminou a referência aos antecedentes criminais).
3- Acórdãos do STJ
Ac. STJ de 21-06-2012, CJ (STJ), 2012, T2, pág. 216: Os prazos máximos de duração da prisão preventiva, tal como o prazo
para apresentação do detido ao juiz, são prazos de natureza substantiva, a que se aplicam as regras de contagem de
prazos do Código Civil.
Ac. STJ de 14-01-2009, CJ (STJ), 2009, T1, pág.197: I. O artº 141º, nº1 do CPP, na sequência do artº 28º, nº1 da CRP impõe
a apresentação do detido ao juiz pelas autoridades administrativas no prazo de 48 horas, devendo este proferir decisão
sobre o destino do detido no mais curto espaço de tempo possível.
II. Não há excesso de prazo se o início do interrogatório ocorreu antes de decorridas as 48 horas sobre o momento da
detenção, mesmo que apenas se tenha efectuado a identificação e a confirmação dos motivos da detenção, os factos
concretos imputados e os elementos do processo que indiciem esses factos, tendo continuado o interrogatória com a
tomada de declarações e proferição da decisão no dia seguinte.
Ac. STJ de 18-04-2007 : Resulta dos textos constitucional e processual (cf. arts. 28.º da CRP, 254.º e 141.º, n.º 1, do CP)
que o arguido detido deve ser apresentado a interrogatório judicial no prazo de 48 horas, a fim de ser interrogado e,
consequentemente, aplicada medida de coacção.
Numa situação em que dos autos decorre que:
- Foi validada a detenção do arguido e aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, no prazo de 48 horas após a
detenção, mas sem que fosse interrogado previamente o mesmo arguido;
- Embora conste dos autos que o arguido não foi interrogado por impossibilidade física de comparecer em tribunal, neles
não se refere que o arguido esteja impossibilitado de ser ouvido pelo juiz de instrução, ou seja, que a impossibilidade física
do arguido, internado em hospital, em comparecer em tribunal, obste ao seu interrogatório judicial, nomeadamente no
hospital onde se encontra;
e tendo em consideração a teleologia ínsita no disposto na al. c) do n.º 4 do art. 223.º do CPP, deve o juiz de instrução
providenciar pelo interrogatório imediato do arguido detido, nos termos legais, no local onde o mesmo se encontre,
procedendo de seguida aos subsequentes termos legais sobre a aplicação da medida de coacção, ficando prejudicado o
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objecto da providência de habeas corpus, por inexistência de pressupostos necessários ao seu conhecimento.
Tendo um arguido faltado à audiência de leitura do acórdão que o condenou por crime de tráfico de estupefacientes do
art.º 21.º, n.º 1, do DL 15/93, de 22-01, e o juiz presidente determinado a sua prisão preventiva no termo da referida
leitura, com base no reforço dos indícios de prática do crime, receio de continuação da actividade criminosa e cumprimento
irregular de anterior medida de coacção, não se impõe a apresentação deste arguido ao juiz no prazo de 48h para
interrogatório, nos termos dos arts. 28.º, n.º 1, da Constituição e 141.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
28-09-2006,
proc.
n.º
06P3083,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/521246dfb483748880257235004d1a28?OpenDocument
)
I - Actualmente os antecedentes criminais só podem resultar das declarações do arguido prestadas no inquérito ou na
instrução (artigo 141.º do CPP), do certificado de registo criminal ou das próprias sentenças condenatórias.
II - E sendo uma prova vinculada, desde que conste do processo, o tribunal pode usá-la na determinação concreta da
pena, mesmo que não faça constar da enumeração dos factos provados os antecedentes criminais do arguido.
III - O n. 2 do artigo 514.º do CPC é aplicável subsidiariamente em processo penal.
IV - Por isso, se o tribunal, devido ao exercício das suas funções, tiver conhecimento de que o arguido fora condenado em
9 de Maio de 1995 por um crime de furto, pode mandar juntar certidão desse acórdão.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033638,
de
18-12-1996,
proc.
n.º
96P868,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/28d6b9d9fc4eec70802568fc003b8ccd?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
TRL de 19-05-2015 : I. Segundo o nº 1 do art. 99º, C. P. Pen. o auto é o instrumento destinado a fazer fé quanto aos
termos em que se desenrolaram os actos processuais a cuja documentação a lei obrigar e aos quais tiver assistido quem o
redige, bem como a recolher as declarações, requerimentos, promoções e actos decisórios orais que tiverem ocorrido
perante aquele.
II. Com as alterações ao C. P. Pen., operadas pela Lei nº 20/2013, de 21-2 designadamente, dos seus arts. 101º e 141º,
resulta agora evidente que o auto de interrogatório de arguido é efectuado em regra, através de registo áudio ou
audiovisual… - arts. 141º, 7 e 9 e 101º, C. P. Pen., o que abarca não só a tomada de declarações como das decisões
verbalmente proferidas, fornecendo-se cópia, quando solicitado.
III. De resto, mesmo que o auto em causa (onde foram somente gravadas as declarações do arguido, promoção do MP,
requerimento da defesa e decisão judicial acerca da medida de coacção) enfermasse de algum vício, este nunca poderia ser
a nulidade, posto que o acto está materialmente documentado, sendo que a sua desconformidade formal apenas poderia
redundar em irregularidade, nos termos do art. 123º, C. P. Pen., dando direito, neste caso, à sua correcção (transcrição da
gravação) na medida em que afectaria a sua validade e os actos subsequentes.
Ac. TRL de 10-02-2011 : I. As declarações prestadas por arguido detido, em primeiro interrogatório judicial, devem ficar
registadas em auto escrito por funcionário, sob a direcção e controle da entidade que presidir ao acto;
II. O funcionário pode redigir o auto utilizando meios estenográficos, ou outros diferentes da escrita comum, bem como
socorrer-se de gravação magnetofónica ou audovisual, o que visa, apenas, conceder ao funcionário uma ajuda suplementar
momentânea na recolha de dados relativos aos actos processuais que devam ser documentados, devendo ser feita a
respectiva transcrição, no prazo mais curto possível, cuja conformidade será certificada pela entidade presidente, só depois
sendo o auto assinado;
III. As diligências de prova realizadas em acto de instrução, podem ser documentadas mediante gravação ou redução a auto
(art.296, CPP);
IV. Em relação às declarações prestadas por arguido detido, em primeiro interrogatório judicial, não é admissível a
documentação mediante gravação, sendo obrigatório o seu registo em auto escrito, só assim sendo possível ao tribunal
superior, em caso de recurso, conhecer os fundamentos da decisão proferida na sequência dessas declarações.
Em idêntico: Ac.s TRL de 3-05-2011 ; de 8-11-2011 e de 20-09-2012 in CJ, 2012, T4, pág.106.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Nota: cfr. a actual redação do n.º 7 do art.º 141.º, no sentido que o auto de interrogatório de arguido é efectuado, em
regra, através de registo áudio ou audiovisual.
Iº As declarações prestadas por arguido detido, em primeiro interrogatório judicial, devem ficar registadas em auto
escrito por funcionário, sob a direcção e controle da entidade que presidir ao acto;
IIº A gravação dessas declarações, sem o seu registo em auto, geraria transtornos e dificuldades processuais, no
inquérito, pela acrescida morosidade para que os diversos órgãos de polícia criminal se inteirassem do respectivo teor,
conhecimento esse necessário ao prosseguimento da investigação, no julgamento, quando fosse necessário confrontar o
arguido com determinada passagem das suas declarações em 1º interrogatório, e nos recursos, em situações em que essas
declarações sejam relevantes para a sua apreciação.
(Acórdão
do
TRL,
de
08-11-2011,
proc.
n.º
35/11.8PXLSB-B.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8938a62179f300c0802579610052d2f6?OpenDocument)
Nota: cfr. a actual redação do n.º 7 do art.º 141.º
1 - A omissão da informação a que alude o art.º 141.º n.º 4 al. d) CPP, ocorrida durante o primeiro interrogatório judicial
de arguido, não contempla qualquer nulidade tipificada na lei, designadamente nos arts. 119.º (nulidades insanáveis) ou
120.º (nulidades dependentes de arguição) do CPP.
2. Este vício configura, antes, uma mera irregularidade que só determina a invalidade do acto a que se refere edos
termos subsequentes que possa afectar quando tiver sido arguida pelos interessados, durante o próprio acto, caso ao
mesmo tenham assistido, como prescrito no art.º 123.º n.º s 1 e 2 do CPP
(Acórdão
do
TRL,
de
07-05-2009,
proc.
n.º
667/05.3GBMTJ-A.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/40ec51c4aeb167bf802575cf00382e13?OpenDocument)
1 - Da conjugação dos art.º s 141.º e 194.º do CPP, destes preceitos adjectivos, parece resultar que o Ministério Público
pode requerer com alguma antecedência em relação ao interrogatório a transcrição e junção aos autos de conversações e
comunicações que repute indispensáveis para fundamentar a aplicação de medida de coacção desde que, efectuadas essas
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transcrições, requeira desde logo a realização do interrogatório judicial para a aplicação de medida de coacção, no qual se
revelarão as transcrições efectuadas, permitindo-se assim o integral cumprimento do disposto nos citados art.º s. 141 n.º s
3 e 4; 194 n.º 3 e 4 do C.P.P.
2 - Conclui-se assim que, independentemente da interpretação literal feita no despacho recorrido ao n.º 7 do art.º 188.º
do C.P.P., o requerimento do M.º.P.º. a solicitar ao JIC a transcrição e junção aos autos de determinada(s) conversações e
comunicações indispensáveis a futura aplicação de medida de coacção, à excepção de TIR, basta-se com a fundamentação
dessa indispensabilidade, não necessitando desde logo de promover a aplicação de determinada medida de coacção, que
contudo, deve ser promovida, imediatamente, logo que juntas tais transcrições, sob pena de se permitir o acumular de
transcrições não destinadas àquele exclusivo fim.
(Acórdão
do
TRL,
de
23-10-2008,
proc.
n.º
6388/2008-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3bdc75ffbeaab98080257500004d7d62?OpenDocument)
Deve ser condenado o Estado português em indemnização decorrente de prisão preventiva manifestamente ilegal
(artigos 27.º da Constituição da República e 225.º do Código de Processo Penal) e injustificada por erro grosseiro na
apreciação dos pressupostos de facto de que depende considerando-se o seguinte.
Quanto à ilegalidade:
- Que ocorre ilegalidade se a afirmação de que os autos contêm indícios não os concretiza, não se preenchendo, com a
mera referência abstracta, a exigência legal de motivação decorrente dos artigos 97.º, n.º 4 e 193.º, n.º 4 do Código de
Processo Penal
- Que ocorre ilegalidade se não foram comunicados ao arguido os motivos ou causas da sua detenção conforme se
prescreve nos artigos 28.º, n.º 1 da Constituição e 141.º, n.º s 1 e 4 do Código de Processo Penal
Quanto ao erro grosseiro:
- Que ocorre se os factos existentes no processo não indiciavam a prática de qualquer crime pelo autor.
- Que nada permitia concluir pela inadequação ou insuficiência, no caso concreto, das demais medidas de coacção
- Que o mero contacto com indivíduos em relação aos quais possa haver fortes suspeitas da prática de ilícito criminal não
pode ser suficiente para se concluir ter o A. praticado ilícito da mesma natureza
(Acórdão
do
TRL,
de
12-04-2007,
proc.
n.º
2088/2007-8,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fae765a28e0f5a6f802572e20045ee9d?OpenDocument)
1. Uma interpretação do art.º 141.º, n.º 4 CPP em conformidade com as normas e princípios constitucionais – v.g.
constantes dos art.º s 20.º, n.º s 1 e 4, 27.º, n.º 4, 28.º, n.º 1, e 32.º, n.º s 1 e 5, todos da Constituição da República
Portuguesa (CRP), determina que os arguidos detidos podem ter acesso aos meios de prova em que se sustentou a
convicção do Mm.º JIC no despacho que determinou a sua prisão preventiva e no qual conclui pela existência, no inquérito,
de fortes indícios da prática de crime de tráfico de estupefacientes sendo constitucionalmente intolerável, que se considere
sempre e em quaisquer circunstâncias interdito esse acesso, com alegação de potencial prejuízo para a investigação,
protegida pelo segredo de jus¬tiça, sem que se proceda, em concreto, a uma análise do conteúdo desses elementos de
prova e à pon-deração, também em concreto, entre, por um lado, o prejuízo que a sua revelação possa causar à
investigação e, por outro lado, o prejuízo que a sua ocultação possa causar à defesa do arguido.
2. Não se trata de afirmar o acesso irrestrito do arguido a todo o inquérito, mas apenas aos específicos elementos
probatórios que foram determinantes para a im¬putação dos factos, para a ordem de detenção e para a proposta de
aplicação da medida de coacção de prisão preventiva
(Acórdão
do
TRL,
de
13-12-2006,
proc.
n.º
9377/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/566ccfc1eeed32ef8025728a004176f2?OpenDocument)
1 – Tendo o Ministério Público apresentado o detido ao juiz competente, requerendo o seu interrogatório imediato,
não pode este deixar de o realizar, nos termos previstos pelo artigo 141.º do Código de Processo Penal, nem pode também
deixar de, a final, se o Ministério Público o vier a requerer, se pronunciar sobre a aplicação de medidas de coacção.
2 – Essas obrigações só não existiriam se o Ministério Público, em vez de ter requerido a realização de interrogatório
judicial, tivesse determinado a libertação do arguido, nos termos do artigo 261.º do Código de Processo Penal, e a sua
notificação para comparecer no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-12-2003,
proc.
n.º
8459/2003-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bb1bfa2af1e51d0780256e540043ecbe?OpenDocument)
I - A apresentação do arguido, detido, para o primeiro interrogatório judicial, decorrido o prazo de 48 horas, previsto no
art.º 141.º n.º 1, do CPP, não afecta a validade da prisão.
II - Nesta hipótese não se configura qualquer prisão ilegal, devendo o juiz proceder ao interrogatório do arguido.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-05-2001,
proc.
n.º
0036069,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d229f2b8e8bb4e7c80256a76003d1669?OpenDocument
)
5- Orientação do MP
Na reunião de trabalho de 7 de Abril de 2011 realizada na PGDL debateu-se a questão de saber se as declarações do
arguido prestadas no primeiro interrogatório judicial devem, obrigatoriamente, ser registadas em auto escrito ou se podem
apenas ser objecto de documentação mediante gravação.
Assentou-se ser de propugnar pela orientação resultando no Ac. TRL de 19-01-2011 e Ac. TRL de 10-02-2011, assim
sumariados, respectivamente:
«Em interrogatório judicial de arguido, sempre que este se prontifique a prestar declarações sobre os factos, estas
deverão ser integralmente transcritas no auto respectivo, (desde que relevantes para os factos em investigação) sob pena
de verificação da nulidade prevista no artº 120º, nº2, al.d) do CPP»
«I. As declarações prestadas por arguido detido, em primeiro interrogatório judicial, devem ficar registadas em auto
escrito por funcionário, sob a direcção e controle da entidade que presidir ao acto;
II. O funcionário pode redigir o auto utilizando meios estenográficos, ou outros diferentes da escrita comum, bem como
socorrer-se de gravação magnetofónica ou audovisual, o que visa, apenas, conceder ao funcionário uma ajuda suplementar
momentânea na recolha de dados relativos aos actos processuais que devam ser documentados, devendo ser feita a
respectiva transcrição, no prazo mais curto possível, cuja conformidade será certificada pela entidade presidente, só depois
sendo o auto assinado;
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III. As diligências de prova realizadas em acto de instrução, podem ser documentadas mediante gravação ou redução a
auto (art.296, CPP);
IV. Em relação às declarações prestadas por arguido detido, em primeiro interrogatório judicial, não é admissível a
documentação mediante gravação, sendo obrigatório o seu registo em auto escrito, só assim sendo possível ao tribunal
superior, em caso de recurso, conhecer os fundamentos da decisão proferida na sequência dessas declarações.»
No mesmo sentido se pronunciou o Ac. TRL de 30-03-2011, Proc. nº167/10.0SHLSB-A.L1, 3ª Secção, relatado por
Domingos Duarte.
É também esta a posição sustentada por Paulo Pinto de Albuquerque, em Comentário do CPP, Universidade Católica
Editora, pág.296, ao afirmar «.. se forem reduzidas a auto, as declarações prestadas oralmente em diligência de prova na
instrução devem ser reproduzidas na íntegra no respectivo auto, não admitindo a lei neste caso a reprodução por súmula
(artº 100º, nº2 à contario)».
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Nota: cfr. a actual redação do n.º 7 do art.º 141.º, no sentido que o auto de interrogatório de arguido é efectuado, em
regra, através de registo áudio ou audiovisual.

Artigo 142.º
Juiz de instrução competente
1 - Havendo fundado receio de que o prazo máximo referido no n.º 1 do artigo anterior não seja
suficiente para apresentar o detido ao juiz de instrução competente para o processo, ou não sendo
possível apresentá-lo dentro desse prazo com segurança, o primeiro interrogatório judicial é feito pelo
juiz de instrução competente na área em que a detenção se tiver operado.
2 - Se do interrogatório, feito nos termos da parte final do número anterior, resultar a necessidade de
medidas de coacção ou de garantia patrimonial, são estas imediatamente aplicadas.
Artigo 143.º
Primeiro interrogatório não judicial de arguido detido
1 - O arguido detido que não for interrogado pelo juiz de instrução em acto seguido à detenção é
apresentado ao Ministério Público competente na área em que a detenção se tiver operado, podendo
este ouvi-lo sumariamente.
2 - O interrogatório obedece, na parte aplicável, às disposições relativas ao primeiro interrogatório
judicial de arguido detido.
3 - Após o interrogatório sumário, o Ministério Público, se não libertar o detido, providencia para que
ele seja presente ao juiz de instrução nos termos dos artigos 141.º e 142.º
4 - Nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, o Ministério Público
pode determinar que o detido não comunique com pessoa alguma, salvo o defensor, antes do primeiro
interrogatório judicial.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 143.º
(Primeiro interrogatório não judicial de arguido detido)
1 - O arguido detido que não for interrogado pelo juiz de instrução em acto seguido à detenção é apresentado ao
Ministério Público competente na área em que a detenção se tiver operado, podendo este ouvi-lo sumariamente.
2 - O interrogatório obedece, na parte aplicável, às disposições relativas ao primeiro interrogatório judicial de arguido
detido, excepto pelo que respeita à assistência de defensor, a qual só tem lugar se o arguido, depois de informado sobre
os direitos que lhe assistem, a solicitar. Nesse caso, ao defensor é correspondentemente aplicável o disposto no n.º 6 do
artigo 141.º
3 - Após o interrogatório sumário, o Ministério Público, se não libertar o detido, providencia para que ele seja presente ao
juiz de instrução nos termos dos artigos 141.º e 142.º
4 - Nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, o Ministério Público pode determinar que o
detido não comunique com pessoa alguma, salvo o defensor, antes do primeiro interrogatório judicial.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 143.º
[...]
2 - O interrogatório obedece, na parte aplicável, às disposições relativas ao primeiro interrogatório judicial de arguido
detido.
2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
1/2006
A falta de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada contra quem o mesmo corre, sendo
possível a notificação, constitui a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do CPP.
Nota: ver notas ao art.º 120.º
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Artigo 144.º
Outros interrogatórios
1 - Os subsequentes interrogatórios de arguido preso e os interrogatórios de arguido em liberdade são
feitos no inquérito pelo Ministério Público e na instrução e em julgamento pelo respectivo juiz,
obedecendo, em tudo quanto for aplicável, às disposições deste capítulo.
2 - No inquérito, os interrogatórios referidos no número anterior podem ser feitos por órgão de polícia
criminal no qual o Ministério Público tenha delegado a sua realização, obedecendo, em tudo o que for
aplicável, às disposições deste capítulo, exceto quanto ao disposto nas alíneas b) e e) do n.º 4 do artigo
141.º
3 - Os interrogatórios de arguido preso são sempre feitos com assistência do defensor.
4 - A entidade que proceder ao interrogatório de arguido em liberdade informa-o previamente de que
tem o direito de ser assistido por advogado.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 144.º
(Outros interrogatórios)
1 - Os subsequentes interrogatórios de arguido preso e os interrogatórios de arguido em liberdade são feitos no inquérito
pelo Ministério Público e na instrução e em julgamento pelo respectivo juiz, obedecendo, em tudo quanto for aplicável, às
disposições deste capítulo.
2 - No inquérito e em actos de instrução, os interrogatórios referidos no número anterior podem ser feitos por órgão de
polícia criminal no qual o Ministério Público ou o juiz de instrução tenham delegado a sua realização.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas):
Artigo 144.º
Outros interrogatórios
2 - No inquérito, os interrogatórios referidos no número anterior podem ser feitos por órgão de polícia criminal no qual o
Ministério Público tenha delegado a sua realização.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas):
Artigo 144.º
Outros interrogatórios
3 - Os interrogatórios de arguido preso são sempre feitos com assistência do defensor.
4 - A entidade que proceder ao interrogatório de arguido em liberdade informa-o previamente de que tem o direito de ser
assistido por advogado.
- Lei n.º 20/2013, de 21/02
Artigo 144.º
[...]
2 - No inquérito, os interrogatórios referidos no número anterior podem ser feitos por órgão de polícia criminal no qual o
Ministério Público tenha delegado a sua realização, obedecendo, em tudo o que for aplicável, às disposições deste
capítulo, exceto quanto ao disposto nas alíneas b) e e) do n.º 4 do artigo 141.º
2- Acórdãos do TC
72/2012
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 272.º, n.º 1, 120.º, n.º 2, alínea d), 141.º, n.º 4, alínea c) e
144.º, todos do CPP, quando interpretadas no sentido de que não constitui nulidade, por insuficiência de inquérito, o não
confronto do arguido, em interrogatório, com todos os factos concretos que venham a ser inseridos na acusação contra ele
deduzida.
Nota: ver notas ao art.º 141.º
127/2007
Não julga inconstitucional a norma que resulta do artigo 359.º, n.º 2, do Código Penal e dos artigos 141.º, n.º 3, 144.º,
n.ºs 1 e 2, e 61.º, n.º 3, alínea b), do CPP, segundo a qual, no interrogatório feito por órgão de polícia criminal durante o
inquérito, o arguido tem que responder com verdade à matéria dos seus antecedentes criminais, sob pena de cometer um
crime de falsas declarações, pois que àquele interrogatório se aplicam as regras do primeiro interrogatório judicial de
arguido detido.
Nota: ver notas ao art.º 141.º
3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência
9/2007
O arguido em liberdade, que, em inquérito, ao ser interrogado nos termos do artigo 144.º do CPP, se legalmente
advertido, presta falsas declarações a respeito dos seus antecedentes criminais incorre na prática do crime de falsidade de
declaração, previsto e punível no artigo 359.º, n.ºs 1 e 2, do Código Penal.
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DR 129, Série I, de 06-07-2007: Diário da República
Nota: cfr. a actual redação do n.º 3 do art.º 141.º (que eliminou a referência aos antecedentes criminais).
1/2006
A falta de interrogatório como arguido, no inquérito, de pessoa determinada contra quem o mesmo corre, sendo
possível a notificação, constitui a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), do CPP.
Nota: ver notas ao art.º 120.º
4- Acórdãos do STJ e dos TR
Nota: cfr. a actual redação do n.º 3 do art.º 141.º (que eliminou a referência aos antecedentes criminais).
O arguido em liberdade, que, em inquérito, ao ser interrogado nos termos do art.º 144.º do CPP, depois de legalmente
advertido, presta falsas declarações a respeito dos seus antecedentes criminais, incorre na prática do crime de falsidade de
declaração do art.º 359.º, n.º s 1 e 2, do C. Penal.
(Acórdão
do
STJ
de
13-12-2007,
proc.
n.º
07P4377,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b867b33fecd74048802573b6003264b1?OpenDocument
)
1. O arguido em liberdade que, em inquérito, ao ser interrogado nos termos do art.º 144.º do Código de Processo Penal,
se legalmente advertido, presta falsas declarações a respeito dos seus antecedentes criminais incorre na prática do crime
de falsidade de declaração previsto no artigo 359.º, n.º s 1 e 2, do Código Penal, jurisprudência que foi confirmada pelo
acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2007.12.13.
2. Também o Tribunal Constitucional (Ac. n.º 127/2007, de 14 de 27 de Fevereiro) considerou não ser violadora do art.º
32.º, n.º s 1, 2 e 5 CRP a imposição de responder com verdade sobre os antecedentes criminais por parte do arguido, sob
pena de incorrer em responsabilidade criminal, quando seja interrogado pelo órgão de policia criminal mesmo que se
mostre junto já o certificado do registo criminal respectivo.
(Acórdão
do
TRL,
de
01-04-2008,
proc.
n.º
60/08-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a9af262c74fa936b802574340052add4?OpenDocument)
I – Nada justifica a imposição ao arguido do dever de prestar declarações sobre os seus antecedentes criminais no
decurso dos interrogatórios previstos no artigo 144.º do Código de Processo Penal.
II – A prestação de falsas declarações pelo arguido sobre os seus antecedentes criminais numa tal situação não preenche
o tipo objectivo descrito nos n.º s 1 e 2 (parte final) do artigo 359.º do Código Penal.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-04-2007,
proc.
n.º
2236/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e04bf3fcd6bb96a3802572db004cf0b4?OpenDocument)

Artigo 145.º
Declarações e notificações do assistente e das partes civis
1 - Ao assistente e às partes civis podem ser tomadas declarações a requerimento seu ou do arguido
ou sempre que a autoridade judiciária o entender conveniente.
2 - O assistente e as partes civis ficam sujeitos ao dever de verdade e a responsabilidade penal pela
sua violação.
3 - A prestação de declarações pelo assistente e pelas partes civis fica sujeita ao regime de prestação
da prova testemunhal, salvo no que lhe for manifestamente inaplicável e no que a lei dispuser
diferentemente.
4 - A prestação de declarações pelo assistente e pelas partes civis não é precedida de juramento.
5 - Para os efeitos de serem notificados por via postal simples, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 113.º, o denunciante com a faculdade de se constituir assistente, o assistente e as partes civis
indicam a sua residência, o local de trabalho ou outro domicílio à sua escolha.
6 - A indicação de local para efeitos de notificação, nos termos do número anterior, é acompanhada
da advertência de que as posteriores notificações serão feitas para a morada indicada no número
anterior, exceto se for comunicada outra, através de requerimento entregue ou remetido por via postal
registada à secretaria onde os autos se encontrem a correr nesse momento.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 145.º
(Declarações do assistente e das partes civis)
1 - Ao assistente e às partes civis podem ser tomadas declarações a requerimento seu ou do arguido ou sempre que a
autoridade judiciária o entender conveniente.
2 - O assistente e as partes civis ficam sujeitos ao dever de verdade e a responsabilidade penal pela sua violação.
3 - A prestação de declarações pelo assistente e pelas partes civis fica sujeita ao regime de prestação da prova
testemunhal, salvo no que lhe for manifestamente inaplicável e no que a lei dispuser diferentemente.
4 - A prestação de declarações pelo assistente e pelas partes civis não é precedida de juramento.
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- DL n.º 320-C/2000, de 15/12
Artigo 145.º
Declarações e notificações do assistente e das partes civis
5 - Para o efeito de serem notificados, o assistente ou as partes civis indicarão a sua residência, o local de trabalho ou
outro domicílio à sua escolha.
6 - A indicação de local para efeitos de notificação, nos termos do número anterior, é acompanhada da advertência ao
assistente ou às partes civis de que a mudança da morada indicada deve ser comunicada através da entrega de
requerimento ou a sua remessa por via postal registada à secretaria onde os autos se encontrarem a correr nesse
momento.
- Lei n.º 20/2013, de 21/02
Artigo 145.º
[...]
5 - Para os efeitos de serem notificados por via postal simples, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 113.º, o
denunciante com a faculdade de se constituir assistente, o assistente e as partes civis indicam a sua residência, o local de
trabalho ou outro domicílio à sua escolha.
6 - A indicação de local para efeitos de notificação, nos termos do número anterior, é acompanhada da advertência de que
as posteriores notificações serão feitas para a morada indicada no número anterior, exceto se for comunicada outra,
através de requerimento entregue ou remetido por via postal registada à secretaria onde os autos se encontrem a correr
nesse momento.
2- Acórdão do TC
359/2011
Julga inconstitucional, por violação dos artigos 13.º, n.º 1, e 20.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, a
norma constante do artigo 131.º, n.º 1, aplicável por remissão do artigo 145.º, n.º 3, ambos do CPP, quando interpretada
no sentido de determinar a incapacidade para prestar declarações em audiência de julgamento da pessoa que, tendo no
processo a condição de ofendido, constituído assistente, está interdita por anomalia psíquica.
Nota: ver notas ao art.º 131.º
3- Acórdãos do STJ e do TR
I - Só existe erro notório na apreciação da prova quando resulta do texto da decisão que se retirou de um dado facto
provado uma conclusão ilógica, arbitrária ou notoriamente violadora das regras da experiência comum.
II - Não é de criticar o tribunal recorrido pela prevalência que possa ter dado às declarações do assistente, as quais são
permitidas por lei - artigo 145.º do CPP e são apreciadas pelo tribunal colectivo segundo a sua livre convicção a as regras da
experiência comum.
III - Nada do que se passa na audiência (de visu ou de auditu) está subtraído à apreciação do tribunal e este pode
proceder, sempre que o entenda necessário à descoberta da verdade, a exames e quaisquer outros actos de produção de
provas (artigo 323.º, alínea a), do CPP); é o que resulta do sistema acusatório temperado pelo sistema da investigação
objectiva e imparcial do tribunal.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032691,
de
18-12-1997,
proc.
n.º
97P930,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/86c5eb226a2f423b802568fc003b8c9d?OpenDocument)
Ac. TRP de 30-01-2013 : I. Considerando a intenção do legislador ao criar a prorrogativa prevista no art. 134º do CPP,
tendo igualmente presente que, nos termos do art. 145º, nº 3, do CPP determinou que as declarações do assistente ficam
sujeitas ao regime de prestação da prova testemunhal - ressalvando apenas o que for manifestamente inaplicável e o que a
lei dispuser em sentido diferente - é adequado defender-se que aquela prorrogativa é aplicável ao assistente que se
encontre em qualquer das situações descritas no art. 134º, nº 1, do CPP (quer por não se tratar de caso manifestamente
inaplicável, quer por a lei não dispor em sentido diferente).
II. O disposto no art. 134º do CPP, que permite confortar a consciência da pessoa que iria depor ou prestar declarações (na
medida em que lhe confere o direito de recusar-se a prestar depoimento ou declarações), quando se encontre numa das
situações taxativas previstas no nº 1 do mesmo preceito, significa igualmente que num Estado de direito a prova não pode
ser obtida a qualquer preço.
III. No nº 1 do art. 134º, do CPP o legislador deu prevalência à relação especial da pessoa em relação ao arguido e não
propriamente ao seu estatuto processual, enquanto interveniente processual (ocorra essa intervenção processual como
testemunha ou como assistente).
IV. O facto do assistente estar impedido de depor como testemunha (art. 133º, nº 1, alínea b), do CPP), por ter adquirido o
estatuto de sujeito processual, não interfere com a relação que tenha com o arguido, nos casos indicados no nº 1 do art.
134º do CPP, que o legislador quis proteger.

234

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO II
Dos meios de prova
CAPÍTULO III
Da prova por acareação
Artigo 146.º
Pressupostos e procedimento
1 - É admissível acareação entre co-arguidos, entre o arguido e o assistente, entre testemunhas ou
entre estas, o arguido e o assistente sempre que houver contradição entre as suas declarações e a
diligência se afigurar útil à descoberta da verdade.
2 - O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável às partes civis.
3 - A acareação tem lugar oficiosamente ou a requerimento.
4 - A entidade que presidir à diligência, após reproduzir as declarações, pede às pessoas acareadas
que as confirmem ou modifiquem e, quando necessário, que contestem as das outras pessoas,
formulando-lhes em seguida as perguntas que entender convenientes para o esclarecimento da
verdade.
Nota:
Acórdão do TR
1. A jurisprudência vem aceitando nada proibir a valoração como meio de prova das declarações de co-arguido, sobre
factos desfavoráveis a outro. Na verdade, a lei não só não proíbe essa valoração como indica em vários preceitos que ela
deve ocorrer (art.º 146.º e 343.º n.º 4 do CPP).
Note-se, ainda, que da norma consagradora do impedimento dos co-arguidos testemunharem [art.º 133.º n.º 1, alin. a)
do CPP] não resulta a proibição de valoração, mas a proibição de aquisição do conhecimento probatório do co-arguido,
salvo no caso previsto no n.º 2, na forma do testemunho.
2. Apesar de ao arguido ser reservado, sem prejuízo individual, o direito ao silêncio, de não ser ajuramentado e de não
ser obrigado a responder às perguntas que lhe são feitas, nos termos do art.º 343.º do CPP, pode querer concorrer para a
descoberta da verdade, como manifestação de um sentimento de dignidade, auto-incriminando-se ou incriminado
terceiros, não vedando a lei esta postura.
3 – Ainda que o art.º 344.º n.º 3 do CPP não preveja qualquer limitação ao exercício do direito de livre apreciação da
prova, resultante das declarações do arguido, tem-se vindo a entender que as declarações do co-arguido só podem
fundamentar a prova de um facto criminalmente relevante quando existe alguma prova adicional a tornar provável que a
história do co-arguido é verdadeira e que é razoavelmente seguro decidir com base nas suas declarações.
(Acórdão
do
TRL,
de
26-04-2007,
proc.
n.º
3318/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aceb13598c69cc08802572d700373a72?OpenDocument)
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO II
Dos meios de prova
CAPÍTULO IV
Da prova por reconhecimento
Artigo 147.º
Reconhecimento de pessoas
1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento de qualquer pessoa, solicita-se à
pessoa que deva fazer a identificação que a descreva, com indicação de todos os pormenores de que se
recorda. Em seguida, é-lhe perguntado se já a tinha visto antes e em que condições. Por último, é
interrogada sobre outras circunstâncias que possam influir na credibilidade da identificação.
2 - Se a identificação não for cabal, afasta-se quem dever proceder a ela e chamam-se pelo menos
duas pessoas que apresentem as maiores semelhanças possíveis, inclusive de vestuário, com a pessoa a
identificar. Esta última é colocada ao lado delas, devendo, se possível, apresentar-se nas mesmas
condições em que poderia ter sido vista pela pessoa que procede ao reconhecimento. Esta é então
chamada e perguntada sobre se reconhece algum dos presentes e, em caso afirmativo, qual.
3 - Se houver razão para crer que a pessoa chamada a fazer a identificação pode ser intimidada ou
perturbada pela efectivação do reconhecimento e este não tiver lugar em audiência, deve o mesmo
efectuar-se, se possível, sem que aquela pessoa seja vista pelo identificando.
4 - As pessoas que intervierem no processo de reconhecimento previsto no n.º 2 são, se nisso
consentirem, fotografadas, sendo as fotografias juntas ao auto.
5 - O reconhecimento por fotografia, filme ou gravação realizado no âmbito da investigação criminal
só pode valer como meio de prova quando for seguido de reconhecimento efectuado nos termos do n.º
2.
6 - As fotografias, filmes ou gravações que se refiram apenas a pessoas que não tiverem sido
reconhecidas podem ser juntas ao auto, mediante o respectivo consentimento.
7 - O reconhecimento que não obedecer ao disposto neste artigo não tem valor como meio de prova,
seja qual for a fase do processo em que ocorrer.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 147.º
(Reconhecimento de pessoas)
1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento de qualquer pessoa, solicita-se à pessoa que deva fazer a
identificação que a descreva, com indicação de todos os pormenores de que se recorda. Em seguida, é-lhe perguntado se
já a tinha visto antes e em que condições. Por último, é interrogada sobre outras circunstâncias que possam influir na
credibilidade da identificação.
2 - Se a identificação não for cabal, afasta-se quem dever proceder a ela e chamam-se pelo menos duas pessoas que
apresentem as maiores semelhanças possíveis, inclusive de vestuário, com a pessoa a identificar. Esta última é colocada
ao lado delas, devendo, se possível, apresentar-se nas mesmas condições em que poderia ter sido vista pela pessoa que
procede ao reconhecimento. Esta é então chamada e perguntada sobre se reconhece algum dos presentes e, em caso
afirmativo, qual.
3 - Se houver razão para crer que a pessoa chamada a fazer a identificação pode ser intimidada ou perturbada pela
efectivação do reconhecimento e este não tiver lugar em audiência, deve o mesmo efectuar-se, se possível, sem que
aquela pessoa seja vista pelo identificando.
4 - O reconhecimento que não obedecer ao disposto neste artigo não tem valor como meio de prova.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 147.º
[...]
4 - As pessoas que intervierem no processo de reconhecimento previsto no n.º 2 são, se nisso consentirem, fotografadas,
sendo as fotografias juntas ao auto.
5 - O reconhecimento por fotografia, filme ou gravação realizado no âmbito da investigação criminal só pode valer como
meio de prova quando for seguido de reconhecimento efectuado nos termos do n.º 2.
6 - As fotografias, filmes ou gravações que se refiram apenas a pessoas que não tiverem sido reconhecidas podem ser
juntas ao auto, mediante o respectivo consentimento.
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7 - O reconhecimento que não obedecer ao disposto neste artigo não tem valor como meio de prova, seja qual for a fase
do processo em que ocorrer.
2- Acórdãos do TC
532/2006
Não julga inconstitucional a norma do art.º 147.º do CPP, enquanto interpretada no sentido de que não impõe a
presença obrigatória de defensor no reconhecimento nele disciplinado, realizado perante os órgãos de polícia criminal e
com observância de todas as formalidades legais previstas no mesmo preceito.
Extracto da fundamentação:
[…] não sendo posta em causa a regularidade do acto de reconhecimento; não ficando o recorrente, de forma alguma,
impedido de, na audiência de julgamento, contrariar o valor probatório do reconhecimento anteriormente efectuado, com
pleno funcionamento da regra do contraditório; e sendo o mesmo, então obrigatoriamente, assistido por defensor, não há
qualquer razão para julgar que a norma que constitui o objecto do presente recurso viola o seu direito (constitucional) de
defesa.
425/2005
Não julga inconstitucional o 147.º, nos 1 e 2, do CPP, na interpretação segundo a qual quando, em audiência de
julgamento, a testemunha, na prestação do seu depoimento, imputa os factos que relata ao arguido, a identificação do
arguido efectuada nesse depoimento não está sujeita às formalidades estabelecidas em tal preceito.
Extracto da fundamentação:
Como refere Germano Marques da Silva (cf. Curso de Processo Penal, II. volume, Lisboa, 1999, p. 174), "o reconhecimento
é um meio de prova que consiste na confirmação de uma percepção sensorial anterior, ou seja, consiste em estabelecer a
identidade entre uma percepção sensorial anterior e outra actual da pessoa que procede ao acto".
Este meio probatório, como vem sendo dogmaticamente assumido, representa um acto de "extraordinária importância"
(cf. – apud Nicola Triggiani, "La ricognizione personale: struttura ed efficacia", in Rivista italiana di diritto e procedura
penale, 1996, fasc. 2-3, p. 730, n. 8; G. Foschini, Sistema del diritto processuale penale, vol. II, 1, La istruzione, Milão, 1961,
p. 79), por estar dotado de "uma grandíssima força impressionística" (C. Taormina, Diritto processuale penale, vol. II, Turim,
p. 543).
Em face desta sua "elevada eficácia de convencimento" ou de "intensa eficácia persuasiva" (cf. Alberto Medina de Seiça,
"Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal: notas à margem de jurisprudência (quase)
constante", in Aa. Vv. - organização de Manuel da Costa Andrade et alii - Liber disciplinorum para Jorge de Figueiredo Dias,
Coimbra, 2003, p. 1400), ele pode assumir, na concreta valoração do probatório disponível, um peso determinante do juízo
penal.
Tal entendimento não deixa de ser potenciado – ou, mais impressivamente, confirmado, no plano da sua aplicação
prática – pelo juízo de necessidade probatória que o determina e que, naturalmente, reconduz este meio de prova para um
campo onde a imputação penal subjectiva não está, em absoluto, totalmente esclarecida, acabando, assim, por actuar,
primordialmente, nos casos onde "surjam dúvidas relativas à individualização de uma determinada pessoa" (cf. Nicola
Triggiani, "La ricognizione personale: struttura ed efficacia", cit., p. 731, nta 10, com outras indicações doutrinais).
Também Eduardo de Urbano Castrillo/Miguel Ángel Torres Morato (La prueba ilícita penal, 3.ª ed., Madrid, 1999, p. 113)
referem a operatividade desta prova "só quando existem dúvidas de identidade".
E, entre nós, Alberto Medina de Seiça ("Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal..., cit., p.
1398), debruçando-se sobre o papel desta prova ao nível da identificação, não deixa de concluir que o contexto normal do
reconhecimento se verifica durante a investigação.
Por outro lado, também, não é menos verdade que a prova por reconhecimento, pela sua dependência de inúmeros
factores subjectivos, não deixa de assumir uma questão de "extraordinária delicadeza" – resultante do "perigo de erro
agravado (...) pelo fácil sugestionamento de que pode ser vítima a pessoa que deve realizar o reconhecimento" (cf. G.
Foschini, Sistema del diritto processuale penale, cit., p. 79).
Dada a estrutura intrínseca do "juízo de identidade entre uma percepção presente e uma passada" (a expressão de
Altavilla é mencionada por Daniela Vigoni, "La ricognizione personale", in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1985,
fasc.1, p. 172), a sua realização deve envolver especiais cautelas funcionalizadas a garantir a sua integridade e a fornecer ao
juiz uma possibilidade de controlo, judicante da realização e dos resultados decorrentes da mobilização deste meio de
prova.
Assim, reconhecendo que esta prova assenta numa "modalidade muito particular de reconstrução mnemónica do
passado", particularmente sensível a "múltiplos factores de distorção e engano que ocorrem ao longo de todo o itinerário da
cognição, da memorização e da evocação" e que, por isso, se presta a ""curtos-circuitos" de sensações racionalmente
insondáveis" (cf. Alberto Medina de Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal..., cit.,
pp.1397 e 1413 e ss.), torna-se necessário fazer acompanhar este meio probatório de um leque de garantias que concorram
para reduzir os riscos de erro e que possibilitem um mínimo de objectivação sindicável no âmbito de um processo
marcadamente subjectivo, sendo nesse contexto que deve compreender-se a necessidade de acentuar uma regulamentação
minuciosa da actividade preliminar ao reconhecimento, como forma de afastar a marcada desconfiança perante a
atendibilidade dos resultados deste meio de prova e a exigência de assegurar na maior medida possível o respeito das
regras destinadas a evitar resultados influenciados e preconstituídos– assim se reflectiu em Itália, a propósito do sentido das
incontornáveis "formalidades" inerentes à "ricognizione," na Relazione al progetto preliminare del codice di procedura
penale [de 1988] (texto mencionado por Nicola Triggiani, "La ricognizione personale: struttura ed efficacia", cit., p. 730).
Ora, os requisitos constantes do artigo 147.º do Código de Processo Penal mais não são do que a concretização dessas
exigências, assumindo-se como condições de validade do próprio reconhecimento.
De facto, quando a norma prevê que, havendo lugar ao reconhecimento se deve solicitar "à pessoa que deva fazer a
identificação que a descreva, com indicação de todos os pormenores de que se recorda", sendo-lhe, em seguida,
"perguntado se já a tinha visto antes e em que condições", está a estabelecer um procedimento que, para além de um
funcionalmente adequado "trazer à lembrança", permite introduzir uma válvula de segurança – que, em bom rigor, sempre
será uma segurança "insegura" – de controlo da credibilidade do reconhecimento e, como consequência disso, da sua
efectiva atendibilidade, sendo, de resto, manifesta uma tal finalidade de controlo quando a lei prevê que o sujeito activo do
reconhecimento seja interrogado "sobre outras circunstâncias que possam influir na credibilidade da identificação".
Como refere Daniela Vigoni ("La ricognizione personale", cit., p. 174), a propósito da previsão paralela do Codice di
Procedura Penale (art. 213.º), "a descrição preventiva da pessoa a reconhecer pelo sujeito activo é motivada pelo facto de
que, por um lado, a sua realização pode contribuir para graduar a atendibilidade do reconhecimento sucessivo, e, por outro
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lado, permite a realização da própria experiência recognitiva".
Só assim se poderá "verificar se a pessoa chamada a efectuar o reconhecimento faz, na sua declaração, uma efectiva
referência à pessoa a reconhecer" (cf., com mais indicações, Nicola Triggiani, "La ricognizione personale: struttura ed
efficacia", cit., p. 734) e se tal "imputação" é condicionada por factores potencialmente distorsivos da "imagem" evocada.
Nessa medida, ainda que uma "identificação" inconcludente não seja determinante da impossibilidade do
reconhecimento – posto que "não é suficiente conservar uma imagem, é necessário evocá-la mentalmente para a poder
descrever e poucos sujeitos disporão de tal capacidade re-evocativa" (cf., apud Nicola Triggiani, "La ricognizione personale:
struttura ed efficacia", cit., p. 734, e Daniela Vigoni, "La ricognizione personale", cit., p. 174, Altavilla, Il riconoscimento e la
ricognizione delle persone e delle cose, Roma, 1934, pp. 30 e ss.) –, o cumprimento dos requisitos constantes do artigo 147.º,
n.º 1, do Código de Processo Penal sempre permitirá que o juiz exerça um controlo mínimo das condições – e condicionantes
– da projecção subjectiva do "fantasma mnemónico" evocado pelo sujeito activo do reconhecimento e, assim, possa valorar,
com alguma objectividade, a eficácia probatória do reconhecimento, que, sempre, deverá depender de uma avaliação sobre
a "capacidade do declarante se subtrair a fenómenos de auto ou heterosugestão" (cf., apud Nicola Triggiani, "La
ricognizione personale: struttura ed efficacia", cit., p. 739, E. Fortuna-S. Dragone, "Le prove", in Aa. Vv., Manuale pratico del
nuovo processo penale, Pádua, 1995, p. 369).
De resto, a este nível, será da maior relevância que o juiz se possa inteirar de todas "as circunstâncias que possam influir
na credibilidade da identificação", tendo em conta as condições realísticas em que o sujeito activo foi confrontado com o
sujeito a reconhecer.
Só assim se poderá colocar o juiz a par do processo mnemónico-evocativo do sujeito activo do reconhecimento,
pressuposta a impossibilidade material do julgador se colocar "por dentro" dessa reconstituição.
Mutatis mutandis, o mesmo se passa quando a identificação efectuada ex vi do artigo 147.º, n.º 1, do Código de Processo
Penal "não for cabal" e for necessário "confrontar" a pessoa que procede ao reconhecimento com o sujeito a reconhecer.
Também, nesse caso, ainda que tratando-se de um operador subsidiário, é manifesto que os critérios operativos
plasmados no n.º 2 da norma sindicanda estão preordenados a garantir, na medida do possível, a "neutralidade psíquica"
do sujeito activo e a "garantir a atendibilidade do resultado probatório", pretendendo evitar-se, com o cumprimento desses
requisitos, meras "situações formais que façam [invariavelmente] convergir a escolha sobre o imputado" (cf. Silvia Priori, "La
ricognizione di persona: cosa suggerisce la ricerca psicologica", in Diritto penale e processo, fasc. 10, 2003, pp. 1284 e ss.).
Trata-se, no fundo, de tentar reduzir "um dos mais fortes factores de distorção dos actos recognitivos que decorre do
facto de quem é chamado a reconhecer, sobretudo, num ambiente de tensão, sentir-se constrangido a identificar
positivamente alguém – o chamado yes effect" (cf. Alberto Medina de Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos
"atípicos" em processo penal..., cit., p. 1418, n. 91; sobre o yes effect, v. também Silvia Priori, "La ricognizione di persona:
cosa suggerisce la ricerca psicologica", cit., pp. 1284 e ss.; em geral, sobre o sentido dos requisitos procedimentais do
reconhecimento, com amplas indicações bibliográficas, cf. Nicola Triggiani, "La ricognizione personale: struttura ed
efficacia", cit., pp. 743 e ss.).
Após o que vem de dizer-se, compreender-se-ão as razões pelas quais o cumprimento dos requisitos constantes do artigo
147.º do Código de Processo Penal pode influenciar o juízo acerca da idoneidade deste meio probatório, mesmo quando
usado em audiência de julgamento, no plano do reconhecimento constitucional das garantias de defesa do arguido.
De facto, como sustenta Alberto Medina de Seiça ("Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo
penal..., cit., p. 1416), os critérios procedimentais previstos para a realização do reconhecimento não podem deixar de ser
vistos como "standards mínimos de validade da informação obtida que, embora não eliminem as limitações inerentes a
este tipo de acto cognoscitivo-declarativo, permitem, de todo o modo, reduzi-las a patamares considerados aceitáveis" (cf.,
neste mesmo sentido, M. Simas Santos e M. Leal-Henriques, Código de Processo Penal Anotado, I volume, Lisboa, 2003, p.
789, que, em anotação ao artigo 147.º da lei processual penal, reconhecem que "todo este procedimento dá especiais
garantias quanto à validade do reconhecimento e acentua o carácter autónomo e material" desse meio probatório).
Ademais, cumpre a este propósito evidenciar que, em bom rigor – melhor se dirá, em face da sua natureza intrínseca –, o
acto de reconhecimento, em sentido estrito, na sua inerente dimensão recognitiva, sempre "escapa a um efectivo controle"
(cf. Alberto Medina de Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal..., cit., p. 1415), sendo,
por isso, insusceptível de um verdadeiro contraditório em juízo.
Nessa medida, se a mnemónica descodificação subjectiva é, na essência, insindicável, não pode deixar de reconhecer-se a
ineliminável necessidade de introduzir, na realização desta prova, um certo grau de objectividade que permita ter em conta,
na valoração do reconhecimento, uma diversidade de factores potencialmente distorsivos dessa descodificação, de modo a
reduzir-se o "ruído" causado por mensagens interferentes no processo evocativo.
A isso obriga a especificidade da reconstrução mnemónica que é pedida no domínio do reconhecimento e, principaliter, a
necessidade do tribunal acompanhar a reconstrução do iter recognitivo, sondando, como instância de controlo da
idoneidade e da validade do material probatório, as circunstâncias susceptíveis de determinar a integralidade do acto de
reconhecimento.
Assim sendo, o não cumprimento dos requisitos coetâneos ao acto do reconhecimento pode acabar por conduzir à
impossibilidade do juiz sindicar as variáveis condicionantes da imputação efectuada e de relevar os seus possíveis factores
distorsivos.
Na linha do exposto, compreende-se a reduzida valia de uma intervenção post factum que seja estranha – porque
posterior – ao acto de reconhecimento em sentido estrito, como seja a possibilidade de "contra-interrogar" o sujeito activo
do reconhecimento.
Na verdade, o reconhecimento, enquanto reconstrução e evocação de uma experiência sensitiva passada, implica uma
analepse interior do sujeito activo do reconhecimento e uma projecção, temporalmente desfasada, de um retrato anterior.
Ora, nesse quadro, só se garantirá um mínimo de objectividade sindicável se o juiz puder estabelecer um confronto
"contraditório" com base nos elementos que resultem da exteriorização dessa memória passada revivida em juízo, sendo
que o controlo dessa evocação será sempre reforçado quando se dirija ao momento temporalmente relevante da aquisição
da percepção.
Assim sendo, não deve, congruentemente, ter-se juridicamente por asséptica a ordem de cumprimento dos requisitos
constantes do artigo 147º, relegando-se para um plano subsidiário o reconhecimento entre outras pessoas (previsto no n.º
2), dado que este, isolado de per se, apenas tem como factor de controlo a existência de outras possíveis escolhas (nisto se
esgotando a (im)possibilidade de "contra-prova"), não se podendo por ele avaliar, inter alia, as características da pessoa a
reconhecer ao tempo da aquisição da "informação" e confrontar o sujeito activo do reconhecimento com esses dados, de
molde a garantir um convencimento mínimo da correspondência do reconhecido à pessoa a reconhecer.
Além do mais, como já se aflorou, as razões essenciais, que, do ponto de vista legislativo, concorrem para a modelação
normativa deste específico meio probatório, não deixam, também, de concorrer para justificar a pertinência dos
mencionados critérios.
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De facto, tais cautelas apenas se compreendem num ambiente de dúvida e de incerteza quanto à imputação subjectiva,
situações para as quais o reconhecimento está finalisticamente preordenado.
Por isso, este meio de prova não pode confundir-se, na sua essência, com a prova testemunhal e com o juízo de
imputação subjectiva que neste domínio seja efectuado.
Não há dúvida de que entre a "prova por reconhecimento" e a "prova testemunhal" existem diversos "pontos de
contacto" (cf. Nicola Triggiani, "La ricognizione personale: struttura ed efficacia", cit., p. 775 e Massimo Ceresa Gastaldo,
"La ricognizione personale "attiva" all’esame della Corte Costituzionale: facoltà di astenzione o incompatibilità del
coimputato", in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1, 1995, p. 264).
Desde logo, pode dizer-se que um testemunho, enquanto "juízo" de imputação fáctica, implica sempre um
"reconhecimento" de um determinado sujeito – recte, uma individualização concretizadora ou um acto de identificação
directa [cf. Nicola Triggiani, "La ricognizione personale: struttura ed efficacia", cit., p. 773, n. 173; v. também Daniela Vigoni,
"La ricognizione personale", cit., p. 183; Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al Nuovo Codice di Procedura
Penale, Pádua, 1994, pp. 213 e ss.; Tommaso Rafaraci, "Ricognizione informale dell'imputato e (pretesa) fungibilità delle
forme probatorie" – nota a Cass. sez. II pen. 28 febbraio 1997 – in Cassazione Penale, n.º 6, 1998, pp. 1739-1747].
Contudo, não podem olvidar-se as diferenças qualitativo-funcionais entre estes dois domínios probatórios.
Desde logo, importa ter presente o pressuposto específico – que autonomiza o reconhecimento e o erige como meio de
prova – traduzido num inequívoco juízo de necessidade, direccionado, como se disse, ao esclarecimento de uma situação de
incerteza subjectiva, em termos de a ele se recorrer apenas "quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento
de qualquer pessoa" (v. Alberto Medina de Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal...,
cit., p. 1413).
E se este juízo permite distinguir a valoração autónoma deste meio de prova daqueloutra relativa à prova testemunhal
qua tale, também não é menos verdade que, por ele, se devem circunscrever à esfera da prova testemunhal os
"reconhecimentos testemunhais", onde não se autonomize e onde não releve a necessidade de esclarecimento de uma
qualquer situação de incerteza quanto à autoria dos factos e à identificação do agente.
De facto, a identificação subjacente a um depoimento testemunhal esgota a sua eficácia – e a possibilidade de o juiz o
valorar – no âmbito de um meio probatório não direccionado ao reconhecimento de uma pessoa e, assim, qualquer
"individualização" ou "reconhecimento" – em sentido impróprio, diga-se – que aí se faça não pode deixar de ter como
pressuposto uma situação de determinação subjectiva, e, por isso, só poderá ser valorada dentro da esfera probatória de
onde emerge – a prova testemunhal –, não lhe podendo ser reconhecido um valor probatório autónomo e separado.
Ou seja, por outras palavras, não estando implicada na produção e valoração deste meio de prova uma necessidade de se
afastar uma situação de incerteza quanto à identificação de um sujeito, a funcionalidade e a finalidade inerentes a um acto
de "reconhecimento" – de imputação – que se produza neste contexto terá sempre uma função exógena da que é cumprida
pelo reconhecimento em sentido próprio – v. g. aferir da credibilidade e consistência do depoimento –, não podendo aquele
ser autonomamente valorado para responder às situações onde se justifique a autonomização de um verdadeiro acto de
reconhecimento.
Diferenciadas serão já aqueloutras situações onde se torne necessário proceder ao reconhecimento de pessoas.
Na verdade, havendo que dirimir-se um problema de (in)determinação subjectiva – e recorde-se aqui a especificidade da
reconstrução mnemónica que se preside ao acto de reconhecimento, já evidenciada supra, nas suas diferenças em face da
construção lógico-narrativa que marca um depoimento testemunhal, comportando aquele uma bem maior margem de
aleatoriedade pela inevitável presença de factores emotivos e pela sua difícil controlabilidade (cf. Nicola Triggiani, "La
ricognizione personale: struttura ed efficacia", cit., p. 729; sobre as diferenças ao nível do discurso evocativo, v., inter alia,
Tommaso Rafaraci, "Ricognizione informale dell'imputato e (pretesa) fungibilità delle forme probatorie", cit., pp. 1740 e ss.;
Alberto Medina de Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal..., cit., pp. 1413 e ss.) –, não
poderão deixar de ser adoptados critérios adequados a um "objectivo" judicar da "incontrolabilidade da (...) validade
gnoseológica" emergente do reconhecimento qua tale como forma de lhe garantir um mínimo de idoneidade probatória.
Referindo-se ao problema da fungibilidade das provas, e situando-se nesta linha, Alberto Medina de Seiça ("Legalidade da
prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal..., cit., p. 1410 e ss., esp.te 1413) considera que – pressuposta a
necessidade efectiva da identificação e como "a admissibilidade dos meios de prova pressupõe a sua necessidade" e "esta
necessidade impõe não só que sejam admitidos como não sejam substituídos por outras formas probatórias que, embora
previstas e disponíveis, não apresentam a mesma capacidade de esclarecimento ou a mesma garantia de fiabilidade" –,
"não é legítimo considerar como testemunho um reconhecimento que não cumpre os cânones previstos no artigo 147º",
pelo que, quando tal necessidade se verificar, "surge o dever de produzir a prova prescrita pelo legislador como a mais
idónea para o esclarecimento desse concreto tipo de enunciado, na medida em que nela se condensa um conjunto de regras
que a lei, findada na experiência histórica e nos contributos das ciências empíricas, considera como standards mínimos da
fiabilidade dessa prova".
[…]
In casu, como se relatou, não foi efectuado pelas testemunhas qualquer acto processual autónomo do da prestação do
seu depoimento que esteja legalmente funcionalizado para poder dar a conhecer se, entre várias pessoas de identidade
desconhecida, entre as quais o arguido se contaria, a imagem mnemónica retida pelo identificante incidiria sobre este.
Em rectas contas, não se trata de situação que se ajuste ao meio de prova conformado no art.º 147º do CPP, designado
de reconhecimento, mas simplesmente de uma atribuição dos factos expostos no depoimento da testemunha a certa
pessoa ou pessoas, sendo de notar que na dinâmica dos acontecimentos podem estar “em cena” não só o arguido (possível
sujeito passivo do reconhecimento) mas também outras pessoas intervenientes no processo, como ofendidos e outras
testemunhas.
199/2004
Não julga inconstitucional a norma do artigo 147.º n.º 4 do CPP, interpretada no sentido de que a cominação legal
daquele preceito só se aplica ao respectivo acto processual em que se verificou a violação das regras daquele preceito,
de modo que, tendo sido declarado inexistente um reconhecimento presencial do arguido, por inobservância das
formalidades legais essenciais, o novo reconhecimento - efectuado a seu pedido e em que se respeitaram as referidas
formalidades - bem como qualquer outro efectuado em julgamento, não sofrem a mesma sanção (inexistência/nulidade).
Extracto da fundamentação:
[…] antecedido de um reconhecimento inválido, um reconhecimento regular não beneficiará já de todas as condições
de genuinidade do acto, sendo igualmente possível que um eventual erro cometido no primeiro reconhecimento se converta
numa realidade psicológica para quem procedeu a esse reconhecimento.
Mas será aí que, tal como se entendeu no acórdão recorrido, pode funcionar a livre convicção do julgador na apreciação
da prova, tendo em conta não só o resultado do reconhecimento em causa, como todo o material probatório que lhe é
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presente em julgamento, já que é em julgamento que o arguido tem todas as possibilidades de exercer o contraditório
perante esse material, visando, designadamente instalar, no mínimo, a dúvida sobre os reconhecimentos (válidos)
efectuados.
Sustenta o Exmo. Magistrado do Ministério Público que “o eventual cometimento de uma nulidade processual, na fase de
inquérito, não pode atribuir ao arguido uma espécie de “direito à absolvição”, em manifesta colisão com o princípio da
verdade material, traduzido na impossibilidade de – mesmo em julgamento – se produzirem, com todas as garantias de
contraditório e defesa, as provas relevantes e pertinentes para apurar da verdade dos factos”.
137/2001
Julga inconstitucional, por violação das garantias de defesa do arguido, consagradas no 1 do art.º 32.º da Constituição, a
norma constante do art.º 127.º do CPP, quando interpretada no sentido de admitir que o princípio da livre apreciação da
prova permite a valoração, em julgamento, de um reconhecimento do arguido realizado sem a observância de nenhuma
das regras definidas pelo art.º 147.º do CPP.
Extracto da fundamentação:
[…] o acórdão recorrido, […] começou por afirmar que o "reconhecimento" em causa não se efectuou "no âmbito das
diligências de prova em que se encontra aquele normativo, mas apenas nos termos e para os efeitos consignados no
mandado de detenção e condução da arguida (...)", ou seja, para "identificação da suspeita". Assim, "ao ‘reconhecimento’
em causa não era aplicável o regime previsto no referido artº 147º, do C. Pr.Penal, por manifestamente não se enquadrar no
âmbito deste, que é o da "prova por reconhecimento"(...)".
[…]
A formulação de um juízo de constitucionalidade sobre esta norma [art.º 127.º do CPP] exige que se transcenda a
perspectiva formal da inobservância de requisitos legais definidos para a prova por reconhecimento, para se procurar
descobrir a finalidade a que se destinam, substancialmente, tais formalidades.
Ora, se, em termos gerais, "a salvaguarda da rectidão das decisões judiciais há-de encontrar-se no respeito por princípios
jurídicos fundamentais de prova" (CAVALEIRO DE FERREIRA, Curso de Processo Penal, II, reimp., Lisboa, 1981), a observância
de regras básicas que garantam a fidedignidade do acto de reconhecimento é pressuposto da atribuição de valor como meio
de prova a tal reconhecimento. "A validade do acto de reconhecimento é directamente proporcional à observância das
formalidades: o acto vale assim tanto menos quanto mais ‘seja hetero-dirigido’" (FRANCESCO M. PAOLA, Ricognizioni, in
"Digesto delle Discipline Penalistiche", XII, Torino, 1997, pág. 222).
Referindo-se ao artigo 243º do Código de Processo Penal anterior, o acórdão nº 408/89 (que julgou inconstitucional a
norma que permitia "a realização de actos de reconhecimento do arguido sem a presença do juiz", publicado em Acórdãos
do Tribunal Constitucional, 13º vol., tomo II, págs. 1147 e segs.) pronunciou-se nos seguintes termos sobre o acto de
reconhecimento:
"A importância do acto de reconhecimento decorre logo e patentemente da frase inicial deste preceito: ‘se houver dúvida
sobre a pessoa do culpado [...]’. Do que se trata é pois de reconhecer no arguido o responsável pelo crime que lhe é
imputado. O ‘reconhecimento do culpado’ é, por isso, de importância decisiva e o resultado do reconhecimento pode,
portanto, ser fatal para o arguido.
É por isso que a lei rodeia tal acto de certas cautelas, que a doutrina sublinha e sistematiza num conjunto de regras
práticas a observar como condições de genuinidade e seriedade do acto. Entre essas conta-se a regra de que a pessoa a ser
sujeita a reconhecimento deve ser apresentada no meio de outras e a regra de que essas pessoas devem ser o mais possível
semelhantes à pessoa a reconhecer (...).
Compreendem-se estas cautelas. Elas visam minorar os perigos ínsitos em todo o reconhecimento da identidade. (...)
E, uma vez cometido o erro de reconhecimento, difícil será não o repetir na audiência de julgamento, já que ele se
converteu numa realidade psicológica para quem procedeu ao reconhecimento. (...)
Embora submetido ao princípio da livre apreciação da prova, o auto de reconhecimento da identidade do arguido tende a
merecer, na prática judiciária, um valor probatório reforçado funcionando quase como uma presunção de culpabilidade do
suspeito, pelo menos na fase indiciária".
Em suma, dada a relevância que na prática assume para a formação da convicção do tribunal, e os perigos que a sua
utilização acarreta, um reconhecimento tem necessariamente que obedecer, para que possa valer como meio de prova em
sede de julgamento, a um mínimo de regras que assegurem a autenticidade e a fiabilidade do acto.
Dir-se-á que nem todas as regras definidas como condição de admissibilidade da prova por reconhecimento assumem a
mesma relevância. A verdade, todavia, é que se não torna necessário proceder a nenhuma distinção, porque a norma
aplicada no caso presente as considerou, a todas, desnecessárias.
Deste modo, é claramente lesivo do direito de defesa do arguido, consagrado no nº 1 do artigo 32º da Constituição,
interpretar o artigo 127º do Código de Processo Penal no sentido de que o princípio da livre apreciação da prova permite
valorar, em julgamento, um acto de reconhecimento realizado sem a observância de nenhuma das regras previstas no
artigo 147º do mesmo diploma.
3- Acórdãos do STJ
I - Até à reforma do processo penal de 2007, a jurisprudência do STJ era firme no sentido de que o reconhecimento do
arguido realizado em audiência de discussão e julgamento, em fase de produção de prova, não tinha de obedecer ao
formalismo descrito no art.º 147.º do CPP (cf., entre outros, Ac. do STJ de 27-04-2006, Proc. n.º 1287/06).
II - Com a reforma operada pela Lei 48/2007, de 29-08, o legislador aditou ao texto do anterior n.º 4 ─ actual n.º 7 ─ do
art.º 147.º a expressão seja qual for a fase do processo em que ocorrer, o que tem o sentido de impor que, sempre que
houver de se proceder ao reconhecimento, têm de ser observadas as formalidades previstas no n.º 2, sob pena da prova
não ser válida.
III - Dada a relevância na formação da convicção probatória, a prova por reconhecimento, que tem como pressuposto
fundamental a indeterminação prévia do agente do crime, deve obedecer ao formalismo rígido enunciado nos n.º s 1 e 2
do art.º 147.º do CPP.
IV - Diversamente, a identificação do arguido, que se insere no âmbito do depoimento da testemunha, destina-se a
permitir ao tribunal assegurar-se, em audiência, que o depoimento respeita à pessoa do arguido, de modo a que não ocorra
incerteza quanto à identificação do agente do crime, não sendo a esse acto de identificação que o n.º 7 do art.º 147.º do
CPP se refere quando determina que, em qualquer fase do processo, o reconhecimento seja feito com observância das
respectivas formalidades.
V - Tem valor probatório idêntico à identificação presencial do arguido, a identificação deste através da utilização dos
meios técnicos de videoconferência, nomeadamente quando por esse meio o depoimento seja prestado ou as testemunhas
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se mostrem intimidadas se o seu depoimento vier a ocorrer na presença do arguido.
VI - O acto de identificação que foi levado a efeito não é violador da CRP, conforme reconheceu o TC no Ac. n.º 425/2005,
de 25-08-2005, ao afirmar que «nada impede o Tribunal de «confrontar» uma testemunha com um determinado sujeito
para aferir da consistência do juízo de imputação de factos quando não seja necessário proceder ao reconhecimento da
pessoa, circunstância em que não haverá um autêntico reconhecimento, dissociado do relato da testemunha (…)”.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
23-11-2011,
proc.
n.º
20/09.0GALLE.E1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/79a17aa62303ad4a802579ad003d6859?OpenDocument
)
Ac. STJ de 15-09-2010 : Resulta dos autos que a testemunha em causa não realizou, anteriormente à audiência de
julgamento, no âmbito do inquérito ou da instrução, qualquer 'reconhecimento' dos arguidos. Por isso, o primeiro e único
'reconhecimento' que aquela testemunha efectuou nos autos foi o que teve lugar na audiência de julgamento, em Janeiro
de 2009. Só que o acórdão recorrido considerou que tal não constitui um 'reconhecimento' em sentido próprio, a que se
refere o art. 147.º, n.º 1, do CPP, entendimento com o qual se concorda.
A nova redacção do n.º 7 do art. 147.º do CPP, introduzida pela Lei 48/2007, de 29-08, veio admitir que o reconhecimento
possa ter lugar em audiência de julgamento, mas tem de obedecer ao formalismo estabelecido naquele preceito legal. Daí
resulta claro que só pode valer como um 'verdadeiro' reconhecimento aquele que, realizado em audiência, obedeça ao
formalismo estabelecido naquele art. 147.º. Se não obedecer a esse formalismo, o reconhecimento não pode valer como
meio de prova.
No caso em apreço e como resulta do que atrás se disse e transcreveu, o que se passou foi que o MP requereu que fosse
exibida à testemunha a imagem dos arguidos, tendo o tribunal entendido que naquele momento era absolutamente
imprescindível para a descoberta da verdade material, a confrontação daquela testemunha com os arguidos. Porém, logo
nesse mesmo despacho o tribunal esclareceu que a forma como se faz a identificação dos arguidos apenas releva para
efeitos de maior ou menor credibilidade do seu resultado para o tribunal e não em sede de admissibilidade do meio de
prova.
E deferido que foi aquele pedido do MP, foram apresentados os arguidos, individualmente, de frente e de perfil, à
testemunha que depunha por videoconferência para que esta confirmasse ou não, ser aquele arguido a pessoa a quem
sempre se referiu no seu depoimento prestado. Ou seja, em termos semelhantes aos previstos no art. 345.º, n.º 3 (ex vi art.
348.º, n.º 7), ambos do CPP, para a audiência.
Sendo assim, não estamos perante um autêntico reconhecimento ou reconhecimento em sentido próprio, mas antes
perante um reconhecimento atípico ou informal. Na verdade, estamos perante um «reconhecimento» que consistiu em
perguntar à testemunha, em audiência, durante o seu depoimento, se reconhecia aquele arguido presente na audiência
como sendo o agente ou autor dos factos que lhe eram imputados (na acusação ou na pronúncia). Não se trata de um
reconhecimento em sentido próprio, formal, a que alude o art. 147.º do CPP e que devesse obedecer às formalidades ali
estabelecidas mas, antes, de uma mera identificação do arguido (pessoalmente porque todos presentes na audiência) ou
vendo a sua fotografia que lhe foi exibida (uma vez que depunha por videoconferência) reconhece aquele como o autor dos
factos que lhe são imputados.
Sendo assim, esta «identificação» do arguido insere-se no depoimento da testemunha e segue o regime estabelecido no
CPP para esse depoimento, podendo, por isso, ser valorado de acordo com o princípio da livre apreciação da prova,
estabelecido no art. 127.º do CPP. A diligência realizada é, pois, legal, sendo em sede de valoração de prova que cabe
apreciar o maior ou menor valor probatório da identificação do arguido, feito pela testemunha, pois trata-se de um
elemento do respectivo depoimento testmunhal, que teve lugar em audiência de julgamento e ao qual não pode atribuirse-lhe o especial valor que é inerente ao «reconhecimento próprio».
Extracto da fundamentação:
Como se diz no acórdão recorrido:
“A questão suscitada pelo arguido remete-nos para a sessão de julgamento de 8.01.2009, cuja acta menciona a
inquirição, por videoconferência, da testemunha KK, constando da mesma que pelo MP foi requerido que fosse exibida à
testemunha a imagem dos arguidos, requerimento que foi acompanhado pelos assistentes e que mereceu a oposição dos
arguidos AA e DD.
Após, foi proferido despacho judicial que entendeu ser naquele momento absolutamente imprescindível para a
descoberta da verdade material a confrontação imediata da testemunha com os arguidos. No mesmo despacho consta o
entendimento do tribunal de que a forma como se faz esta identificação, apenas releva para efeitos de maior ou menor
credibilidade do seu resultado para o tribunal e não em sede de admissibilidade do meio de prova.
De seguida - descreve-se naquela acta - foram apresentados os arguidos à testemunha, individualmente, de frente e de
perfil.
Na fundamentação da decisão proferida sobre a matéria de facto, o tribunal a quo, depois de afirmar que o disposto no
art. 147º do CPP não tem exequibilidade prática, pois normalmente as testemunhas depõem perante os arguidos e
pretendendo referir-se a eles basta indicá-los – apontando-os -, sem que haja qualquer irregularidade nesse tipo de
depoimento, expressa o seu entendimento de que como regra própria e especial o art. 12º da Lei 93/99 de 14 de Julho
afasta a aplicação da norma geral do art. 147º do CPP...
(…)Assim, independentemente, por ora, das particularidade do caso concreto, entendemos que da actual redacção do art.
147º nº7 do CPP, introduzida pela Lei 48/2007 de 29 e Agosto, resulta que o reconhecimento de pessoa, maxime de arguido,
feito em audiência de discussão e julgamento sem o cumprimento das formalidades prescritas naquele mesmo art. 147º do
CPP, não pode ter o valor probatório inerente àquele meio de prova.
(…)A segunda questão que a fundamentação da decisão recorrida coloca é a de saber se o art. 12º da Lei 93/99 de 14 de
Julho (Lei de protecção de testemunhas), constitui regra própria e especial sobre o reconhecimento por teleconferência que
afasta a sujeição desse meio de prova às formalidades do art. 147º do CPP, conforme considerou o tribunal a quo.
Desde já adiantamos não ser esse o nosso entendimento.
(…) Concluímos, pois, que o art. 12º da Lei 93/99 não dispensa a aplicação do art. 147º do CPP ao reconhecimento em
sentido próprio regulado naquele preceito e no art. 148º do CPP, pelo que não pode valer como reconhecimento, em sentido
próprio, de pessoas, documentos ou coisas, o pretenso reconhecimento que não obedeça às formalidades previstas no art.
147º do CPP, mesmo que tenha lugar por teleconferência no âmbito da Lei 93/99.
Problema diverso destes, que acaba por constituir a razão última da valoração do pretenso reconhecimento pelo tribunal
a quo e também da impugnação dessa decisão pelo arguido AA, é o de saber se têm valor probatório os chamados
reconhecimentos que se traduzem em perguntar a quem presta declarações em audiência se reconhece o arguido ali
presente como agente dos factos objecto da imputação, mesmo não valendo como reconhecimento em sentido próprio, nos
termos e para efeitos do disposto no art. 147º do CPP.
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(…) Concluímos, pois, da inserção sistemática dos arts 147º e 148º, do CPP, entre os meios de prova autónoma e
expressamente regulados na lei de processo e do seu confronto com o regime, em audiência de julgamento, da prova
testemunhal e demais prova por declarações, maxime o estatuído nos arts 345º nº3, 347º nº2 e 348º nº 7, todos do CPP, e
no art. 12º da Lei 93/99 (Lei de protecção de testemunhas)(4) -, que a nossa lei processual penal actual prevê e admite, fora
do quadro dos pressupostos e requisitos essenciais ao conceito de reconhecimento em sentido próprio, os chamados
reconhecimentos atípicos ou informais, valoráveis no âmbito da prova testemunhal e demais prova pessoal, quando tenham
lugar em audiência de julgamento, sem que possa atribuir-se-lhes, porém, o especial valor de convicção que é inerente ao
reconhecimento em sentido próprio.
Como diz o Prof. Germano M. Silva (5) ao referir-se, precisamente, à prática processual de perguntar aos ofendidos e
testemunhas no decurso da audiência se reconhecem o arguido presente, «Esta prova pode ter muita importância quando
negativa, mas não tem o valor de reconhecimento quando positiva, isto é, quando a testemunha declara que sim, que
reconhece o arguido» (6).
É esta a solução legal que resulta da interpretação daqueles preceitos e ainda dos arts 125º e 127º, do CPP, a qual em
nosso ver – independentemente da crítica que possa merecer em confronto com soluções mais garantísticas - é conforme
com a CRP, pois a relevância probatória de mero reconhecimento atípico no âmbito da prova pessoal (maxime
testemunhal), produzida em audiência, (pessoalmente ou por teleconferência) com todas as possibilidades conferidas ao
arguido de intervir, quer aquando da sua produção, quer na discussão do respectivo valor probatório, não viola o princípio
das garantias de defesa consagrado no art. 32º da CRP …”.
Resulta dos autos que a testemunha KK não realizou, anteriormente à audiência de julgamento, no âmbito do inquérito
ou da instrução, qualquer “reconhecimento” dos arguidos.
Por isso, o primeiro - e único – “reconhecimento” que aquela testemunha efectuou nestes autos foi o que teve lugar na
audiência de julgamento do dia 08.Janeiro.2009.
Só que o acórdão recorrido considerou que tal não constitui um “reconhecimento” em sentido próprio a que se refere o
artigo 147º -1 do CPP.
Diz o acórdão recorrido: “Assim é, porquanto a imagem de AA (tal como dos dois restantes arguidos) não foi apresentada
àquela testemunha para que esta pudesse individualizá-lo entre outras pessoas que alegadamente apresentassem
semelhanças com o identificando, o que é requisito essencial do reconhecimento em sentido próprio, como vimos., pois cada
um dos arguidos foi visualizado de per si e com vista ao seu próprio reconhecimento.
O tribunal a quo limitou-se a exibir isoladamente a imagem do arguido AA (no que agora importa) nos termos do art. 12º
da Lei 93/99, para que a testemunha ouvida por teleconferência confirmasse ou não ser o arguido a pessoa a quem sempre
se referiu no depoimento testemunhal como o mais velho dos três indivíduos que viu a rodearem e a atingirem fisicamente a
vítima GG pouco antes deste falecer, em termos idênticos aos previstos para a audiência no citado art.345º nº3 ex vi do art.
348º nº7, ambos do CPP.
Trata-se, pois, de declaração integrada no depoimento da testemunha KK, cujo valor probatório é o que resulta da
apreciação global deste depoimento testemunhal, sem que o tribunal possa atribuir-lhe na formação da sua convicção o
papel que poderia ter o resultado afirmativo resultante de reconhecimento em sentido próprio …”.
E, por isso, considerando que se estava perante uma simples identificação a que não se aplica o formalismo do artigo
147º do CPP, decidiu que nada obstava à admissibilidade da diligência realizada, sendo em sede de valoração da prova que
cabe apreciar o maior ou menor valor probatório da sua declaração, enquanto elemento do depoimento testemunhal, de
acordo com o princípio da livre convicção estabelecido no art. 127º do CPP …”.
Concordamos com esse entendimento.
Ac. STJ de 3-03-2010 : A recente alteração introduzida pela Lei 48/2007 pretendeu esclarecer as divergências préexistentes na jurisprudência, afirmando que as regras inscritas para o reconhecimento em sede de inquérito igualmente
têm aplicação na fase de audiência, ou seja, a sua inobservância implica a proibição da sua valoração como prova.
Pressuposto básico da resolução de tal questão é o de que estamos perante a prova por reconhecimento quando não esteja
identificado o agente do crime, sendo necessária a sua determinação. Constitui algo de absolutamente distinto a situação
de confirmação como agente do crime em relação a alguém previamente identificado, investigado e assumido como sujeito
processual com todo o catálogo de direitos inscritos como tal, que se traduz numa íntima comunicabilidade e interacção
entre os diversos intervenientes processuais envolvidos no julgamento.
Um reconhecimento realizado, pela primeira vez, em audiência de julgamento mostra-se substancialmente injusto, pois
que já exposto o arguido aos olhares das testemunhas que o irão reconhecer. E aqui basta a mera possibilidade de tal já ter
ocorrido. Desaconselhável, também, por ser já um dado adquirido por estudos em psicologia da memória que o
'reconhecimento' deve ser realizado o mais próximo possível da data do evento.
Admitir um reconhecimento realizado pela primeira vez em audiência de julgamento é, além do exposto, uma clara
violação do due process of law, na medida em que, na audiência, o arguido está exposto publicamente.
Na situação em que a testemunha, ou a vítima, é solicitada a confirmar o arguido presente como agente da infracção, a
confirmação da identidade de alguém que se encontra presente, e perfeitamente determinado, apenas poderá ser
encarado como integrante do respectivo depoimento testemunhal.
Extracto da fundamentação:
A questão fundamental que se coloca quanto ao reconhecimento em sede de audiência de julgamento é a da
conformação que o mesmo acto deve assumir quando suceda em audiência.
A recente alteração introduzida pela Lei 48/2007 pretendeu esclarecer as divergências pré-existentes na jurisprudência,
afirmando que as regras inscritas para o reconhecimento em sede de inquérito igualmente têm aplicação na fase de
audiência, ou seja, a sua inobservância implica a proibição da sua valoração como prova.
Colocada perante a questão a tendência jurisprudencial anterior àquela Lei era maioritária no entendimento de que os
requisitos do artigo 147º CPP apenas se aplicavam à instrução, e inquérito, e não à audiência de julgamento (neste
sentido se situavam os Acórdãos do STJ de 01-02-96 CJ IV-I-198; de 11-05-2000, BMJ 497-293; de 2-10-96, BMJ 460-534;
Acórdão da Relação de Évora de 07-12-2004, proc. 25/03-1; Acórdão da Relação de Lisboa de 11-02-2004, proc. 928/2004-3;
Acórdão da Relação de Coimbra de 06-12-2006, proc. 146/05.9GCVIS.C1; Acórdão da Relação de Guimarães de 31-05-2004,
proc. 2415/03-1; Acórdão da Relação do Porto de 22-01-2003, proc. 02408778). Argumentava-se que este tipo de
reconhecimentos consubstanciava uma prova atípica que seria admissível nos termos do disposto no artigo 125º CPP,
devendo ser valorada nos termos do preceituado no artigo 127º do mesmo diploma. Tal entendimento foi objecto de
apreciação no Acórdão do Tribunal Constitucional 137/2001 que se pronunciou no sentido de inconstitucionalidade,
referindo que é inconstitucional, por violação das garantias de defesa do arguido, consagradas no nº 1 do artigo 32º da
Constituição, a norma constante do artigo 127º do Código de Processo Penal, quando interpretada no sentido de admitir
que o princípio da livre apreciação da prova permite a valoração, em julgamento, de um reconhecimento do arguido

242

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
realizado sem a observância de nenhuma das regras definidas pelo artigo 147º do Código de Processo Penal. Num sentido
convergente também se argumentava que o reconhecimento em audiência de julgamento corresponde ao relato de uma
testemunha e não tem valor processual autónomo do depoimento prestado, sem que tal consideração prejudique os direitos
do arguido, na medida em, na audiência de julgamento, vigora em toda a sua plenitude o princípio do contraditório.(neste
sentido se situam os Acórdãos do Tribunal Constitucional nº425/2005, proc. 425/05; do STJ de 06-09-2006, proc. nº
06P1392; da Relação do Porto de 19-01-2000, proc. nº 9940498 e de 07-11-2007, proc. 0713492)
Desenhado os caminhos seguidos pela jurisprudência anteriormente à Lei 48/2007 é importante que se diga agora que a
alteração pela mesma introduzida, querendo resolver tudo o que concerne à questão, acaba por não resolver nada. Na
verdade, subsiste a questão fundamental da indefinição da natureza da prova por reconhecimento o que tem subjacente a
precisão sobre a sua finalidade.
Pressuposto básico da resolução de tal questão é o de que estamos perante a prova por reconhecimento quando não
esteja identificado o agente do crime, sendo necessária a sua determinação. Constitui algo de absolutamente distinto a
situação de confirmação como agente do crime em relação a alguém previamente identificado, investigado e assumido
como sujeito processual com todo o catalogo de direitos inscritos como tal a qual se traduz numa intima comunicabilidade
e interacção entre os diversos intervenientes processuais envolvidos no julgamento.
Imporá salientar aqui a aparente aporia em que se evolveu o legislador pretendendo tratar uniformemente situações que,
de todo, não são susceptíveis de equiparação. Na verdade, em sede de audiência de julgamento rege o principio da
publicidade e não se vislumbra como é que se possa evitar que neste acto, ou, previamente, e a partir do momento em que é
pública a identidade do arguido, se possa evitar o eventual contacto ou uma possível identificação num espaço publico, ou
privado, ou até a própria interpelação na abertura da audiência.
Na verdade, a questão fundamental não consiste em saber se o formalismo deve, ou não, ser observado em audiência de
julgamento. Que não pode ser realizado, a não ser através de uma ficção, ou simulacro é, quanto a nós, um dado adquirido,
pois que as regras que regulam a audiência de julgamento são incompatíveis com essa observância. A não ser que se
interrompa a audiência para ir realizar o acto processual a uma esquadra de polícia o que, para além de ser ridículo e um
desperdício de tempo, é desaconselhável e inútil.
Aliás, sendo desadequada tal prática é desaconselhável pois que o arguido, em fase de julgamento – antes mesmo da
audiência – está publicamente exposto e já foi visto (ou pode ter sido visto) por todos os intervenientes processuais o que é
uma mera decorrência da característica de publicidade dessa fase processual. Daí que um reconhecimento realizado, pela
primeira vez, em audiência de julgamento seja substancialmente injusto, pois que já exposto o arguido aos olhares das
testemunhas que o irão reconhecer. E aqui basta a mera possibilidade de tal já ter ocorrido. Desaconselhável, também, por
ser já um dado adquirido por estudos em psicologia da memória que o “reconhecimento” deve ser realizado o mais próximo
possível da data do evento.
“O tempo é um importante factor na determinação da fidelidade da identificação e o número de correctas identificações
declina à medida que o intervalo de tempo entre o crime e o procedimento de identificação aumenta”. (Deffenbacher, Carr
& Leu, 1981 – Egan, Pittner & Goldstein, 1977 – Malpass & Devine, 1981 – Shepherd & Ellis, 197) Admitir um
reconhecimento realizado pela primeira vez em audiência de julgamento é, além do exposto, uma clara violação do due
process of law, na medida em que, na audiência, o arguido está exposto publicamente.
Sintetizando o exposto pode-se afirmar que a questão que legitimamente se coloca, desde logo, é a de saber até que
ponto será exequível aplicar as regras do reconhecimento previstas no artigo 147º do CPP à audiência de julgamento em
que há um inevitável contacto directo entre ofendidos e arguidos, não apenas na própria sala de audiências, como nos
corredores do tribunal ou no simples acto de chamada para o processo realizada pelo funcionário judicial. Em todo o caso,
mesmo que se considere possível, com as devidas adaptações, o cumprimento em audiência de julgamento das regras do
artigo 147º, sempre ficará necessariamente excluída a possibilidade de ocultação do identificante a que alude o nº 4 do
aludido preceito legal
Na verdade, para além daquilo que constitui, quanto a nós, uma impossibilidade material temos por adquirido que o
pensamento do legislador foi obliterado pela confusão entre prova testemunhal e prova por reconhecimento. Omitiu-se o
pressuposto fundamental de que a prova por reconhecimento pressupõe a indeterminação prévia do agente do crime.
Assim, é, quanto a nós, linear que a situação em que a testemunha, ou a vitima, é solicitada a confirmar o arguido
presente como agente da infracção não se configura um acto processual, consubstanciando o reconhecimento pessoal. Pelo
contrário, tal confirmação da identidade de alguém que se encontra presente, e perfeitamente determinado, apenas
poderá ser encarado como integrante do respectivo depoimento testemunhal.
Como refere Medina de Seiça o acto de reconhecimento visual de uma pessoa, na medida em que implica uma
reevocação de uma percepção ocular anterior, apresenta profundas similitudes com o processo mental próprio do
depoimento testemunhal. Na verdade, «têm em comum o fundo: memórias empíricas» que, por meio da recordação podem
emergir como informação disponível. Sustentados, pois, na complexa actividade mnemónica, ambos os meios de prova são
par-ticularmente vulneráveis a múltiplos factores de distorção e engano que ocor-rem ao longo de todo o itinerário da
cognição, da memorização e da evocação. Esta similitude, porém, não elimina as diferenças estruturais existentes entre as
duas formas de percepção e recordação (Medina de Seiça Legalidade da prova e reconhecimentos atípicos em processo
penal Liber Discipulorum pag 1265).
Numerosos estudos psicológicos têm posto em evidência que no testemunho o depoente organiza a recordação mediante
referentes de espaço e tempo, causa e efeito. Deste modo, as informações prestadas são apreensíveis com facilidade pelos
destinatários, pois recondutíveis aos esquemas usuais da comunicação verbal. A situação é diversa quando se trata de
efectuar um reconhecimento: dizendo-o com Cordero, aqui trabalha-se sobre uma matéria completamente alógica, que se
presta aos «curtos-circuitos» de sensações racionalmente insondáveis. (F. CORDERO, Procedura, cit., 6." ed., 756: «o acto
recognitivo difere do testemunhal resultando ainda mais falível. Quem evoca facros usa grelhas sintáticas ("antes-depois",
sincronia, causa efeito): e as percepções de acontecimentos humanos formam quadros tipologicamente definíveis [...] por
vezes as testemunhas percebem mal ou equivocam-se, mas até certo ponto as reminiscências micro-históricas mostram-se
verificáveis. Quem faz o reconhecimento, ao invés, no momento culminante trabalha sobre matéria alógica, no curtocircuito das "sensações": o "déjà vu está entre as menos exploráveis»).
Por outro lado, em face de uma identificação visual feita por uma pessoa, os meios de controle são muito mais limitados
do que perante um testemunho. Neste último, o processo de composição da recordação pode ser aprofundado, vigiado e
submetido a verificação, sobretudo no decurso da audiência mediante contra-interrogatório. Muito embora a pessoa que
efectua o reconhecimento deva ser também ela objecto de interrogatório, em ordem a fiscalizar o mais possível o contexto
em que terá ocorrido a sua percepção originária e a possibilidade de factores de erro entretanto ocorridos, certo é que o
acto recognitivo em sentido estrito escapa a um efectivo controle.
Estamos, assim, reconduzidos ao postulado inicial do presente excurso e, consequentemente, levados a perfilhar o
entendimento já expresso pelo Tribunal Constitucional quando refere que Não há dúvida de que entre a "prova por
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reconhecimento" e a "prova testemunhal" existem diversos "pontos de contacto" (cf. Nicola Triggiani, "La ricognizione
personale: struttura ed efficacia", cit., p. 775 e Massimo Ceresa Gastaldo, "La ricognizione personale "attiva" all’esame della
Corte Costituzionale: facoltà di astenzione o incompatibilità del coimputato", in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
1, 1995, p. 264).
Desde logo, pode dizer-se que um testemunho, enquanto "juízo" de imputação fáctica, implica sempre um
"reconhecimento" de um determinado sujeito – recte, uma individualização concretizadora ou um acto de identificação
directa [cf. Nicola Triggiani, "La ricognizione personale: struttura ed efficacia", cit., p. 773, n. 173; v. também Daniela Vigoni,
"La ricognizione personale", cit., p. 183; Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al Nuovo Codice di Procedura
Penale, Pádua, 1994, pp. 213 e ss.; Tommaso Rafaraci, "Ricognizione informale dell'imputato e (pretesa) fungibilità delle
forme probatorie" – nota a Cass. sez. II pen. 28 febbraio 1997 – in Cassazione Penale, n.º 6, 1998, pp. 1739-1747].
Contudo, não podem olvidar-se as diferenças qualitativo-funcionais entre estes dois domínios probatórios.
De tal pressuposto arranca também a mesma decisão na declaração do pressuposto de que importa ter presente o
pressuposto específico – que autonomiza o reconhecimento e o erige como meio de prova – traduzido num inequívoco juízo
de necessidade, direccionado, como se disse, ao esclarecimento de uma situação de incerteza subjectiva, em termos de a ele
se recorrer apenas "quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento de qualquer pessoa" (v. Alberto Medina de
Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal..., cit., p. 1413).
E se este juízo permite distinguir a valoração autónoma deste meio de prova daqueloutra relativa à prova testemunhal
qua tale, também não é menos verdade que, por ele, se devem circunscrever à esfera da prova testemunhal os
"reconhecimentos testemunhais", onde não se autonomize e onde não releve a necessidade de esclarecimento de uma
qualquer situação de incerteza quanto à autoria dos factos e à identificação do agente.
De facto, a identificação subjacente a um depoimento testemunhal esgota a sua eficácia – e a possibilidade de o juiz o
valorar – no âmbito de um meio probatório não direccionado ao reconhecimento de uma pessoa e, assim, qualquer
"individualização" ou "reconhecimento" – em sentido impróprio, diga-se – que aí se faça não pode deixar de ter como
pressuposto uma situação de determinação subjectiva, e, por isso, só poderá ser valorada dentro da esfera probatória de
onde emerge – a prova testemunhal –, não lhe podendo ser reconhecido um valor probatório autónomo e separado.
Ou seja, por outras palavras, não estando implicada na produção e valoração deste meio de prova uma necessidade de se
afastar uma situação de incerteza quanto à identificação de um sujeito, a funcionalidade e a finalidade inerentes a um acto
de "reconhecimento" – de imputação – que se produza neste contexto terá sempre uma função exógena da que é cumprida
pelo reconhecimento em sentido próprio – v. g. aferir da credibilidade e consistência do depoimento –, não podendo aquele
ser autonomamente valorado para responder às situações onde se justifique a autonomização de um verdadeiro acto de
reconhecimento.
Diferenciadas serão já aqueloutras situações onde se torne necessário proceder ao reconhecimento de pessoas.
Na verdade, havendo que dirimir-se um problema de (in)determinação subjectiva – e recorde-se aqui a especificidade
da reconstrução mnemónica que se preside ao acto de reconhecimento, já evidenciada supra, nas suas diferenças em face
da construção lógico-narrativa que marca um depoimento testemunhal, comportando aquele uma bem maior margem de
aleatoriedade pela inevitável presença de factores emotivos e pela sua difícil controlabilidade (cf. Nicola Triggiani, "La
ricognizione personale: struttura ed efficacia", cit., p. 729; sobre as diferenças ao nível do discurso evocativo, v., inter alia,
Tommaso Rafaraci, "Ricognizione informale dell'imputato e (pretesa) fungibilità delle forme probatorie", cit., pp. 1740 e ss.;
Alberto Medina de Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal..., cit., pp. 1413 e ss.) –, não
poderão deixar de ser adoptados critérios adequados a um "objectivo" judicar da "incontrolabilidade da (...) validade
gnoseológica" emergente do reconhecimento qua tale como forma de lhe garantir um mínimo de idoneidade probatória.
Assim, estamos em crer que a crítica do recorrente emerge de uma manifesta confusão entre prova por reconhecimento e
prova testemunhal. O reporte testemunhal ao acto processual praticado no inquérito ou a afirmação de que o arguido foi o
autor dos factos incursos em tipicidade criminal concretiza-se no conceito de prova testemunhal e não de prova por
reconhecimento.
III - Após a revisão do processo penal de 2007, o reconhecimento que não obedecer ao disposto no art.º 147.º do CPP
não tem valor como meio de prova, em qualquer fase do processo; alargou-se, deste modo, à audiência de julgamento o
mecanismo próprio do reconhecimento de pessoas.
IV - Um reconhecimento em audiência, para valer como meio de prova, terá de ser presidido pelo tribunal, e não, ser
levado a efeito, durante o depoimento duma testemunha, mediante pedido do magistrado do MP para que esta, de entre
vários arguidos, indique aquele a quem se refere.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
17-12-2009,
proc.
n.º
3923/06.0TDLSB.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8350da8174c8f16e80257714002f5add?OpenDocument)
IV - Perante a redacção da lei processual penal anterior à Lei 48/2007, de 29-08, aquilo que tecnicamente é apelidado de
prova por reconhecimento, tinha cabimento em regra nas fases de inquérito e de instrução; de tal modo que, se em
audiência, uma testemunha identificasse o(s) arguido(s), durante o seu depoimento, era prova testemunhal que estava a
ser produzida, e portanto não seria exigível o formalismo que o art.º 147.º do CPP já prescrevia – cf. Acs. do STJ de 11-052000, Proc. n.º 75/2000 e de 16-06-2005, Proc. n.º 553.º/05, ambos da 5.ª e Ac. do TC de 25-08-2005, Proc. n.º 425.º/05 2.ª.
(Acórdão
do
STJ
de
15-07-2008,
proc.
n.º
08P418,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f669fff872265f448025748a004ae282?OpenDocument)
I - A semelhança dos indivíduos sujeitos ao acto de identificação não é um requisito essencial da validade do acto, pois
o que se pede é que as pessoas (duas, pelo menos) que se chamam ao acto apresentem as maiores semelhanças possíveis,
inclusive no vestuário, com a pessoa a identificar (art.º 147.º, n.º 2, do CPP).
II - Assim, para além de se poder dizer que a «semelhança» nem sempre é objectivável, também nem sempre são
possíveis as condições necessárias para a obter. E, por isso, a alegada ausência de semelhança dos indivíduos sujeitos ao
reconhecimento não torna nula a prova obtida, de resto só existente quando se usam os meios proibidos de prova
enunciados no art.º 126.º do CPP, antes acarreta uma maior fragilidade na livre apreciação que o julgador deve fazer das
provas obtidas, nos termos do art.º 127.º do CPP, a ponto de poder nem ter qualquer valor (art.º 147.º, n.º 4).*
(Acórdão
do
STJ
de
15-03-2007,
proc.
n.º
07P659,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8bc9956cb59c2f36802572a0003da04e?OpenDocument)
I - Conforme jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal, o reconhecimento em audiência de certa pessoa como
autora de determinado facto não está sujeito aos requisitos exigidos no art.º 147.º do CPP.
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II - É que em tais casos o que se valoriza é o depoimento da testemunha, apreciado nos termos do art.º 127.º do CPP, e
não a «prova por reconhecimento» a que alude o referido art.º 147.º.
III - E esta interpretação do art.º 147.º não viola o princípio das garantias de defesa consagrado no artigo 32.º, n.º 1, da
CRP, ou qualquer outra norma constitucional, como entendeu o TC no Ac. n.º 425.º/05, de 25-08-2005.
IV - Tais considerações aplicam-se ao reconhecimento de objectos, por força do disposto no art.º 148.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
06-09-2006,
proc.
n.º
06P1392,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f34df248d1c45a3980257249005877c4?OpenDocument)
III - Não há violação do artigo 147.º do CPP quando não consta da acta de audiência que no decorrer desta tenha sido
feito algum reconhecimento em relação ao arguido, ou que por este tenha sido efectuado algum protesto por o tribunal ter
feito alguma diligência em violação do disposto no C.P.Penal.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00035824,
de
24-09-1997,
proc.
n.º
97P552,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0507d09289469224802568fc003bb3c1?OpenDocument
)
III - Em regra, não há lugar em audiência de julgamento à diligência de reconhecimento do arguido. Porém quando ela
excepcionalmente tenha lugar, a mesma não segue a tramitação específica consignada no artigo 147.º, do CPP, por esta só
poder ser adoptada nas fases de inquérito e instrução, atenta a incompatibilidade entre as regras de tal reconhecimento e
as que presidem à tramitação processual da audiência de julgamento.
V - As questões relativas à produção e admissibilidade de meios de prova em julgamento estão excluídas da competência
do STJ, devendo ser conhecidas pelas Relações.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032732,
de
16-01-1997,
proc.
n.º
96P054,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1e21f1e085cf7e18802568fc003b7232?OpenDocument)
I - A nulidade por violação do preceituado no artigo 147.º do CPP deve ser arguida no prazo fixado no artigo 120 n. 3,
alínea c), do mesmo Código.
II - O reconhecimento do arguido, feito por uma testemunha no decurso da audiência, não tem que obedecer ao
formalismo do artigo 147.º do CPP, incompativel com os ritos da própria audiência e com a presença no tribunal de todos
os interessados no julgamento.
III - Perante o depoimento de testemunhas que afirmam reconhecer o arguido fica sempre aberta, ao acusado, a
possibilidade de demonstrar, em contra-interrogatório (artigo 348.º, n. 4.º do CPP) que as afirmações dessas testemunhas
não merecem credibilidade, por qualquer dos meios que o princípio do contraditório admite.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00031208,
de
09-01-1997,
proc.
n.º
96P783,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/772421f9bf8974a9802568fc003b25bc?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRL de 23-06-2015 : I. À prova por reconhecimento são apontados riscos de falibilidade, na sua valoração devendo
ser ponderadas as circunstâncias em que é realizada;
II. Não tendo o ofendido, e quem no momento dos factos o acompanhava, conseguido identificar os agentes do crime, cabe
às autoridades competentes realizar a investigação criminal, não se apresentando razoável incumbir aqueles de pesquisar
no facebook as pessoas que possam ter praticado o crime;
III. Tendo o ofendido e quem o acompanhava encontrado, em pesquisa por eles realizada no facebook, pessoas que vieram
a indicar como os agentes dos factos, o reconhecimento de seguida realizado em relação a essas pessoas por elas próprias
indicadas é merecedor de sérias reservas quanto à sua fiabilidade como prova da identidade dos autores dos factos ilícitos;
IV. Sendo os próprios reconhecedores a escolher (por pesquisa no facebook) a pessoa concreta cujo reconhecimento lhes
vai ser pedido, falta em relação a eles um pressuposto essencial à prova por reconhecimento: a indeterminação prévia do
agente.
V. Não existindo qualquer outro elemento de prova que corrobore a participação do arguido nos factos, aquele
reconhecimento é insuficiente para formar uma convicção segura quanto a essa participação.
Extracto da fundamentação:
Segundo referiram, depois de terem sido abordados por um grupo de 8 indivíduos, um branco, os outros negros, tendo os
mesmos praticado os factos nos termos dados como provados, foram à esquadra da PSP e na impossibilidade de os
identificar, foram aconselhados a procurá-los no facebook, o que fizeram, tendo chegado às duas pessoas que vieram a ser
constituídas arguidos nos autos, o que transmitiram à PSP, na sequência do que foram realizados os mencionados autos de
reconhecimento.
Aquele reconhecimento por pesquisa no Facebook, realizado pelas próprias testemunhas, não pode ser equiparado ao
reconhecimento por fotografia a que se refere o nº 5, do art.147, CPP, uma vez que tal pesquisa não ocorreu no âmbito de
investigação criminal.
Esta pesquisa no facebook, executada com total autonomia pelo ofendido e amigos, não é sequer um acto de
investigação, nenhum valor probatório lhe podendo ser atribuído, apenas permitindo compreender o que justificou a
sujeição das duas pessoas concretas à prova por reconhecimento, nessa medida se apresentando como uma circunstância
importante a ter em conta na valoração deste meio de prova.
Tendo sido as próprias testemunhas a indicar à autoridade policial as pessoas concretas que foram sujeitas a
reconhecimento, através do fornecimento dos dados por elas retirados das respectivas páginas pessoais no facebook, é
legítimo questionar se, no momento em que três das quatro testemunhas declaram em auto reconhecer essas pessoas,
estavam a ter como referência o que viram no momento dos factos ou o resultado da sua pesquisa no facebook, ou se a sua
declaração nesse auto não estará “comprometida” pela vontade de agradar ao agente da autoridade que teve tão brilhante
ideia de delegar no ofendido e amigos a investigação, aproveitando a facilidade com que os mesmos (jovens de 15 anos),
naturalmente, se movimentam naquela rede social.
Esta circunstância sui generis, que consistiu em terem sido os próprios reconhecedores (ofendido e amigos que o
acompanhavam na altura dos factos), a escolher quem iriam reconhecer (através de pesquisa realizada por eles próprios no
facebook), justifica fundadas dúvidas sobre a autenticidade, segurança, sugestividade, coerência e espontaneidade, da
declaração de reconhecimento que consta dos autos de reconhecimento.
Na verdade, sendo os próprios reconhecedores a escolher (por pesquisa no facebook) a pessoa concreta cujo
reconhecimento lhes vai ser pedido, falta em relação a eles um pressuposto essencial à prova por reconhecimento: a
indeterminação prévia do agente.
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A falibilidade deste meio de prova é destacada pela doutrina, o que segundo o Prof. Germano Marques da Silva, decorre
do cuidado que o legislador pôs na sua regulamentação [Curso de Processo Penal, II, pág.194], assim como pela
jurisprudência [Ac. deste Tribunal da Relação de 12Maio04], o que no caso não pode ser ignorado, atentas as mencionadas
circunstâncias concretas em que os reconhecimentos foram concretizados que, como se referiu, criam a dúvida de saber se o
reconhecedor no momento em que declarou reconhecer teve como referência o que viu na altura dos factos, ou o resultado
da sua pesquisa no facebook, ou se foi condicionado pela vontade de agradar à autoridade policial que decidiu transformar
essa rede social em ferramenta de investigação criminal a operar pelo próprio ofendido.
Existindo dúvidas sobre a fiabilidade do resultado desse meio de prova e na ausência de qualquer outro elemento que
corrobore a acusação, quanto à identidade dos agentes dos factos, tendo em conta o princípio in dubio pro reo, entendemos
que não pode considerar-se suficientemente ilidida a presunção de inocência do recorrente.
Ac. TRP de 20-05-2015 : I. Do texto do art. 147.º, do CPP, resulta evidente que no reconhecimento, enquanto meio
autónomo de prova, se pode distinguir três modalidades: o reconhecimento por descrição (n.º 1), o reconhecimento
presencial (n.º 2) e o reconhecimento com resguardo (n.º 3). Esta última modalidade apenas se autonomiza da anterior
pela presença de um resguardo ou proteção visual ao reconhecedor, por razões que apenas se prendem com a sua
segurança.
II. A declaração do ofendido, no inquérito e em audiência de julgamento, de identificação do arguido com base na sua
visualização e do veículo que conduzia não constitui um reconhecimento formal e a sua consideração na sentença como
prova testemunhal, valorada nos termos dos art. 124.º, 127.º e 128.º, do CPP, nenhuma censura merece.
Ac. TRP de 5-11-2014 : É extemporânea a arguição em audiência de julgamento dos vícios na preparação e execução do
reconhecimento de pessoas (artº 147º CPP) efectuado no inquérito.
Ac. TRC de 18-06-2014 : O reconhecimento do arguido efetuado em audiência não está sujeito aos requisitos exigidos
pelo artº 147º do CPP.
1 – De acordo com o n.º 1 do artigo 147.º do Código de Processo Penal, o acto de reconhecimento começa por uma
descrição da pessoa a reconhecer, realizada pela pessoa que procede ao reconhecimento, através da qual ela indica todos
os pormenores dessa pessoa de que se recorda. «Em seguida é-lhe perguntado se já a tinha visto antes e em que condições.
Por último, é interrogada sobre outras circunstâncias que possam influir na credibilidade da identificação».
2 – Esse interrogatório inicial é de extrema importância. Não só porque através dele se pode concluir que a diligência
não deve prosseguir (porque a identificação verbal foi cabal), mas também porque ele fornece elementos para o tribunal
poder valorar o próprio acto de reconhecimento.
3 – Para a valoração do auto de reconhecimento pelo tribunal também é relevante a existência de fotografia do painel
de reconhecimento, o que quase nunca sucede. Na ausência do interrogatório a que se refere o n.º 1 do artigo 147.º do
Código de Processo Penal e da fotografia do painel de reconhecimento (não tendo o tribunal mandado comparecer em
audiência as pessoas que integraram esse painel, o que sempre pode suceder) subtrai-se ao tribunal qualquer possibilidade
de valoração do reconhecimento efectuado, quase conferindo o valor de prova plena ao reconhecimento, pelo menos
quando não conste do auto que a testemunha manifestou dúvidas.
4 – A prova por reconhecimento só pode ser realizada se houver necessidade de identificar alguém cuja identidade é
desconhecida, o que não sucede quando todas as pessoas se conhecem de há muito, sabendo como se chamam e onde
moram.
5 – A jurisprudência aceita geralmente que um auto de reconhecimento realizado nas fases preliminares do processo
por um OPC seja valorado pelo tribunal de julgamento ao abrigo do disposto no artigo 356.º, n.º 1, alínea b), do Código de
Processo Penal.
6 – Desse entendimento resulta que as condições de valoração dos autos de reconhecimento são substancialmente
diferentes das de valoração de autos de declarações prestadas perante um OPC. As declarações prestadas perante os OPC
só podem ser valoradas pelo tribunal de julgamento se existir acordo dos sujeitos processuais (artigo 356.º, n.º 5, do
mesmo diploma). Na ausência de acordo, essas declarações não podem ser valoradas mesmo que o acto seja irrepetível,
como acontece nas situações previstas no n.º 4 dessa mesma disposição.
7 – Por isso, a realização indevida de um reconhecimento, se o auto vier a ser valorado pelo tribunal, poderá subverter o
regime estatuído pelo artigo 356.º desse diploma pois permitirá que a declaração sobre a identidade do agente do crime,
que normalmente, para poder ser valorada, terá que ser prestada na audiência, o possa ser mesmo que prestada no
inquérito perante um OPC.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-06-2014,
proc.
n.º
215/09.6PFSXL.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/eec22a756b9ddd1580257e54003685d3?OpenDocument
)
Ac. TRG de 19-05-2014 : I. A maior ou menor semelhança das pessoas sujeitas ao ato de identificação não é um
requisito essencial da validade do reconhecimento, quer porque a «semelhança» nem sempre é objetivável, quer porque
nem sempre são possíveis as condições necessárias para a obter.
II. Não existindo registo fotográfico das pessoas que intervieram no reconhecimento, por as mesmas se terem oposto a tal,
são irrelevantes simples conjeturas de cariz meramente retórico sobre uma alegada falta de semelhança entre elas.
III. A falta de assinatura no auto de todas as pessoas que intervieram no reconhecimento constitui mera irregularidade
sujeita ao regime do art. 123 nº 1 do CPP
I- O artigo 147.º, n.º 1, do C.P.P., relativo ao reconhecimento de pessoas, refere a necessidade de proceder ao
reconhecimento de qualquer pessoa, e não à necessidade de o arguido ser reconhecido por alguém, donde resulta que
nada na lei obriga a constituir antecipadamente como arguido o suspeito para poder ser sujeito a reconhecimento.
II- Se qualquer pessoa, independentemente de ser arguido ou não, pode ser sujeito a reconhecimento, também a lei não
impõe ao suspeito a obrigatoriedade de assistência de defensor, mesmo que por motivo de analfabetismo, ao abrigo do
artigo 64.º, n.º1, alínea d) do CPP.
III- Na valoração probatória do auto de reconhecimento, se o ofendido em audiência refere que viu o arguido oito dias
depois dos factos e logo o reconheceu, importa, em conjugação com a prova pessoal produzida em audiência, dissipar a
dúvida que se pode colocar de saber se o acto de reconhecimento mobilizou as capacidades de percepção sensorial e de
recuperação de memória do ofendido quanto às características físicas, fisionómicas e outras que a testemunha tinha
guardado do recorrente, relativamente ao dia dos factos, ou se essa percepção se refere ao tal momento em que viu o
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recorrente oito dias depois dos factos.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-02-2014,
proc.
n.º
600/08.0GAALQ.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f0833d876117258480257cdd00463a53?OpenDocument
)
A identificação do arguido por uma testemunha em audiência, de entre os vários arguidos que estão a responder, ou
quando espontaneamente o aponta, esse acto de reconhecimento informal, não sendo prova por reconhecimento e
escapando à disciplina prevista no art.º 147.º do CPP, não é prova nula, nem proibida, inserindo-se no âmbito da prova
testemunhal, podendo livremente ser valorada pelo Julgador, assente no princípio da livre apreciação da prova.
Extracto da fundamentação:
No caso em análise não foi feito reconhecimento com os formalismos devidos e legais. E por isso não pode valer como
reconhecimento para os efeitos do dispositivo a que se vem aludindo.
Ou seja, não podemos falar em prova por reconhecimento, nem em sede de inquérito, nem em sede de audiência de
julgamento.
Porém, isso não significa que aquilo que a testemunha disse não possa ser valorado enquanto depoimento, isto é, prova
testemunhal, sujeita ao princípio da livre convicção e apreciação da prova.
A este respeito salienta a jurisprudência maioritária, de que citamos a título de exemplo o Acórdão do Tribunal da
Relação de Lisboa de 30-10-2008 (pesquisado em www.dgsi.pt) que “a identificação produzida em audiência de
julgamento não é mais do que a revelação da percepção da testemunha, dentro do espírito da prova testemunhal, ou
seja dentro da forma e da dinâmica em que se está a produzir a prova, não se tratando, obviamente, de prova proibida e
não se encontrando sujeita à disciplina do art. 147º do C.P.P. O procedimento adoptado é correcto, porquanto o que foi
valorizado foi o depoimento da testemunha, apreciado nos termos do artigo 127º do Cód. Proc. Penal, e não a «prova por
reconhecimento» a que alude o artigo 147º do mesmo diploma.” – no mesmo sentido veja-se o Acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça de 15.09.2010, pesquisado em www.dgsi.pt).
Também no Acórdão da Relação de Lisboa de 14.12.2010 (proferido no Proc. nº 518/08.7 PLLSB.L1 e disponível em
www.dgsi.pt) se refere que “Como é sabido, constitui uma prática judiciária frequente perguntar às vítimas ou a quem
presenciou (testemunhas, assistentes ou lesados) os factos que estão a ser objecto de julgamento se, ainda, se recordam e
se são capazes de reconhecer a pessoa ou pessoas que os praticaram, respondendo o inquirido em função do que, na altura,
é capaz de recordar.
Alguma doutrina qualifica tal prática como um reconhecimento atípico ou informal e discutia-se se poderia ser valorado
como meio de prova (cfr. Alberto Medina de Seiça, “Legalidade da prova e reconhecimentos atípicos em processo penal:
notas à margem de jurisprudência (quase) constante” in “Liber Discipulorum para Jorge Figueiedo Dias”, 2003, 1390), tendo
o Tribunal Constitucional (acórdão n.º 137/2001, www.tribunalconstitucional.pt/tc) chegado a pronunciar-se pela
inconstitucionalidade do artigo 127.º do Cód. Proc. Penal, quando interpretada no sentido de admitir que o princípio da livre
apreciação da prova permite a valoração, em julgamento, de um reconhecimento do arguido realizado sem a observância
de nenhuma das regras definidas pelo artigo 147º do Código de Processo Penal”.
Esta questão ficou ultrapassada com a reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de
Agosto, que acrescentou ao art.º 147.º o actual n.º 7, determinando que “o reconhecimento que não obedecer ao disposto
neste artigo não tem valor como meio de prova, seja qual for a fase do processo em que ocorrer”.
Tendo ficado resolvida, por esta via, a questão do valor probatório dos designados reconhecimentos atípicos, mantémse, no entanto, a questão de saber como qualificar aquela prática. Concretamente, quando em audiência se pergunta a
uma testemunha se reconhece na pessoa do arguido, ou se é capaz de identificar, de entre os vários arguidos que estão a
responder num processo crime, aquele que a assaltou (ou mesmo quando a pessoa, espontaneamente, o aponta), estamos
perante um acto de reconhecimento informal?
Temos para nós que a resposta não poderá deixar de ser a de que esta situação se circunscreve à esfera da prova
testemunhal, pois “a identificação subjacente a um depoimento testemunhal esgota a sua eficácia – e a possibilidade de o
juiz o valorar – no âmbito de um meio probatório não direccionado ao reconhecimento de uma pessoa e, assim, qualquer
“individualização” ou “reconhecimento” – em sentido impróprio, diga-se – que aí se faça não pode deixar de ter como
pressuposto uma situação de determinação subjectiva, e, por isso, só poderá ser valorada dentro da esfera probatória de
onde emerge – a prova testemunhal – não lhe podendo ser reconhecido um valor probatório autónomo e separado”
(acórdão do TC n.º 425/2005, DR, II, de 11 de Outubro de 2005).”
Significa isto que a identificação feita em audiência pela testemunha MAS..., não sendo prova por reconhecimento e
escapando, por isso, à disciplina prevista no art. 147º do Cód. Proc. Penal, também não é nula, nem proibida, pois que se
insere no âmbito da prova testemunhal, podendo ser livremente valorada, como foi, pelo Julgador a quo, que, além do mais,
conjugou tal identificação com outros meios de prova.
Diga-se, ainda, que esta análise não viola o disposto no art. 32º da Constituição da República Portuguesa e os princípios
basilares de garantia de defesa do arguido neste consignados, nomeadamente o princípio da presunção de inocência e do
contraditório, pois que, tal como a apreciação de qualquer prova testemunhal, tem sempre subjacente o cumprimento de
tais princípios.
(Acórdão
do
TRL,
de
14-01-2014,
proc.
n.º
76/10.2GTEVR.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c27d2e157b69fd6080257cfd00486430?OpenDocument)
I-Se no âmbito do Inquérito, o reconhecimento presencial foi efectuado observando as formalidades essenciais previstas
no art.º 147.º do CPP, é completamente irrelevante que na audiência de julgamento as testemunhas se não recordem de
quais os traços particulares dos arguidos que conduziram a essa identificação.
II-Se as semelhanças físicas entre as pessoas presentes na identificação, ou o seu traje, não tenham sido as maiores, mas
apenas as possíveis, “tal circunstância não afectará a validade do reconhecimento mas apenas a sua força na vertente da
fiabilidade”.
(Acórdão
do
TRL,
de
21-05-2013,
proc.
n.º
148/11.6SVLSB.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/185caf7edaafd3c880257c6e00332294?OpenDocument)
I- O legislador, ciente da importância e das dificuldades do reconhecimento, estabeleceu com minúcia no art.º 147.º do
CPP o formalismo que deve ser seguido, cominando que o reconhecimento não vale como meio de prova caso não obedeça
a esse formalismo amplamente descrito e rigorosamente exigido. Deste modo, o legislador, de forma cuidadosa, assegura
as necessárias condições de genuidade e seriedade do acto, impondo a observância de regras através das quais minimiza o
risco de precipitação ou de falta de rigor.
II- “O reconhecimento realizado em inquérito é uma “prova autónoma pré-constituída” a ser examinada em audiência
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de julgamento nos termos do art.º 355.º, n.º 1, in fine e art.º 356.º, n.º 1, al. b) do CPP”.
III- A inquirição de testemunhas em ordem à corroboração da identificação já realizada por reconhecimento
anteriormente efectuado (por isso, com maior proximidade temporal em relação aos factos) será probatoriamente de
escasso valor, ou mesmo inútil, assim como será de fraquíssimo valor probatório uma identificação por depoimento
positivo em audiência que tenha sido negativo num reconhecimento realizado em inquérito. Essa “identificação” em
audiência deverá ser apreciada como um mero depoimento ou meras declarações, que não como se de um
reconhecimento se tratasse.
Extracto da fundamentação:
Quanto à utilização nas fases posteriores, como prova válida – e irrepetível - do reconhecimento feito nas fases
preliminares, constituindo um meio autónomo de prova que se não confunde com declarações e depoimentos, veja-se o
Acórdão da Relação de Coimbra, de 5 de Maio de 2010 (Processo 486/07.2GAMLD.C1), onde se diz:
«(…) o reconhecimento realizado em inquérito é uma “prova autónoma pré-constituída” a ser examinada em audiência de
julgamento nos termos dos artigos 355.º, n.º1, in fine, n.º 2 e artigo 356.º, nº 1, b) do Código de Processo Penal.
O “reconhecimento” é um meio de prova “pré-constituído” pois que, pela sua natureza e pelas conclusões apresentadas
por estudos em psicologia da memória, deve ser realizada temporalmente o mais próximo possível da prática do acto ilícito
– no início do inquérito, portanto – inadequado para, ex novo, ser praticado em audiência de julgamento (no entanto
inexplicavelmente aceite pela legislação portuguesa), de valor moderado mas discutível se nesta for praticado pela segunda
vez, mas passível de, em audiência, ser contraditado.»
No mesmo sentido: Acórdão do S.T.J., de 15 de Fevereiro de 2006, C.J., ACSTJ, XIV, Tomo I, pp. 190 e seguintes; Acórdão
da Relação de Lisboa, de 22 de Junho de 2010, Processo1796/08.7PHSNT.L1-5, Rel. Margarida Bacelar; Acórdão da Relação
de Guimarães, de 3 de Maio de 2011, Processo 149/10.1PBBRG.G1, Rel. Maria Isabel Cerqueira.
(Acórdão
do
TRL,
de
09-04-2013,
proc.
n.º
545/11.7PEAMD.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6074efaf23de2c4980257be4003a5d2c?OpenDocument)
Ac. TRG de 11-06-2012, CJ, 2012, T3, pág.318: I. Se o autor do crime está identificado, desde o início da investigação,
por quem depõe, sendo dele conhecido, não há necessidade de proceder a reconhecimento.
II. Nesse caso, a identificação, em audiência, dessa pessoa como autor de determinado facto, não está sujeita ao
formalismo do artº147º do CPP, constituindo depoimento atendível, sujeito ao exame crítico e livre convicção do tribunal.
Ac. TRP de 23-11-2011 , CJ, 2011, T. V, pág.220: I. É legalmente admissível a obtenção de fitografias ou filmagens, mesmo
sem consentimento do visado, sempre que para isso exista justa causa, designadamente quando enquadrados em lugares
públicos, visem a realização de interesses públicos ou hajam ocorrido publicamente.
II. Não constitui, por isso, método proibido de prova a obtenção de fotogramas através do sistema de videovigilância
montado numa garagem para protecção dos bens e da integridade fisíca de quem aí se encontre, mesmo que se ignore se a
instalação de tal sistema foi comunicada à Comissão Nacional de Protecção de Dados e aprovado pela assembleia de
condóminos.
III. Não constitui prova por reconhecimento, sujeita à disciplina do artº 147º do CPP, a visualização pelo tribunal dos
fotogramas, em audiência de julgamento, para ajuizar o depoimento de uma testemunha sobre a identidade do autor dos
factos imputados ao arguido.
Ac. TRL de 15-11-2011 : I. O cuidado que o legislador pôs na regulamentação do acto de reconhecimento, assim como a
cominação de que não vale como meio de prova, caso não obedeça a esse formalismo amplamente descrito e
rigorosamente exigido, evidencia a importância e falibilidade deste meio de prova;
II. No reconhecimento (art. 147, do Código de Processo Penal), podemos distinguir três modalidades, o reconhecimento
por descrição (nº1), o reconhecimento presencial (nº2) e o reconhecimento com resguardo (nº3);
III. O reconhecimento realizado em inquérito é uma «prova autónoma pré-constituída», a ser examinada em audiência
de julgamento e a valorar no âmbito da livre apreciação da prova;
IV. Afirmando a testemunha em audiência, que nos dias seguintes aos factos, procedeu a um reconhecimento fotográfico
na polícia, não tendo reconhecido de imediato o arguido, tendo referido ser «um bocado diferente na fotografia», mas que
«eles disseram-lhe que era natural», que «a fotografia não era recente» e que «derivado às características dadas, não
tinham dúvidas», é de admitir que a neutralidade psíquica da testemunha tenha ficado prejudicada no reconhecimento
presencial efectuado dois meses depois;
V. Não sendo o depoimento da testemunha em audiência, na parte relativa à descrição de notas distintivas que permitiam
o reconhecimento, nomeadamente aspectos particulares do cabelo, altura e idade, coincidente com a descrição preliminar
feita no auto de reconhecimento, justifica-se que se formulem sérias dúvidas sobre a fidedignidade do reconhecimento
efectuado na fase de inquérito, quer pela actuação prévia das autoridades policiais em sede de reconhecimento
fotográfico, quer pelas desconformidades e dúvidas que se suscitam por via do depoimento da testemunha em audiência.
Ac. TRE de 11-10-2011 , CJ, 2011, T4, pág. 257: I. O artº 147º, nº 2 do CPP consagra uma garantia miníma, concedida ao
suspeito, de que terá duas em três possibilidades de não ser identificado.
II. Diminuir o número dessas possibilidades, não se traduz em reduzir a eficácia probatória do reconhecimento, significa
retirar-lha em absoluto, nos termos previstos no nº 7 do artº 147º do CPP.
III. Ao desrespeito do requisito exigido naquele nº 2 do artº 147º há-de ser equiparada a situação decorrente de terem sido
colocadas na 'linha de reconhecimento', para além do suspeito, 3 ou mais pessoas, sendo que apenas uma destas é
desconhecida de quem procede à identificação.
IV. É nulo o acórdão da 1ª instância que valora a prova obtida através de reconhecimento ilegal.
I – A existência de uma prévia diligência de reconhecimento fotográfico é um factor que pode influir na credibilidade da
identificação presencialmente efectuada.
II – Por isso, essa circunstância deve ser indicada no auto de reconhecimento, de acordo com a parte final do n.º 1 do
art.º 147.º do CPP.
III – Nos termos do n.º 2 do art.º 149.º, «quando houver necessidade de a mesma pessoa reconhecer várias pessoas ou
vários objectos, o reconhecimento é feito separadamente para cada pessoa ou cada objecto».
IV – No caso de uma testemunha realizar o reconhecimento sucessivo de várias pessoas, a entidade que dirigir o acto, ao
compor os painéis, não pode incluir neles pessoas que já tenham integrado anteriores painéis apresentados à mesma
testemunha.
V – O já de si pequeno número mínimo de 3 pessoas que, em Portugal, integram um painel de reconhecimento não pode
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ser ainda mais reduzido sendo a identificação feita tendo apenas como verdadeiras alternativas de escolha o suspeito ou,
no máximo, o suspeito e uma outra pessoa.
VI – A admitir-se esta prática, estar-se-ia a transformar um “lineup” quase num “show-up”, forma de reconhecimento
que não é admita como meio de prova no nosso ordenamento jurídico.
VII – O reconhecimento efectuado nestas circunstâncias não tem valor como meio de prova – n.º 7 do art.º 147.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-06-2011,
proc.
n.º
934/07.1JDLSB.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/35149b9fba4a7c50802579b8005cb990?OpenDocument)
Ac. TRP de 21-03-2012 : Não vicia o acto de reconhecimento regulado no nº 2 do art. 147º do Código de Processo Penal o
facto de, tendo a pessoa visada um defeito físico visível, como a falta de um braço, não terem sido colocadas a seu lado
pessoas com idêntico defeito físico.
Ac. TRC de 1-06-2011, CJ, T III, pág.67: I. Há lugar a um acto formal de reconhecimento se, nos termos da primeira parte
do artº 147º, nº2, do CPP, «a identificação não for cabal».
II. Sendo a identificação cabal - ou seja, sabendo a testemunha identificar em julgamento qual a pessoa a quem imputa a
prática de determinados actos -, não há lugar à realização deste meio de prova, por absoluta inutilidade do mesmo.
V – O artigo 147.º CPP prevê o reconhecimento pessoal fundado apenas e só na percepção visual dado que se o arguido
tem o direito de não falar o reconhecimento da voz poderá violar o seu direito ao silêncio.
VI - A prática judiciária frequente de perguntar às vítimas ou a quem presenciou (testemunhas, assistentes ou lesados) os
factos que estão a ser objecto de julgamento se, ainda, se recordam e se são capazes de reconhecer a pessoa ou pessoas
que os praticaram, respondendo o inquirido em função do que, na altura, é capaz de recordar não pode hoje ser
considerada um reconhecimento atípico ou informal me face da determinação do n.º 7 do art.º 147.º CPP, introduzido pela
Lei n.º 48/2007, segundo o qual o reconhecimento que não obedecer ao disposto no artigo não tem valor como meio de
prova.
VII – Essa situação deve circunscrever-se antes à esfera da prova testemunhal no âmbito da qual tem lugar integrando a
descrição dos factos e a razão de ciência e na qual esgota a sua eficácia sem um valor probatório autónomo e separado.
(Acórdão
do
TRL,
de
14-12-2010,
proc.
n.º
518/08.7PLLSB.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aba444dbf4617107802578100056ebdc?OpenDocument
I. Se a prova por reconhecimento com as formalidades previstas no art. 147º CPP foi produzida no âmbito do inquérito
não tem de novo de ser produzida na audiência de julgamento.
II. Sem embargo de aí ser sujeita a análise nos termos dos arts. 355º, nº 2 e 356º, nº 1, al. b) CPP e ao contraditório
porque se trata de um meio autónomo de prova que se não confunde com declarações e depoimentos.
III. Assim, a questão da realização de um reconhecimento em audiência de julgamento com o cumprimento dos
requisitos previstos no nº 2 do artigo 147º do Código de Processo Penal só se coloca se inexistir reconhecimento realizado
em inquérito ou instrução por inércia das entidades investigadoras, por nulidade processual ou nulidade probatória do acto
praticado em fase de inquérito ou instrução.
IV. No entanto, nem todas as «identificações» realizadas em audiência têm que revestir a forma de reconhecimento
nem o artigo 147º do Código de Processo Penal obriga a que todos os depoimentos sejam interrompidos no momento da
«identificação» para que passem, naquele extracto de «testemunho», a revestir a forma de reconhecimento. Só o deverão
ser, para revestir maior peso probatório: (1) se inexistir reconhecimento realizado em inquérito ou instrução; (2) por
nulidade processual; (3) ou nulidade probatória do acto praticado em fase de investigação.
Extracto da fundamentação:
[…] «a exigência do art. 355.º prende-se apenas com a necessidade de evitar que concorram para a formação daquela
convicção provas que não tenham sido apresentadas e feitas juntar ao processo pelos intervenientes, com respeito pelo
princípio do contraditório, e não que tenham de ser reproduzidas na audiência, isto é, lidas ou apresentadas formalmente
aos sujeitos processuais todas as provas documentais dele constantes. Basta que existam no processo com pleno
conhecimento dos sujeitos processuais, que puderam inteirar-se da sua natureza, da sua importância e do seu conteúdo,
bem como do seu valor probatório, para que qualquer desses sujeitos possa, em audiência, requerer o que se lhe afigurar
sobre elas, examiná-las, contraditá-las e realçar o que, do seu ponto de vista, valem em termos probatórios. Neste sentido,
tais provas são examinadas em audiência, sob a presidência dos princípios da imediação e do contraditório, podendo
concorrer sem reservas para a convicção do tribunal.» (Ac. do STJ de 15/2/2007, proferido no Proc. nº 06P4092 e relatado
pelo Conselheiro RODRIGUES DA COSTA, cujo texto pode ser acedido, via Internet, no sítio www.dgsi.pt).
«Isto é, podem ser examinadas em audiência de julgamento provas produzidas em inquérito, desde que cumpram as
exigências impostas pelo legislador para o respectivo meio de prova e o Ministério Público as indique na acusação.
É o que ocorre, por exemplo, com autópsias e outras perícias realizadas em inquérito. O exemplo das autópsias é assaz
claro. Nem sequer podem ser renovadas, produzidas de novo em audiência de julgamento, dada a impossibilidade técnica
da sua renovação. Apenas podem ser sujeitas ao contraditório e ao exame de compatibilidade entre os factos biológicos
apurados e as conclusões.
Assim, a ideia de que toda ou quase toda a prova produzida em inquérito tem valor meramente indiciário e deve ser
renovada em audiência é, claramente insustentável, no que a alguns meios de prova diz respeito (reconhecimentos,
reconstituições, perícias).
Assim, se um reconhecimento já foi realizado em inquérito ou instrução, restará analisá-lo em audiência e aí sujeitá-lo
ao contraditório.
E aí, sujeito ao disposto nos artigos 355º, nº 2 e 356º, nº 1, al. b) do Código de Processo Penal – e apenas – na medida em
que se trata de meio autónomo de prova que se não confunde com declarações e depoimentos, não lhe sendo aplicável,
pois, o disposto nos nsº 2 e 3 do artigo 356º do Código de Processo Penal.
E isto porque se trata, realmente, de um outro meio de prova, que não de declarações.
Essa prova tem clara autonomia relativamente às declarações do arguido, do assistente, das partes civis ou de
testemunhas e, por via disso, se inserem na previsão do artigo 356º, nº 1, al. b) do Código de Processo Penal. (Ac da Rel.de
Coimbra de 05-05-2010, proferido no processo nº486/07.2GAMLD.C1 e relatado pelo Desembargador GOMES DE SOUSA).
É que «a repetição do acto, tenha ou não havido identificação positiva, é um acto inútil. Mesmo que assim se não
considere, a sua repetição tem fraco valor probatório.
Assim, a questão da realização de um reconhecimento em audiência de julgamento com o cumprimento dos requisitos
previstos no nº 2 do artigo 147º do Código de Processo Penal só se coloca se inexistir reconhecimento realizado em
inquérito ou instrução por inércia das entidades investigadoras, por nulidade processual ou nulidade probatória do acto
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praticado em fase de inquérito ou instrução.
Esses serão os campos, por excelência, de aplicação desta exigência formal da legislação portuguesa, uma novidade
heterodoxa.
Naturalmente que, nestes casos, se impõe uma tomada de posição do tribunal no sentido de considerar necessária e
adequada a realização de um “reconhecimento”, ao qual será atribuída uma específica e autónoma força probatória.
No entanto, nem todas as “identificações” realizadas em audiência têm que revestir a forma de reconhecimento nem o
artigo 147º do Código de Processo Penal obriga a que todos os depoimentos sejam interrompidos no momento da
“identificação” para que passem, naquele extracto de “testemunho”, a revestir a forma de reconhecimento.
Só o deverão ser, para revestir maior peso probatório, nos casos supra indicados: (1) se inexistir reconhecimento realizado
em inquérito ou instrução; (2) por nulidade processual; (3) ou nulidade probatória do acto praticado em fase de
investigação.
Não sendo esse o caso, nada obsta a que o tribunal inquira a testemunha até no âmbito do contraditório ou com vista à
identificação do ou dos autores do facto ilícito.
Coisa diversa será a força probatória de tal inquirição. Se visa, unicamente, a corroboração da identificação já realizada
por reconhecimento em inquérito será probatoriamente inútil. Assim como será de fraquíssimo valor probatório uma
identificação por depoimento positivo em audiência que tenha sido negativo num reconhecimento realizado em inquérito.
Naturalmente que essa “identificação” deverá ser apreciada como um mero depoimento ou meras declarações, que
não como de um reconhecimento se tratasse».(ibidem)
Acresce que, e como certeiramente notou, o Digno Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal recorrido «...
quanto à não coincidência total do depoimento da ofendida T… que veio dizer em audiência que não tinha reconhecido a
100% o arguido, tendo-o reconhecido inequivocamente e identificado no Auto de Reconhecimento efectuado em inquérito,
com todos os formalismos constantes do art.º 147.º do C.P. Penal, não resisto a citar um excerto de douto Acórdão do
Supremo Tribunal de Justiça de 15.03.2007
" No que respeita à questão de ter afirmado que não tinha a certeza a 100%, tal afirmação tem de ser aferida no contexto
das declarações prestadas por aquela testemunha. É perfeitamente normal as pessoas salvaguardarem qualquer
possibilidade de erro tendo nomeadamente em atenção que não conheciam o arguido anteriormente à prática dos factos e
que só tiveram contacto visual com o mesmo por breves instantes. Isto é, foram observados todos os formalismos legais
para o reconhecimento, sendo que em julgamento, no âmbito da imediação da prova o tribunal a quo não teve qualquer
dúvida em atender ao respectivo reconhecimento."
(...)
" A crítica do recorrente de que a ofendida em julgamento «não foi capaz de reconhecer peremptoriamente o arguido,
dando de barato que assim foi, esbarra com um grande «senão». Conforme resulta das actas (…) não foi efectuado em
julgamento qualquer reconhecimento, e se fosse realizado, obrigatoriamente tinha que constar da acta, art.º 362º n.º 1 al.
d) do Código de Processo Penal, e dela não consta qualquer reconhecimento (…)."– (Acordão da Relação do Porto de 04-112009 [Ver ficha original em www.dgsi.pt]) »
E nem se diga, que na formação da sua convicção o Tribunal a quo utilizou prova proibida, já que os autos de
reconhecimento constantes dos autos, obedecem em tudo ao estatuído por lei.
O art.147º e sgs do C. Processo Pena regulam a prova por reconhecimento.
«Nele podemos distinguir três modalidades de reconhecimento: o reconhecimento por descrição, o reconhecimento
presencial e o reconhecimento com resguardo.
O reconhecimento por descrição, previsto no nº 1 daquele artigo, consiste em solicitar à pessoa que deve fazer a
identificação que descreva a pessoa a identificar, com toda a pormenorização de que se recorda, sendo-lhe depois
perguntado se já a tinha visto e em que condições e sendo, finalmente, questionada sobre outros factores que possam influir
na credibilidade da identificação. Em regra, esta modalidade de reconhecimento funciona como acto preliminar dos
demais, e nele não existe qualquer contacto visual entre os intervenientes ou seja, entre a pessoa que deve fazer a
identificação e a pessoa a identificar.
O reconhecimento presencial, previsto no nº 2 do mesmo artigo, tem lugar quando a identificação realizada através do
reconhecimento por descrição não for cabal – e ela só o será se «satisfizer o critério probatório da fase processual em que o
reconhecimento teve lugar» (Prof. Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, UCE, 416).
Esta modalidade de reconhecimento obedece aos seguintes passos:
- Na ausência da pessoa que deve efectuar a identificação, são escolhidos, pelo menos, dois cidadãos, que apresentem as
maiores semelhanças possíveis – físicas, fisionómicas, etárias, bem como, de vestuário – com o cidadão a identificar;
- Depois, este é colocado ao lado daqueles outros cidadãos e, se possível, apresentando-se nas mesmas condições em que
poderia ter sido vista pela pessoa que deve proceder ao reconhecimento [tal só não será possível no caso de uma alteração
fisionómica irreversível];
- É então chamada a pessoa que deve efectuar a identificação que, depois de ficar diante do grupo onde se encontra o
cidadão a identificar e portanto, depois de ter observado os seus elementos, é perguntada sobre se reconhece algum dos
presentes e, em caso afirmativo, qual, sendo perguntas e respostas – estas e qualquer outra que porventura, tenha sido
efectuada, registada no auto respectivo.
O reconhecimento com resguardo, previsto no nº 3 ainda do art.147º, tem lugar quando existam razões para crer que a
pessoa que deve efectuar a identificação pode ser intimidada ou perturbada pela efectivação do reconhecimento. Trata-se
pois, de uma forma de protecção da testemunha.
Esta modalidade de reconhecimento obedece à sequência descrita para o reconhecimento presencial, mas agora a pessoa
que vai efectuar a identificação deve poder ver e ouvir o cidadão a identificar mas não deve por este ser vista.
Normalmente, o que sucede é que a pessoa que deve efectuar a identificação é colocada numa divisão distinta daquela
onde se encontra o grupo que inclui o cidadão a identificar, separadas por um vidro polarizado que permite que aquela
aviste, sem ser vista, o grupo [esta modalidade de reconhecimento não vale para a audiência].
O reconhecimento de pessoas que não tenha sido efectuado nos termos que ficaram expostos, não vale como meio de
prova, seja qual for a fase do processo em que ocorreu (nº 7, do art. 147º, do C. Processo Penal).
Estamos pois perante uma proibição de prova, isto é, o reconhecimento é inválido e não pode, por isso, ser usado no
processo designadamente, para fundamentar a decisão» – (Ac. do T.R.C., proferido no Processo nº 275/08.7GBVNO-A.C1,
cujo texto integral pode ser acedido, via Internet, no sítio www.dgsi.pt;).
No caso dos autos, o reconhecimento de pessoas tal como foi feito, em sede de inquérito, observou o disposto no
art.147ºdo C. Processo Penal, não estando ferido de qualquer invalidade formal ou substancial.
Nenhum dos reconhecimentos realizados em inquérito tinha que ser repetido em audiência de julgamento.
Razão pela qual, e no que concerne à identificação do arguido e à imputação dos factos, a convicção do Tribunal recorrido
assentou licitamente nos reconhecimentos realizados em inquérito.
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Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
Por outro lado, o tribunal a quo explicitou as razões pelas quais lhe merece credibilidade as declarações prestadas pelas
testemunhas T... e Maria C... (que depuseram de forma clara e segura) relativamente à dinâmica do assalto,
designadamente, circunstâncias de tempo e lugar onde ocorreram.. Valorou ainda a informação da TMN de fls. 27 do
apenso 1795/98.9 as fotografias de fl.s 33 e 34 e a ficha clínica da ofendida Maria C... de fls. 23.
A razão pela qual o Tribunal recorrido não colheu a versão apresentada pelas testemunhas José L… e V…, tendente a
demonstrar que o arguido ora recorrente não era o autor dos factos assentes como provados, é lógica e plausível, já que a
mera descrição do quotidiano do arguido e a simples afirmação de que eventualmente terá ido trabalhar nesse dia, não o
retira da cena do crime.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-06-2010,
proc.
n.º
1796/08.7PHSNT.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/230cfa86b445991480257777005686a0?OpenDocument
)
1- A identificação produzida em audiência de julgamento não é mais do que a revelação da percepção da testemunha,
dentro do espiríto da prova testemunhal, ou seja dentro da forma e da dinâmica em que se está a produzir a prova, não se
tratando, obviamente, de prova proibida e não se encontrando sujeita à disciplina do art.º 147.º do CPP.
2 - O procedimento adoptado é correcto, porquanto o que foi valorizado foi o depoimento da testemunha, apreciado nos
termos do artigo 127.º do Cód.Proc.Penal, e não a «prova por reconhecimento» a que alude o artigo 147.º do mesmo
diploma.
3-Não existe qualquer obstáculo legal a que o reconhecimento se faça por videoconferência.
4 - A “semelhança” nem sempre é objectivável, o que significa que nem sempre é possível assegurar as condições
exigiveis e necessárias para a sua obtenção. A acrescida dificuldade no reconhecimento não torna nula a prova obtida, o
que se acontece quando se usam os meios proibidos de prova enunciados no art.º 126.º do CPP.
5 - A maior ou menor dificuldade o que pode é fragilizar a convicção do julgador na valoração da prova produzida de
acordo com a livre apreciação da prova, nos termos do art.º 127.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
30-10-2008,
proc.
n.º
7066/2008-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/800b45c6a581e1c080257504003a74b0?OpenDocument
)
1. Em sentido amplo, o reconhecimento abrange, entre outras, três realidades essencialmente distintas: a) o
reconhecimento fotográfico; b) o reconhecimento propriamente dito, regulados nos arts. 147.º e 149.º, CPP; c) a
identificação do arguido em audiência.
2. O reconhecimento fotográfico não é, verdadeiramente, um meio de prova, mas um ponto de partida para a
investigação propriamente dita: em si mesmo, o seu valor probatório é, em princípio, nulo.
3. As linhas de investigação abertas pelo reconhecimento fotográfico têm que conduzir, posteriormente, a verdadeiras
provas, nomeadamente à prova por reconhecimento (em sentido técnico) – em estrita observância do formalismo descrito
nos arts. 147.º e 149.º, CPP – e às declarações em audiência (agora sujeitas ao princípio do contraditório) daquele(s) que
tenha(m) feito a identificação.
4. Não constituindo o reconhecimento fotográfico um meio de prova, propriamente dito, será, em princípio,
insusceptível de inquinar – no plano da validade – os meios probatórios que nele radiquem.
5. Mas a força probatória das provas posteriormente produzidas não poderá deixar de considerar-se (fortemente)
condicionada pelas circunstâncias – e pela forma – em que tenha decorrido a identificação fotográfica.
Extracto da fundamentação:
O reconhecimento é, como se sabe, um meio de prova especialmente problemático e falível quando não sejam tomadas
as devidas precauções.
Por isso mesmo, as respectivas formalidades são estabelecidas na lei sob pena de invalidade (nº 4 do art. 147º, CPP).
A este propósito, escreve-se, paradigmaticamente, no Ac. de 12/05/04 desta 3ª Secção da Relação de Lisboa (proc.
2691/2004-3):
A existência de um reconhecimento positivo é um dos meios de prova que, quer entre nós, quer em muitos países
estrangeiros, mais influencia os tribunais no sentido de afirmar a culpabilidade da pessoa assim identificada, sobretudo
quando a pessoa que efectuou o reconhecimento afirma a sua convicção sem margem para dúvidas.
Essa credibilidade tem sido, porém, contrariada pelos numerosos estudos empíricos que têm sido realizados, sobretudo
nestes últimos 30 anos, e mesmo por relatórios elaborados por responsáveis de diversos países, podendo dizer-se que este é
um dos meios de prova mais problemáticos e de resultados menos fiáveis. E isso mesmo que se tenham cumprido
rigorosamente as formalidades estabelecidas na nossa ou noutras legislações e que mais não visam do que diminuir a
margem de erro desse meio de prova.
É que, como os trabalhos empíricos têm revelado, a testemunha ocular tende a fazer um julgamento relativo, mesmo
quando avisada de que o suspeito pode não se encontrar entre as pessoas que compõem o painel, procurando localizar a
pessoa que mais semelhanças apresente com o agente do crime.
Para além disso, a identificação que faz pode facilmente ser influenciada por inúmeros factores, entre os quais o
comportamento, consciente ou inconsciente, da pessoa que orienta a diligência. O próprio grau de confiança que a
testemunha ocular tem na precisão da identificação efectuada dependente mais do comportamento, muitas vezes
corroborante, do investigador que dirigiu as operações e da confirmação do seu veredicto por outras testemunhas do que da
nitidez das suas próprias recordações do cenário do crime. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, confiança e precisão
não são vectores necessariamente relacionados. Mais importante do que conhecer o grau de confiança manifestado pela
testemunha é averiguar as condições em que ela observou o agente do crime e o tempo de que ela dispôs para o fazer.
Por isso mesmo, muitos psicólogos aconselham que, para se incrementar a fiabilidade deste meio de prova, sobretudo
quando ele for o único ou o decisivo elemento da identificação de um suspeito, se adoptem especiais cautelas, como sejam:
- O alargamento do número de pessoas que integram o painel de reconhecimento;
- A exigência de que a pessoa que conduz o reconhecimento pessoal não tenha conhecimento da identidade do suspeito;
- A exigência de que a testemunha ocular seja previamente informada de que o suspeito pode não se encontrar entre as
pessoas que compõem o painel de reconhecimento;
- A exigência de que todas as pessoas que compõem o painel reúnam as características indicadas previamente pela
testemunha, não devendo nenhuma delas apresentar, quanto a esses aspectos, nenhuma característica dissonante;
- A prévia apresentação à testemunha de um outro painel de reconhecimento em que o suspeito se não encontra para
verificar se a mesma tem a propensão para efectuar um julgamento relativo.
Também López Barja de Quiroga, Tratado de Derecho Procesal Penal, Thomson – Aranzadi, p. 1041, chama a atenção
para este problema:
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Está empiricamente comprovado que um dos âmbitos que produz maior número de erros judiciários é o da identificação
e, precisamente, devido ao número de erróneas identificações realizadas por testemunhas. Daí que devam ser utilizados
todos os meios possíveis para o evitar ou, pelo menos, para reduzir “a margem de erro”. A forma de conseguir este
resultado é colocando dificuldades à testemunha. Esta é a razão pela qual a LECrim (3) prevê normas relativas à forma como
deve realizar-se a identificação por testemunhas, funcionado tais normas como garantias para a apreciação da prova, de tal
maneira que só cumprindo-se estas normas o tribunal poderá apreciar tal prova.
Em sentido amplo, o reconhecimento abrange, entre outras, três realidades essencialmente distintas:
a) O reconhecimento fotográfico;
b) O reconhecimento propriamente dito, regulados nos arts. 147º e 149º, CPP (4);
c) A identificação do arguido em audiência.
A nossa lei processual penal não se refere ao reconhecimento fotográfico, enquanto meio de prova.
E bem, na medida em que este acto não é, verdadeiramente, um meio de prova, mas uma técnica inicial de investigação:
é um ponto de partida para a investigação propriamente dita; mas, em si mesmo, o seu valor probatório é, em princípio,
nulo.
Como nota López Barja de Quiroga, ob. cit., p. 1038:
A fotografia não é um meio absoluto de identificação, pelo que se afirma que ninguém pode ser condenado por ter sido
identificado através de uma fotografia. (…) Isso não quer dizer que não seja um método adequado de investigação. De
facto, pode servir para iniciar uma linha de investigação, mas não constitui uma prova. (…) Quando uma pessoa tenha sido
identificada por meio de fotografia, deverá realizar-se sempre um “reconhecimento em painel” (“en rueda”) posteriormente.
A LECrim não prevê o sistema da fotografia, mas é amplamente admitido pela jurisprudência como meio de investigação.
Esta situação suscita o problema das garantias que devem rodear a prática de tal identificação. Afirma-se unânime e
rotundamente que devem seguir-se os mesmos requisitos que se exigem para a validade do “reconhecimento em paine””.
Assim, por exemplo, não é admissível que se mostre uma única fotografia do suspeito. É preciso que exiba a fotografia do
suspeito em conjunto com uma ampla variedade de outras fotos de pessoas de características similares.
O problema que então se suscita é o da sua validade quando não sejam cumpridos os ditos requisitos. Evidentemente, a
diligência é nula, mas também o será qualquer diligência de identificação posteriormente realizada? Noutros termos, tal
identificação viciará as identificações posteriores que com todas as garantias se realizem depois? A esta pergunta a
jurisprudência responde assinalando que efectivamente uma diligência pode viciar as posteriores, embora não caiba uma
resposta apriorística que só é possível em face das circunstâncias do caso.
Mais incisivo é Jaime de Lamo Rubio, José Francisco Moratalla, António Villar e Joaquin Vallina, in El proceso penal, Bosch,
p. 150, nota 26, para o qual o reconhecimento fotográfico que não se completa com a diligência de reconhecimento
propriamente dito constitui uma corruptela inadmissível e desnecessária, pois nada impede que se proceda com total
ortodoxia, com observância do formalismo legal.
Em suma: as linhas de investigação abertas pelo reconhecimento fotográfico têm que conduzir, posteriormente, a
verdadeiras provas, nomeadamente à prova por reconhecimento (em sentido técnico) – em estrita observância do
formalismo descrito nos arts. 147º e 149º, CPP – e às declarações em audiência (agora sujeitas ao princípio do contraditório)
daquele(s) que tenha(m) feito a identificação.
Deste modo, não constituindo o reconhecimento fotográfico um meio de prova, propriamente dito, será, em princípio,
insusceptível de inquinar – no plano da validade – os meios probatórios que nele radiquem (é este o sentido da
jurisprudência do Supremo Tribunal espanhol, como noticia Francisco Alonso Pérez, Meios de investigación en el processo
penal, Dykinson, 2003, 157 e 171 – “que a diligência de identificação fotográfica não tenha valor probatório por si mesma,
não quer dizer que vicie as identificações posteriores, através das quais se confirme a firmeza e segurança do primeiro
testemunho”).
Mas é apodíctico que a força probatória das provas posteriormente produzidas não poderá deixar de considerar-se
(fortemente) condicionada pelas circunstâncias – e pela forma – em que tenha decorrido a identificação fotográfica.
Em sentido contrário se pronuncia, porém, entre outros, Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, II, 1993, p.
151: “é evidente que se a testemunha tiver tido indicações prévias de quem é a pessoa (…) a identificar, nomeadamente pela
prévia indicação da suspeita, o reconhecimento carecerá de valor probatório. O reconhecimento só tem valia probatória
desde que substancial e formalmente se respeitem as regras de procedimento estabelecidas na lei”.
Como se sabe, o nosso mais Alto Tribunal tem julgado que o reconhecimento do arguido, feito por uma testemunha no
decurso da audiência, não tem de obedecer ao formalismo prescrito pelo art. 147º, CPP, por se entender que este preceito
legal só se aplica nas fases de inquérito e de instrução.
No mesmo sentido se vem pronunciando a generalidade da jurisprudência espanhola – cfr. Luís Alfredo de Diego Díez,
Identificación fotográfica y reconocimiento en rueda del inculpado, Bosch, 2003, p. 108.
Este entendimento não suscita qualquer dúvida nos casos em que – com observância do formalismo legal – o
reconhecimento já tenha tido lugar no decurso da investigação.
Em rigor, não se estará, então, perante um reconhecimento propriamente dito, mas, antes, perante um depoimento de
natureza testemunhal, sujeito ao contraditório.
Mais problemática é a questão nos casos de identificação ex novo, sendo certo que é muito frequente na prática
judiciária perguntar aos ofendidos e testemunhas no decurso da audiência se “reconhecem” o arguido presente.
Entendem vários autores que uma cabal eficácia probatória do reconhecimento em audiência não dispensará a
observância do formalismo exigido na lei - “esta prova pode ter muita importância quando negativa, mas não tem valor de
reconhecimento quando positiva, isto é, quando a testemunha declara que sim, que reconhece o arguido” (Germano
Marques da Silva, ob. cit., II, p. 150).
Tratando-se de uma diligência probatória atípica e distinta do reconhecimento em sentido técnico (mais adequado às
fases do inquérito e da instrução e pouco consentâneo com o formalismo da audiência), que não é expressamente vedada
pela lei processual penal, propendemos para considerar que não lhe é aplicável a sanção cominada no nº 4 do citado art.
147º.
Mas uma coisa é certa: a força probatória de tal diligência não pode deixar de considerar-se fortemente condicionada
pelos termos – mais ou menos rigorosos – em que decorra.
In casu, o reconhecimento fotográfico foi posteriormente seguido de um verdadeiro reconhecimento, realizado com
observância do formalismo descrito no art. 147º, CPP (cfr. “auto de reconhecimento” de fls. 310), pelo que, à luz do critério
exposto, nenhum problema se suscita no plano da validade formal deste.
O mesmo acontece, pelas razões também já expostas, no tocante aos depoimentos das testemunhas que, em audiência,
declararam “reconhecer” a recorrente.
[…]
Como vimos, no plano da validade formal, nenhum problema se suscita quanto ao reconhecimento a que se refere o auto

252

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
de fls. 310 ou no tocante aos depoimentos das testemunhas que, em audiência, declararam “reconhecer” a recorrente.
Todavia, é indiscutível que a força probatória de tais diligências não pode deixar de considerar-se fortemente
diminuída pelos muito sui generis termos em que teve lugar o reconhecimento fotográfico e demais diligências
particularmente levadas a cabo pela queixosa a título de investigação, em termos que em absoluto nos impedem de
cabalmente aferir do grau de autenticidade, segurança, sugestividade, coerência e espontaneidade dos depoimentos
prestados pelas testemunhas AAs… (e, bem assim, dos reconhecimentos que fizeram em 25/1/2002, cerca de três meses
após os factos e já depois do grande movimento que todos ao anos caracteriza a época do Natal).
Na verdade: o reconhecimento fotográfico foi antecedido do pré-reconhecimento verbal de uma pessoa que corresponde
ao perfil físico da arguida; como decorreram as conversas preliminares entre as testemunhas e a queixosa? Na condução
dos interrogatórios, que método utilizou a queixosa? [Sugestivo? Insinuador? Expositivo? Exploratório?].
Também não se percebe, à luz dos depoimentos prestados na audiência pela queixosa e pelas testemunhas A… e A…,
como é que – aquando do primeiro contacto entre estas e aquela, sem a exibição de qualquer fotografia da arguida – a
conversa foi conduzida por forma a chegar a uma “senhora loira, alta, bem falante”. Vários dias depois das compras terem
sido efectuadas, em lojas em que diariamente entrarão dezenas de pessoas, que elementos foram introduzidos nas
conversas susceptíveis de levar a tal conclusão? Que elementos permitiram caracterizar tão diferenciadamente tais compras
e, depois, estabelecer a ligação entre estas e a “senhora loira”?
(Acórdão
do
TRL,
de
05-07-2006,
proc.
n.º
5041/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0ad35431b2b6beaa802571b7003aba28?OpenDocument
)
“O reconhecimento feito em audiência de julgamento (...) não tem que observar o formalismo prescrito no art.º 147.º do
Código do Processo Penal. Aliás, em rigor o que se faz em julgamento é uma identificação e não um reconhecimento.
Discordar do valor dado a essa identificação é colidir com a livre apreciação da prova que constitui uma prerrogativa do
colectivo, assim o afirma o art.º 127.º do Código do Processo Penal”.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-07-2004,
proc.
n.º
3543/2003-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6e5a9969eb11d40a80256e21004e8fe8?OpenDocument
)
5- Decisão Sumária do TRL
Decisão Sumária do TRL, de 1-07-2009, Proc. 155/05.8JBLSB.L1, 3ª Secção:
I. Não decorre do artº 64º do CPP a presença obrigatória de defensor no reconhecimento previsto no artº 147º do
mesmo diploma. Esta mesma asserção é firmada na jurisprudência do Tribunal Constitucional [ac. nº 532/06, DR II-Série, de
10/11/2006] ao considerar que não é inconstitucional a norma do artº 147º do CPP quando interpretado no sentido de que
não impõe a presença obrigatória de defensor no reconhecimento nele disciplinado, realizado perante os órgãos de polícia
criminal e com observância de todas as formalidades legais previstas no mesmo preceito [ac. nº 532/06, DR II-Série, de
10/11/2006].
II. Deste modo, tendo a prova por reconhecimento sido produzida em sede de inquérito e de harmonia com o estatuído no
artº 147º do CPP, sem que o arguido tenha sido assistido no acto por advogado por si escolhido ou por defensor nomeado,
tal facto não viola as normas contidas nos artºs 61º, nº1, 62º, nº1, 64º, nº1 e 119º, al.c), todos do CPP, nem,
consequentemente, acarreta a invalidade desse meio
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
6- Doutrina online
António Pires Henriques da Graça, A valoração da prova no crime de tráfico de pessoas, CEJ, 2015.
Extracto do texto:
As regras de reconhecimento pessoal prescritas pelo art.º 147º do CPP não se aplicam em julgamento, mas antes à fase
de inquérito e de instrução. O reconhecimento feito em audiência integra-se num conjunto probatório que lhe retira não só
autonomia como meio de prova especificamente previsto no art.º 147º, como lhe dá sobretudo um cariz de instrumento,
entre outros, para avaliar a credibilidade de determinado depoimento, inserindo-se assim numa estrutura de verificação do
discurso produzido pela testemunha. Nesta perspetiva, tal reconhecimento feito em audiência, a avaliar segundo as regras
próprias do art.º 127º do CPP, não carece, para ser válido, de ser precedido do reconhecimento propriamente dito –
realizado na fase de investigação – o inquérito e a instrução. [Acórdão do STJ, de 16 de Junho de 2005, proc. nº 553/05- 5ª
Secção, ―SASTJ, nº 92, p- 114.]
João Henrique Gomes de Sousa, O reconhecimento de pessoas no projecto do Código de Processo Penal, JULGAR n.º 1,
Janeiro-Abril de 2007.
Extracto do texto:
Para além de modestas, as alterações assumem, prima facie, diferente natureza prática.
[…] Relativamente à primeira, apenas se discorda do comedimento da alteração proposta.
É que esta subdivide-se em duas:
a) A possibilidade de os intervenientes serem fotografados e de as fotografias serem juntas aos autos;
b) Mediante o respectivo consentimento.
Já afirmámos, em trabalho não publicado, que os actos de reconhecimento «são executados sem se atender à
necessidade de “convencer” o juiz de julgamento de que o ou os arguidos foram “properly and adequatel y identified”, ou
pressupondo mesmo que este será pouco exigente na sua análise, que se bastará pela verificação da existência de um auto
de reconhecimento que cumpra os requisitos formais, designadamente de que na linha de identificação se encontram, pelo
menos, duas outras pessoas para além do arguido.
De facto, o juiz de julgamento na maioria dos reconhecimentos presentemente efectuados apenas dispõe de um auto que
afirma que o arguido foi (ou não) identificado pelo ofendido ou testemunha. Nada mais!
O juiz de julgamento não dispõe de elementos que permitam apurar o acerto nos procedimentos de reconhecimento; o
local (e suas características) onde o mesmo foi realizado, o número e o tipo de pessoas que formaram a “linha de
identificação” e suas características físicas. Estes são elementos essenciais para controlar o acerto do procedimento, formar
a convicção do julgador e permitir a respectiva motivação. As cautelas de que deveriam ser rodeados os actos de
reconhecimento não resultam evidentes (ou sequer existentes) perante o Tribunal de julgamento.
A redacção dos autos de reconhecimento é de uma confrangedora formalidade asséptica e a certeza quanto à pessoa
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reconhecida é deixada à livreapreciação da prova pelo juiz de julgamento, que se vê na desconfortável situação de
“acreditar” ou “não acreditar” num auto que apenas “afirma” que o arguido foi ou não reconhecido por determinada
pessoa.
O cumprimento dos requisitos mínimos é a regra supletiva (a regra geral é a nulidade ou, se se preferir, a apresentação
de um meio de prova imprestável) e a inexistência de registos fotográficos ou videográficos dos reconhecimentos físicos
realizados pelas polícias constitui uma falha grave que impede uma melhor apreciação e motivação da prova.
E este seria elemento de especial relevância, pois que nos recordamosde autos de “reconhecimento” efectuados com
agentes policiais a integrar a linha de identificação que, com apelo à memória ou verificação em audiência, com os arguidos
tinham a mesma semelhança que existe entre a água e o azeite.
Pede-se (e espera-se), portanto, do juiz de julgamento, um “acto de fé” num procedimento que — pela nossa experiência
— é exclusivamente policial e que, em regra quase absoluta, não tem a presença de defensor do arguido».
Vivemos, pois, no reino do mínimo formal, quando algo se aproveita. Esperava-se, portanto, algum arrojo do legislador
que, ao invés, parece ter ficado tolhido pelas viagens comparatísticas aos ordenamentos processuais penais continentais e
pelo receio da violação da intimidade do s intervenientes no auto de reconhecimento e não atendeu às necessidades sentidas pelos juízes de julgamento em sede de convicção.
Sequer ajudam, as tímidas alterações propostas, a uma adequada instrução dos autos em fase de inquérito, nem à
necessidade de controlo dos actos policiais.
Sem atender, igualmente, à circunstância de ser fácil obviar à violação da privacidade dos intervenientes pela aposição,
no registo fotográfico, de uma tira ocular impeditiva da identificação dos intervenientes, mas que permitiria ao juiz de
julgamento um controle adequado do acto de reconhecimento (se melhança/dissemelhança e número de intervenientes) e
uma mais fundada apreciação da prova.
Assim, se somos claramente apoiantes da primeira opção, não como mera possibilidade, mas sim como necessidade de os
intervenientes serem fotografados e de as fotografias serem juntas aos autos (fotografias da “linha de identificação”,
entenda-se), julgamos que a exigência de consentimento dos intervenientes (que não o arguido) se deveria limitar à
possibilidade de os mesmos poderem exigir a ocultação da sua identidade.
[…]
4 — Já quanto à segunda alteração proposta — o reconhecimento por fotografia, filme ou gravação realizado no âmbito
de investigação criminal só valer como meio de prova quando for seguido de reconhecimento presencial — a sua
implementação como regra geral assume valor claramente negativo, na medida em que irá inquinar todos os
reconhecimentos da suspeita de estarem influenciados pelas exposições prévias.
Como é defendido quase unanimemente, a repetição do acto de reconhecimento afecta naturalmente, em maior ou
menor grau, o segundo acto de reconhecimento.
Parece poder afirmar-se que um primeiro procedimento influenciará, necessariamente, um segundo, ou por se
desconhecer se a testemunha não estará a identificar a pessoa que por ela foi vista no primeiro procedimento em vez de
identificar o autor do acto ilícito,ou porque a testemunha se ache “comprometida” a fazer a mesma escolha que fez
anteriormente (“C ommitment effect” […]).
Assim como se sabe ser aconselhável evitar que uma mesma testemunha seja interveniente em vários reconhecimentos
de um mesmo suspeito, já que as várias intervenções diminuirão a sua capacidade de identificação […].
Mas percebe-se que o legislador pretenda rodear o acto de reconhecimento fotográfico, videográfico ou áudio das
necessárias garantias e que acredite que a necessidade de proceder a um posterior reconhecimento físico possa conduzir as
forças policiais a uma maior cautela na execução do acto.
O que não se acredita é que esta seja a forma adequada de alcançar esse desiderato, pois que tal alteração é um convite
claro a que as forças policiais tenham tendência a “garantir”, durante o “reconhecimento prévio”, que o declarante ou
testemunha “acerte” no “reconhecimento físico”, principalmente nos casos de reconhecimentos foto e videográficos.
Assim, admite-se e aceita-se tal opção quanto a um singelo acto de
reconhecimento, desde que seja garantida a forma de execução do prévio reconhecimento e respectiva documentação no
processo. E, neste ponto, o projecto é omisso.
O que se não percebe é que se estabeleça tal sequência de reconhecimentos como regra geral, havendo necessidade de
realizar pluralidade de reconhecimentos.

Artigo 148.º
Reconhecimento de objectos
1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento de qualquer objecto relacionado com
o crime, procede-se de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo anterior, em tudo quanto for
correspondentemente aplicável.
2 - Se o reconhecimento deixar dúvidas, junta-se o objecto a reconhecer com pelo menos dois outros
semelhantes e pergunta-se à pessoa se reconhece algum de entre eles e, em caso afirmativo, qual.
3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 7 do artigo anterior.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 148.º
(Reconhecimento de objectos)
1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento de qualquer objecto relacionado com o crime, procede-se
de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo anterior, em tudo quanto for correspondentemente aplicável.
2 - Se o reconhecimento deixar dúvidas, junta-se o objecto a reconhecer com pelo menos dois outros semelhantes e
pergunta-se à pessoa se reconhece algum de entre eles e, em caso afirmativo, qual.
3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 4 do artigo anterior.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08

254

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
Artigo 148.º
[...]
3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 7 do artigo anterior.
2- Acórdão do TC
378/2007
Não julga inconstitucionais as normas dos art.ºs 148.º e 127.º do CPP, interpretadas no sentido de que é admissível a
valoração de um depoimento testemunhal realizado em audiência de julgamento, na parte em que identifica como
pertencendo à vítima, objecto apreendido ao arguido, sem a observância das regras previstas no art.º 148.º, do CPP.
Extracto da fundamentação:
A interpretação do artº 148º, do C.P.P., enunciada na decisão recorrida de que pode ser valorado o “reconhecimento” de
um objecto efectuado no decurso de um depoimento testemunhal, prestado em audiência de julgamento, sem
cumprimento das exigências de procedimento contidas naquele dispositivo situa-se numa linha jurisprudencial consolidada,
apreciando a valoração do “reconhecimento” de pessoas em audiência de julgamento (vide os acórdãos do S.T.J. de 22-91994, no B.M.J. nº 439, pág. 448, relatado por SOUSA GUEDES, de 1-2-1996, na C.J. (Ac. do S.T.J.), Ano IV, tomo 1, pág. 199,
relatado por SÁ NOGUEIRA, de 2-10-1996, no B.M.J. nº 460, pág. 538, relatado por LOPES ROCHA, de 11-5-2000, no B.M.J.
nº 497, pág. 283, rela-tado por GUIMARÃES DIAS, e de 7-12-2005, na C.J. (Ac. do S.T.J.), Ano XIII, tomo 3, pág. 224, relatado
por ARMINDO MONTEIRO).
ALBERTO MEDINA DE SEIÇA, contudo, sustentou posição contrária à corrente jurisprudencial acima referida (em
“Legalidade da prova e reconhecimentos atípicos em processo penal: notas à margem da jurisprudência (quase)
constante”, em “Liber discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias”, pág. 1387-1421, da ed. de 2003, da Coimbra Editora).
O Tribunal Constitucional, no seu acórdão nº 425/05 (pub. em “Acórdãos do Tribunal Constitucional”, 62º vol., pág. 1151),
já se debruçou sobre esta interpretação normativa, tendo emitido um juízo de não inconstitucionalidade.
A decisão de inconstitucionalidade contida no acórdão 137/01 (pub. em “Acórdãos do Tribunal Constitucional”, 49º vol.,
pág. 537) – “julgar inconstitucional, por violação das garantias de defesa do arguido, consagradas no nº 1 do artº 32º da
Constituição, a norma constante do artº 127º do Código de Processo Penal, quando interpretada no sentido de admitir que
o princípio da livre apreciação da prova permite a valoração em julgamento, de um reconhecimento do arguido realizado
sem a observância de nenhuma das regras definidas pelo artº 147º, do Código de Processo Penal” - não se reportava a uma
valoração de um reconhecimento efectuado em audiência de julgamento, mas sim efectuado em fase de inquérito, pelo que
a dimensão normativa julgada inconstitucional nesse acórdão é diversa da enunciada na decisão ora recorrida.
[…]
Actualmente defende-se que estas disposições [do art.º 148.º] são também extensíveis ao reconhecimento que incida
sobre outra percepção sensorial reconhecível, como sons, cheiros e quaisquer outros fenómenos captáveis pelos sentidos
(GERMANO MARQUES DA SILVA, em “Curso de processo penal”, vol. II, pág. 174-175, da 2ª ed., da Editorial Verbo).
O reconhecimento de um objecto, em processo penal, é um meio de prova que consiste numa declaração da pessoa que
procede a esse acto sobre a identidade entre uma percepção sensorial anterior e outra actual de objecto considerado
probatoriamente relevante. Aquela reconhece ou não, no objecto que lhe é presente no acto processual, aquele que
anteriormente percepcionou na sua vivên-cia quotidiana, através do recurso à memória.
Apesar do reconhecimento de pessoas ou objectos mais não ser que uma modalidade específica do testemunho, uma vez
que se traduz na evocação duma percepção sensitiva anterior, com recurso a uma actividade mnemónica (A. DALIA e M.
FERRAIOLI, em “Corso di diritto processule”, pág. 172, da ed. de 1992, da Cedam, A. NAPPI, em “Guida al codice di
procedura penale”, pág. 348, da 4ª ed., da Giuffrè, e NICOLA TRIGIANI, em “La ricognizione: Struttura ed efficacia”, na
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, Ano XXXIX, Fasc. 2-3, pág. 728-729), a particularidade dessa actividade, no
reconhecimento, “trabalhar com matéria alógica, onde ocorrem curto-circuitos de sensações racionalmente insondáveis”
(LUISELLA NEUBURGER, em “Exame e controexame nel processo penale”, pág. 310, da ed. de 2000, da Cedam), aumenta
consideravelmente o risco do erro e a limitação dos meios de controle da fiabilidade deste tipo de testemunho (vide, sobre
as mais diversas possibilidades de erro no acto de reconhecimento ENRICO ALTAVILLA, em “Psicologia judiciária”, vol. I, pág.
386 e seg., LUISELLA NEUBURGER, na ob. cit., pág. 311-314, C. PANSERI, em “La ricognizione di persona: aspetti psicologici e
giuridici”, em “Tratatto di psicologia giudiziaria nel sistema penale”, de G. Gullota, pág. 553 e seg., da ed. de 1987, da
Giuffrè, e E. LOFTUS, em “Eyewitness testimony”, pág. 23 e seg., e 134 e seg., da ed. de 1996, da Harvard University Press).
Contudo, paradoxalmente à existência destas fragilidades, o resultado probatório de um reconhecimento convicto revela
uma elevada eficácia persuasiva. Como se disse no acórdão do Tribunal Constitucional nº 408/89 (pub. em Acórdãos do
Tribunal Constitucional, 13º vol., pág. 1147) “o reconhecimento… é de importância decisiva e o resultado do reconhecimento
pode, portanto, ser fatal para o arguido”.
Daí que o legislador processual penal, consciente do perigo da força probatória de um meio tão exposto a enganos e de
difícil sindicância, tenha desde há muito imposto formalismos específicos para a produção deste tipo de testemunho,
autonomizando-o, de modo a criar mecanismos de controle da fiabilidade do reconhecimento e a minorar o apontado risco
de erro.
Assim, o actual nº 1, do artº 147º, do C.P.P., aplicável por remissão do nº 1, do 148º, do C.P.P., ao reconhecimento de
objectos, exige, em primeiro lugar, que aquele que deva fazer a identificação descreva a coisa a reconhecer, com indicação
de todos os pormenores de que se recorda. Em seguida, deve ser-lhe perguntado se já a tinha visto antes e em que
condições. Por último, é interrogado sobre outras circunstâncias que possam influir na credibilidade da identificação.
Procura-se, deste modo, obter a identificação do objecto através duma narração das suas características, o que permite
um maior controle da fiabilidade do testemunho, uma vez que o processo de composição da recordação pode ser
aprofundado, vigiado e submetido a contra-interrogatório.
Se este reconhecimento descritivo deixar dúvidas, junta-se o objecto a reconhecer com pelo menos dois outros
semelhantes e pergunta-se à pessoa se reconhece algum de entre eles e, em caso afirmativo, qual (artº 148º, nº 2, do
C.P.P.).
Sendo, pois, inconclusiva a identificação descritiva, passa-se para a identificação sensitiva. Mas esta é feita com o
particular cuidado do objecto a identificar se encontrar junto com outros semelhantes, de modo a evitar o conhecido
fenómeno do yes effect (sobre este fenómeno, vide ALBERTO MEDINA DE SEIÇA, na ob. cit., pág. 1418, nota 91, e SILVIA
PRIORI, em “La ricognizione di persona: cosa suggerisce, la ricersa psicológica”, em “Diritto penale e processo”, fasc. 10,
2003, pág. 1284 e seg.).
Tais critérios procedimentais, previstos para a realização do reconhecimento, embora não consigam eliminar totalmente
as fragilidades deste tipo de acto cognoscitivo-declarativo, permitem, de todo o modo, reduzi-las a patamares considerados
aceitáveis.
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Estas exigências não só são um reflexo do princípio da investigação ou da verdade material, uma vez que procuram que a
prova produzida resulte numa aproximação o mais fiável possível à realidade investigada, como também integram o vasto
elenco das garantias de defesa do arguido, uma vez que o protegem de eventuais erros de identificação.
No artº 32º, nº 1, da C.R.P., impõe-se que o processo criminal assegure ao arguido todas as garantias de defesa.
Esta cláusula geral abrange não só as garantias que constam expressamente dos diversos números do citado artº 32º, da
C.R.P., como todas aquelas que apesar de não terem sido especificadas no texto constitucional, decorrem do prin-cípio da
protecção global e completa dos direitos de defesa do arguido em processo penal. Daí que, no domínio da prova, se deva
entender que a Constituição não se limita a proibir as provas obtidas pelos meios referidos no nº 7, do seu artº 32º, tendo
uma intervenção mais ampla na imposição das garantias de defesa do arguido, nomeadamente na exigência do
cumprimento dos requisitos estipulados no artº 148º, do C.P.P., para o reconhecimento de objectos.
Mas isso não significa que a valoração da referência identificativa de objecto relevante no domínio da prova, efectuada
em depoimento testemunhal produzido em audiência de julgamento, sem o cumprimento das formalidades previstas no
artº 148º, do C.P.P., se possa considerar violadora das garantias de defesa do arguido.
É que o reconhecimento com elevada força probatória e cuja fiabilidade é de difícil controle, o que justifica a sua
autonomização, com a imposição de procedimentos específicos na sua realização processual, é apenas aquele em que o
sujeito do acto probatório é confrontado pela primeira vez, no âmbito do processo, com o objecto em causa, registandose só nesse momento a percepção “actual” do mesmo que ele terá de comparar com a sua percepção antiga, através duma
actividade mnemónica de difícil sindicância.
O acto recognitivo psicologicamente autêntico é irrepetível (vide, neste sentido, GERMANO MARQUES DA SILVA, na ob.
cit., pág. 176, ALBERTO MEDINA DE SEIÇA, na ob. cit., pág. 1398, e FRANCO CORDERO, em “Procedura penale”, pág. 493, da
8ª ed., da Giuffrè).
Todas as declarações que a pessoa autora do acto de reconhecimento venha posteriormente a fazer, em acto
processual, sobre a identidade da sua antiga percepção com o objecto considerado probatoriamente relevante, já não
podem ser consideradas um autêntico reconhecimento, não se justificando a sua sujeição aos formalismos exigidos pelo
artº 148º, do C.P.P..
Perante a existência duma percepção anterior, já efectuada no âmbito do processo em causa, do objecto considerado
com interesse probatório, a exigência do interrogatório referido no artº 147º, nº 1, do C.P.P., aplicável por remissão do nº 1,
do artº 148º, do C.P.P., e o procedimento de identificação descrito no nº 2, do mesmo artº 148º, deixam de fazer qualquer
sentido.
Ora, tendo presente que, em processo penal, o acto de julgamento é por regra precedido duma fase de recolha de prova
(Livro VI, da parte II, do C.P.P.), sendo público a partir do termo dessa fase (artº 86º, do C.P.P.), é normal que as
testemunhas, quando depõem em audiência de julgamento, tenham sido anteriormente confrontadas com os objectos
considerados probatoriamente relevantes, com conexão com o seu depoimento, pelo que não se perspectiva, em princípio,
nesta fase processual, a necessidade de produção de um acto de reconhecimento de objectos, segundo os ritos do artº 148º,
do C.P.P..
Foi precisamente esta a situação que ocorreu no processo aqui em recurso, no qual a testemunha […], que procedeu à
identificação, em audiência de julgamento, do guarda-chuva apreendido ao arguido recorrente, já havia sido confrontada
com este objecto durante a fase de inquérito.
Note-se igualmente que a força probatória reforçada do acto de reconhecimento resulta também deste ser efectuado
em data próxima do evento percepcionado (ALBERTO MEDINA DE SEIÇA, na ob. cit., pág. 1398, NICOLA TRIGIANI, na ob.
cit., pág. 734, A. MELCHIONDA, em “Commmento al nuovo Codice de Procedura Penale”, coordenado por M. Chiavario, vol.
II, pág. 539, da ed. de 1989, da UTET), o que determina que a sua produção deva ser feita em sede de inquérito,
constituindo uma prova autónoma pré-constituída (JOÃO GOMES DE SOUSA, em “O reconhecimento de pessoas no
projecto do Código de Processo Penal”, em “Julgar”, nº 1, 2007, pág. 167), tal como, aliás, resultava expressamente da
alteração proposta ao artº 356º, do C.P.P., pelos Projectos de Lei, dos Grupos Parlamentares do Partido Socialista (nº
519/1X), e do Partido Social Democrata (nº 237/X), assim como da Proposta de Lei de 25-06-2004, do XVI Governo
Constitucional, entretanto caducados, todos disponíveis em www.parlamento.pt.
Mas se o respeito pelas garantias de defesa do arguido, impõe que não possa ser valorado, como prova pré-constituída,
o acto de reconhecimento de objectos que não cumpra os formalismos exigidos pelo artº 148º, do C.P.P., pelas razões
acima aduzidas, tal protecção constitucional já não impede que se valore o depoimento de testemunha produzido em
audiência de julgamento que contenha referências identificativas relativas a objectos com conexão com o acto ilícito sujeito
a julgamento.
Nesta última situação já não estamos perante um verdadeiro reconhecimento, tal como é entendido e regulado no artº
148º, do C.P.P., mas apenas perante um simples depoimento testemunhal de evocação e relato de evento passado, com
recurso a actividade mnemónica, no qual constam referências identificativas de objectos considerados probatoriamente
relevantes, reportadas ao evento narrado.
É certo que essas referências, tal como todo o depoimento testemunhal, continuam a estar sujeitas ao risco de erro,
devido às conhecidas deficiências da actividade mnemónica, mas esse risco é o risco normal da valoração de qualquer
elemento do depoimento testemunhal, sendo certo que tais referências não têm a reforçada eficácia persuasiva do acto de
reconhecimento autêntico, assim como a possibilidade de inquirição, contra-interrogatório e de formulação de perguntas às
testemunhas em audiência de julgamento (artº 348º, do C.P.P.) sempre permitirá um controle da fiabilidade do processo
mental justificativo da identificação efectuada.
Não se verificam, pois, nestas situações quaisquer razões especiais que exijam um tratamento diferenciado da valoração
dessas referências, relativamente ao resto do depoimento, pelo que não ofende o direito de defesa do arguido a sua livre
apreciação, nos termos do artº 127º, do C.P.P..

Artigo 149.º
Pluralidade de reconhecimento
1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento da mesma pessoa ou do mesmo
objecto por mais de uma pessoa, cada uma delas fá-lo separadamente, impedindo-se a comunicação
entre elas.
2 - Quando houver necessidade de a mesma pessoa reconhecer várias pessoas ou vários objectos, o
reconhecimento é feito separadamente para cada pessoa ou cada objecto.
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3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 147.º e 148.º
Nota:
Acordão do TR
I – A existência de uma prévia diligência de reconhecimento fotográfico é um factor que pode influir na credibilidade da
identificação presencialmente efectuada.
II – Por isso, essa circunstância deve ser indicada no auto de reconhecimento, de acordo com a parte final do n.º 1 do
art.º 147.º do CPP.
III – Nos termos do n.º 2 do art.º 149.º, «quando houver necessidade de a mesma pessoa reconhecer várias pessoas ou
vários objectos, o reconhecimento é feito separadamente para cada pessoa ou cada objecto».
IV – No caso de uma testemunha realizar o reconhecimento sucessivo de várias pessoas, a entidade que dirigir o acto, ao
compor os painéis, não pode incluir neles pessoas que já tenham integrado anteriores painéis apresentados à mesma
testemunha.
V – O já de si pequeno número mínimo de 3 pessoas que, em Portugal, integram um painel de reconhecimento não pode
ser ainda mais reduzido sendo a identificação feita tendo apenas como verdadeiras alternativas de escolha o suspeito ou,
no máximo, o suspeito e uma outra pessoa.
VI – A admitir-se esta prática, estar-se-ia a transformar um “lineup” quase num “show-up”, forma de reconhecimento
que não é admita como meio de prova no nosso ordenamento jurídico.
VII – O reconhecimento efectuado nestas circunstâncias não tem valor como meio de prova – n.º 7 do art.º 147.º do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-06-2011,
proc.
n.º
934/07.1JDLSB.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/35149b9fba4a7c50802579b8005cb990?OpenDocument)
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO II
Dos meios de prova
CAPÍTULO V
Da reconstituição do facto
Artigo 150.º
Pressupostos e procedimento
1 - Quando houver necessidade de determinar se um facto poderia ter ocorrido de certa forma, é
admissível a sua reconstituição. Esta consiste na reprodução, tão fiel quanto possível, das condições em
que se afirma ou se supõe ter ocorrido o facto e na repetição do modo de realização do mesmo.
2 - O despacho que ordenar a reconstituição do facto deve conter uma indicação sucinta do seu
objecto, do dia, hora e local em que ocorrerão as diligências e da forma da sua efectivação,
eventualmente com recurso a meios audiovisuais. No mesmo despacho pode ser designado perito para
execução de operações determinadas.
3 - A publicidade da diligência deve, na medida do possível, ser evitada.
Nota:
1- Acordãos do STJ
I - Se os depoimentos de um inspector da PJ e de um funcionário da Guarda Florestal - que participaram no
reconhecimento documentado nos autos - não reproduzem quaisquer declarações do recorrente prestadas em inquérito,
antes incidem sobre a reconstituição dos factos, em que o recorrente colaborou - meio de prova que não se confunde com
a prestação de declarações - tal é admitido pelo art.º 150.º do CPP.
II - A circunstância de o arguido ter participado na reconstituição dos factos não tem o efeito de fazer corresponder esse
acto a declarações suas para se concluir pela impossibilidade de valoração daquele meio de prova, ponto é que só sejam
valorados como provas os depoimentos das testemunhas sobre o que observaram e não as revelações feitas durante a
realização dessas diligências.
III - Também a elaboração de um auto de notícia não pode ser confundida com um auto de prestação de declarações,
pelo que não está vedada pelo n.º 7 do art.º 356.º do CPP a valoração do depoimento de um soldado da GNR que se limita
a confirmar o conteúdo do auto de notícia que elaborou e subscreveu, por não incidir sobre declarações prestadas pelo
arguido.
Extracto da fundamentação:
No sentido de que os agentes da Polícia Judiciária que procederam à reconstituição do crime podem depor como
testemunhas sobre o que se terá passado nessa reconstituição, pronunciaram-se os acórdãos deste Supremo Tribunal de 1112-1996, BMJ 462, pg. 299, de 22-4-2004, CJ, STJ, XII, tomo II, pg. 165, e de 30-03-2005, proc. n.º 552/05
(Acórdão
do
STJ
de
14-06-2006,
proc.
n.º
06P1574,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4e2c59cd60dcb78e802572230051ed2a?OpenDocument
)
1. A reconstituição do facto, autonomizada como um dos meios de prova típicos (artigo 150.º.° do CPP), consiste na
reprodução, tão fiel quanto possível, das condições em que se afirma ou se supõe ter ocorrido o facto e na repetição do
modo de realização do mesmo.
2. A reconstituição do facto, prevista como meio de prova autonomizado por referência aos demais meios de prova
típicos, uma vez realizada e documentada em auto ou por outro vale como meio de prova, processualmente admissível,
sobre os factos a que se refere, isto é, como meio válido de demonstração da existência de certos factos, a valorar, como os
demais meios, «segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente» - artigo 127.º.° do CPP.
3. Pela sua própria configuração e natureza, a reconstituição do facto, embora não imponha nem dependa da
intervenção do arguido, também a não exclui, sempre que este se disponha a participar na reconstituição, e tal participação
não tenha sido determinada por qualquer forma de condicionamento ou perturbação da vontade, seja por meio de coação
física ou psicológica, que se possa enquadrar nas fórmulas referidas como métodos proibidos enunciados no artigo 126.º.°
do CPP.
4. A reconstituição do facto, uma vez realizada no respeito dos pressupostos e procedimentos a que está vinculada,
autonomiza-se das contribuições individuais de quem tenha participado e das informações e declarações que tenham codeterminado os termos e o resultado da reconstituição, e as declarações (rectius, as informações) prévias ou
contemporâneas que tenham possibilitado ou contribuído para recriar as condições em que se supõe ter ocorrido o facto,
diluem-se nos próprios termos da reconstituição, confundindo-se nos seus resultados e no modo como o meio de prova for
processualmente adquirido.
5. O privilégio contra a auto-incriminação, ou direito ao silêncio, significa que o arguido não pode ser obrigado, nem deve
ser condicionado a contribuir para a sua própria incriminação, isto é, tem o direito a não ceder ou fornecer informações ou
elementos) que o desfavoreçam, ou a não prestar declarações, sem que do silêncio possam resultar quaisquer
consequências negativas ou ilações desfavoráveis no plano da valoração probatória.
6. Sendo, porém, este o conteúdo do direito, estão situadas fora do seu círculo de protecção as contribuições
probatórias, sequenciais e autónomas, que o arguido tenha disponibilizado ou permitido, ou que informações prestadas
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tenham permitido adquirir, possibilitando a identificação e a correspondente aquisição probatória, ou a realização e a
prática e actos processuais com formato e dimensão própria na enumeração dos meios de prova, como é a reconstituição
do facto.
7. Vista a dimensão da reconstituição do facto como meio de prova autonomamente adquirido para o processo, e a
integração (ou confundibilidade) na concretização da reconstituição de todas as contribuições parcelares, incluindo do
arguido, que permitiram, em concreto, os termos em que a reconstituição decorreu e os respectivos resultados, os órgãos
de polícia criminal que tenham acompanhado a reconstituição podem prestar declarações sobre os modo e os termos em
que decorreu; tais declarações referem-se a elementos que ganham autonomia, e como tal diversos das declarações do
arguido ou de outros intervenientes no acto, não estando abrangidas na proibição do artigo 356.º, n.º 7.º do CPP.
Extracto da fundamentação:
A autonomia do meio de prova previsto no artigo 150º do CPP determina, pois, que tal meio, se não tiver sido inquinado
nos seus pressupostos, formais ou de execução, e se não tiver utilizado qualquer método proibido de condicionamento da
vontade de algum interveniente na reconstituição, nomeadamente do arguido, valha por si e possa ser processualmente
adquirido como meio de prova e administrado como prova, submetido, então, à mediação substancial de avaliação e
valoração nos limites traçados pelo princípio inscrito no artigo 127º do CPP.
A questão releva, assim, apenas da aquisição do meio de prova e da sua utilização na função probatória que lhe couber
no contexto de avaliação prudencial dos meios de prova.
É, por isso, estranha à questão problemática do recurso aquela a que o artigo 356º, nº 7 (e o 357º, nº 2) do CPP pretende
dar resposta.
Estas disposições têm um âmbito de intervenção bem delimitado. Referem-se a declarações (prova pessoal) e pretendem
prevenir a utilização probatória indirecta na audiência de declarações que a lei não permite que sejam utilizadas, como as
que são prestadas anteriormente, em outro momento processual, e cuja leitura (e, consequentemente, a sua utilização
probatória) não seja permitida. No caso de declarações do arguido, resulta do regime específico de leitura previsto no artigo
357º do CPP que, optando pelo silêncio na audiência, não pode haver leitura de declarações anteriores e,
consequentemente, os órgãos de polícia criminal não podem der inquiridos como testemunhas sobre tais declarações.
Esta interpretação, que imediatamente resulta da projecção literal do norma e da consideração dos elementos e das
noções aí empregues, não suscita dúvidas, nem, nestes termos, dificuldades de aplicação.
[…]
O privilégio contra a auto-incriminação significa que o arguido não pode ser obrigado, nem deve ser condicionado a
contribuir para a sua própria incriminação, isto é, tem o direito a não ceder ou fornecer informações ou elementos (v. g.,
documentais) que o desfavoreçam, ou a não prestar declarações, sem que do silêncio possam resultar quaisquer
consequências negativas ou ilações desfavoráveis no plano da valoração probatória (cfr., v. g., acórdão de 3 de Maio de
2001, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no caso J. B. c. Suíça).
A possibilidade de colaboração co-determinante no processo, desde a fase de recolha da prova (aquisição da prova), até
ao momento de administração relevante e contraditória (utilização) das provas encontra-se porém, na disponibilidade do
arguido, que pode livremente colaborar na investigação e contribuir para aquisições probatórias substanciais autónomas
das simples declarações que as proporcionam, e que, nessa medida, não podem ser eliminadas posteriormente pela
invocação da garantia contra a auto-incriminação.
E, nesta medida, os termos da colaboração prestada pelo arguido e as consequências derivadas no plano da aquisição
probatória, não devem ser postos em causa, caso venha a invocar em momento posterior o direito ao silêncio, salvo se,
como se referiu, a vontade e a determinação tiver sido perturbada, constrangida ou condicionada de tal modo que a
situação possa ser enquadrada nas proibições de prova do artigo 126º do CPP.
Mas os meios de prova derivados, na medida em que sejam autónomos (recte, em que ganhem autonomia como meios
de prova), não se confundem com eventuais informações transmitidas pelo arguido e que tenham possibilitado a
identificação e a correspondente aquisição probatória, ou a realização e a prática de actos processuais com formato e
dimensão própria na enumeração dos meios de prova.
Sendo, porém, este o conteúdo do direito, estão situadas fora do seu círculo de protecção as contribuições probatórias,
sequenciais e autónomas, que o arguido tenha disponibilizado ou permitido, ou que informações prestadas tenham
permitido adquirir, desde que, como se salientou, a colaboração ou as informações não estejam inquinadas por vícios do
consentimento ou da vontade, suposto que o arguido foi informado dos direitos que lhe assistem e que integram o seu
estatuto processual, ou pela utilização de métodos proibidos.
[…]
Delimitados, assim, os termos em que deve ser discutida e decidida a questão que constitui o objecto de recurso, vê-se
que lhe é estranha a dimensão normativa que apresentam os nº 7 do artigo 356º e nº 2 do artigo 357º do CPP.
Não estão, com efeito, em causa declarações formalizadas e processualmente adquiridas como meio de prova pessoal,
cuja leitura não seja permitida em audiência (artigos 356º, nºs. 1 a 6 e 357º, nº 1, a contrario), nem é caso das chamadas
«conversas informais» que, em rigor processual, não existem (cfr., v. g., os acórdãos deste Supremo Tribunal de 30/10/2001,
proc. 2630/01; de 3/10/20º2, proc. 2804/02 e de 19/7/2003, proc. 615/03; na doutrina, DAMIÃO DA CUNHA, "O Regime
Processual de Leitura de Declarações na Audiência de Julgamento (artºs. 356º e 357º do CPP)", in Revista Portuguesa de
Ciência Criminal, Ano 7,Fasc. 3º, Julho-Setembro de 1997, p. 403 ss, desig. 422-433).
Por outro lado, como tem sido aceite de forma sedimentada na jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr., v. g.,
acórdãos de 16/5/96, proc. 230/96; de 11/12/96, proc. 780/96; e de 22/4/2004, proc. 902704), a proibição constante dos
artigos 365º, nº 7 e 357º, nº 2 do CPP não atinge as declarações dos órgãos de polícia criminal sobre factos e circunstâncias
de que tenham obtido conhecimento por meios diferentes das declarações do arguido (ou de outro interveniente processual)
que não possam ser lidas em audiência.
Nesta perspectiva de compreensão, e vista a dimensão da reconstituição do facto como meio de prova autonomamente
adquirido para o processo (artigo 150º do CPP), e a integração (ou confundibilidade) na concretização da reconstituição de
todas as contribuições parcelares, incluindo da arguido, que permitiram, em concreto, os termos em que a reconstituição
decorreu e os respectivos resultados, os órgãos de polícia criminal que tenham acompanhado a reconstituição podem
prestar declarações sobre os modo e os termos em que decorreu; tais declarações referem-se a elementos que ganham
autonomia, e como tal diversos das declarações do arguido ou de outros intervenientes no acto. Todavia - adverte-se - por
força da necessária documentação processual da reconstituição, este meio deve bastar-se por si próprio enquanto meio
de prova adquirido para o processo, e deve dispensar, no rigor das coisas, confirmações ou adjunções complementares¸
não estando, no entanto excluído que os intervenientes, possam prestar esclarecimentos sobre a concreta natureza e os
precisos termos em que se decorreu a reconstituição.
Por fim, as circunstâncias do caso apresentam-se substancialmente diferentes da espécie decidida no acórdão deste
Supremo Tribunal de 11/7/2001, proc. 1796/01, em que estavam em causa «conversas informais» e «diligência externa»
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sem a natureza (processual) de reconstituição do facto.
(Acórdão
do
STJ
de
05-01-2005,
proc.
n.º
04P3276,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f7d23e48ba2037d802570a50035503c?OpenDocument
)
2- Acordãos dos TR
Ac. TRC de 25-02-2015 : I. A reconstituição do facto, prevista no art. 150.º do CPP, constituindo prova autónoma - ou
seja, valendo por si própria em relação às contribuições individuais de quem nela haja participado e das informações e
esclarecimentos que tenham co-determinado os seus termos e resultado -, não pode ser confundida com prova por
declarações.
II. Consequentemente, ainda que o arguido se reca prestar declarações em audiência de discussão e julgamento, a
proibição referida nos artigos 356.º, n.º 7, e 357.º, n.º 2, do CPP, não atinge as declarações de órgãos de polícia criminal
sobre factos e circunstâncias de que tenham obtido conhecimento por meios diferentes das declarações do arguido,
nomeadamente através da «reconstituição».
Ac. TRC de 28-01-2015 : I. Apesar do disposto no n.º 2 do art. 150.º do CPP, os órgãos de polícia criminal podem
proceder a «reconstituição» quando o MP, nos termos do art. 270.º do diploma já referido, ou o Juiz de Instrução, face à
previsão do art. 290.º, ainda do mesmo corpo legislativo, deleguem competência para a realização daquele meio de prova.
II. A reconstituição do facto, sendo meio de prova jurídico-processualmente válido, não pode, contudo, valer em tudo o que
extravasa esse âmbito, resvalando para verdadeiras declarações de arguido.
III. A admissão dessas declarações, como prova validamente constituída, corresponderia à violação grosseira da norma do
artigo 357.º do CPP.
IV. Sempre que alguém relata um facto com base num conhecimento apreendido por si próprio, através dos seus sentidos,
faz um depoimento por ciência directa; quando o dá a conhecer com base em conhecimento obtido por intermédio de
outrem ou por elementos informativos que não colheu de forma directa, depôs através de ciência indirecta.
V. Se nada impede que os OPC deponham sobre factos dos quais tiveram conhecimento directo, também é inquestionável,
face ao disposto no artigo 356.º, n.º 7, do CPP, a proibição de os mesmos prestarem depoimento alicerçado em
declarações, por eles recolhidas, de determinada testemunha, formalizadas em auto.
Ac. TRC de 25-09-2013 : I. Não refutando in limine a posição de a reconstituição do facto, quando feita com a
colaboração do arguido, não dever ser confundida com as declarações por este, então, prestadas, gozando, por isso, de
autonomia, como específico meio de prova que, efectivamente, é, torna-se, contudo, indispensável que, em substância, se
possa assentar, sem sofisma, estarmos perante prova por reconstituição, tal como legalmente definida no artigo 150.º do
CPP, característica que lhe há-de advir, não por via da semântica a que aqui e ali se recorre, mas, pelo contrário, pelo
conteúdo do auto revelador da diligência.
II. Quer se adopte a posição mais restritiva - traduzida na negação à reconstituição do facto de poder probatório para
atestar a existência ou inexistência de um determinado facto histórico, reservando a reconstituição para o campo da mera
verificação do modo e condições em que hipoteticamente terá ocorrido o facto probando -, quer a posição mais alargada sustentado que a reconstituição é um meio válido de demonstração da existência de certos factos -, não pode a mesma
servir finalidades de obtenção, conservação da prova, designadamente por confissão, sob pena de a
consideração/valoração do respectivo auto conduzir à violação do disposto nos artigos 355.º e ss. do CPP, por aquele
apenas conter verdadeiras «declarações».
Ac. TRP de 27-06-2012 : I. A reconstituição do facto, meio de prova a que se refere o artigo 150.° do CPP, é, por si, um
meio autónomo de prova, em paridade com os demais legalmente admitidos.
II. Entende a jurisprudência que os autos de reconstituição não podem ser valorados como prova, nem sobre os mesmos
pode recair o depoimento de testemunhas em audiência de julgamento, sempre que correspondam e apenas na medida
em que correspondam a autos de declarações dos arguidos, ou seja, quando a sua intitulação não corresponda à
materialidade do seu teor.
III. Envolvendo a reconstituição do facto a participação de personagens que podem ter intervindo no âmbito de outras
formas de captação probatória, aquela participação reveste-se de autonomia face às demais intervenções.
IV. Não há que confundir a participação de um arguido na reconstituição do facto com, por exemplo, as suas respostas em
interrogatório judicial, visto estar-se face a duas intervenções autónomas, não confundíveis e sujeitas ao regime da sua livre
apreciação.
V. Por isso, se os depoimentos de testemunhas - que participaram num reconhecimento documentado nos autos - recaírem
sobre a reconstituição dos factos, em que um arguido colaborou, tais depoimentos não reproduzem declarações do
arguido, antes incidem sobre essa reconstituição - meio de prova que não se confunde com as declarações - o que é
admitido pelo artigo 150.° do CPP.
VI. Nada impede que os órgãos de policia criminal sejam ouvidos sobre outras diligências realizadas no inquérito para
apuramento da verdade, designadamente sobre a reconstituição dos factos, meio de prova admitido no artigo 150.° do
CPP. A circunstância do arguido ter participado nas reconstituições não tem o efeito de fazer corresponder esses actos a
declarações do arguido para se concluir pela irrelevância probatória dos mesmos.
Ac. TRC de 15-09-2010 : 1. A reconstituição do facto, como meio de prova tipicamente previsto, uma vez realizada no
respeito dos pressupostos e procedimentos a que está vinculada, autonomiza-se das contribuições individuais de quem
tenha participado e das informações e declarações ali prestadas.
2. Respeitada a legalidade na aquisição do meio de prova acima referido, o mesmo pode ser valorado nos termos do art.
127.º do Código de Processo Penal, ainda que o arguido – que prestou informações e esclarecimentos na reconstituição do
facto – em audiência de julgamento opte pelo exercício do direito ao silêncio ou não compareça à mesma audiência.
3. As contribuições do arguido para a reconstrução do facto, designadamente com a prestação oral de informações e
esclarecimentos, não se confundem com a questão da leitura em audiência de julgamento das declarações anteriormente
prestadas no inquérito ou na instrução.
Ac. TRC de 1-04-2009 : I. Nos termos do artº 356.º, n.º7 do CPP, os órgãos de polícia criminal que tiverem recebido
declarações cuja leitura não for permitida não podem ser inquiridas como testemunhas sobre o conteúdo das mesmas, em
homenagem ao direito ao silêncio do arguido.
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II. Porém, essa proibição de prova não atinge as declarações dos órgãos de polícia criminal sobre factos e circunstâncias de
que tenham obtido conhecimento por meios diferentes das declarações do arguido (ou de outro interveniente processual)
que não possam ser lidas em audiência, mormente no decurso de prova por reconstituição do facto, enquanto meio
autónomo de prova previsto no artº 150º do CPP.
III. Às declarações assim prestadas não se pode apontar violação às regras de ponderação do depoimento indirecto, pois,
nessas situações, os depoimentos de agentes de autoridade relatam o conteúdo de diligências de investigação, que
percepcionaram directamente, e não especificamente o que no seu decurso foi dito.
IV. A reconstituição prevista no artº 150º, ou as providências cautelares estabelecidas no artº 249º, ambos do CPP, pela sua
própria natureza, podem envolver a participação activa dos arguidos que a tal se disponham livremente, mormente através
da verbalização ou gesticulação, sobre o que entende dever ser replicado no acto processual, para que corresponda
fielmente ao sucedido sem que, contudo, as declarações prestadas neste âmbito assumam outra feição que não a
explicitação do ocorrido e possam ser transmutadas em prova por declarações.
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO II
Dos meios de prova
CAPÍTULO VI
Da prova pericial
Artigo 151.º
Quando tem lugar
A prova pericial tem lugar quando a percepção ou a apreciação dos factos exigirem especiais
conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.
Notas:
1- Legislação
Base de Dados de Perfis de ADN - Identificação Civil e Criminal - Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro
Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN - Organização e Funcionamento - Lei n.º 40/2013, de 25 de
Junho
Estatutos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. - Portaria n.º 19/2013, de 21 de Janeiro
Lei Orgânica do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. - DL n.º 166/2012, de 31 de Julho
Regime Jurídico das Perícias Médico-legais e Forenses - Lei n.º 45/2004, de 19 de Agosto
Regulamento de Funcionamento da Base de Dados de Perfis de ADN - Deliberação n.º 3191/2008, de 03 de Dezembro
Regulamento Interno do INML, I.P. - Deliberação n.º 849/2010, de 07 de Maio
Tabela de Preços a Cobrar por Perícias, Exames e outras Diligências - Portaria n.º 175/2011, de 28 de Abril
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Lei n.º 45/2004, de 19 de Agosto (Regime jurídico das perícias médico-legais e forenses)
Artigo 2.º
Realização de perícias
1 - As perícias médico-legais são realizadas, obrigatoriamente, nas delegações e nos gabinetes médico-legais do Instituto
Nacional de Medicina Legal, adiante designado por Instituto, nos termos dos respectivos estatutos.
2 - Excepcionalmente, perante manifesta impossibilidade dos serviços, as perícias referidas no número anterior poderão
ser realizadas por entidades terceiras, públicas ou privadas, contratadas ou indicadas para o efeito pelo Instituto.
3 - Nas comarcas não compreendidas na área de actuação das delegações e dos gabinetes médico-legais em
funcionamento, as perícias médico-legais podem ser realizadas por médicos a contratar pelo Instituto nos termos dos
artigos 28.º, 29.º e 31.º da presente lei.
4 - As perícias médico-legais solicitadas ao Instituto em que se verifique a necessidade de formação médica especializada
noutros domínios e que não possam ser realizadas nas delegações do Instituto ou nos gabinetes médico-legais, por aí não
existirem peritos com a formação requerida ou condições materiais para a sua realização, poderão ser efectuadas, por
indicação do Instituto, em serviço universitário ou de saúde público ou privado.
5 - Sempre que necessário, as perícias médico-legais e forenses de natureza laboratorial poderão ser realizadas por
entidades terceiras, públicas ou privadas, contratadas ou indicadas pelo Instituto.
6 - Quando se verifiquem os casos previstos nos n.os 2, 4 e 5 será dada preferência, em circunstâncias equivalentes, a
serviços públicos ou integrados no Serviço Nacional de Saúde.
Artigo 3.º
Requisição de perícias
1 - As perícias médico-legais solicitadas por autoridade judiciária ou judicial são ordenadas por despacho da mesma, nos
termos da lei de processo, não sendo, todavia, aplicáveis às efectuadas nas delegações do Instituto ou nos gabinetes
médico-legais as disposições contidas nos artigos 154.º e 155.º do Código de Processo Penal.
2 - Por razões de celeridade processual, a requisição dos exames periciais deve ser acompanhada das informações clínicas
disponíveis ou que possam vir a ser obtidas pela entidade requisitante até à data da sua realização.
Artigo 6.º
Obrigatoriedade de sujeição a exames
1 - Ninguém pode eximir-se a ser submetido a qualquer exame médico-legal quando este se mostrar necessário ao
inquérito ou à instrução de qualquer processo e desde que ordenado pela autoridade judiciária competente, nos termos da
lei.
2 - Qualquer pessoa devidamente notificada ou convocada pelo director de delegação do Instituto ou pelo coordenador
de gabinete médico-legal para a realização de uma perícia deve comparecer no dia, hora e local designados, sendo a falta
comunicada, para os devidos efeitos, à autoridade judiciária competente.
3 - O examinado pode, nos termos do disposto no artigo 155.º do Código de Processo Penal, com as necessárias
adaptações, fazer-se acompanhar por pessoa da sua confiança para a realização do exame pericial.
4 - A autoridade judiciária competente pode assistir à realização dos exames periciais.
Artigo 12.º
Esclarecimentos complementares
Na prestação de esclarecimentos complementares posteriores à realização da perícia e envio do respectivo relatório
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médico-legal deverá prescindir-se, sempre que possível, da presença do perito, devendo a autoridade judicial que a solicita
usar os meios técnicos processualmente previstos.
Artigo 13.º
Realização de perícias urgentes
1 - Consideram-se perícias médico-legais urgentes aquelas em que se imponha assegurar com brevidade a observação de
vítimas de violência, tendo designadamente em vista a colheita de vestígios ou amostras susceptíveis de se perderem ou
alterarem rapidamente, bem como o exame do local em situações de vítimas mortais de crime doloso ou em que exista
suspeita de tal.
2 - Para a realização das perícias médico-legais urgentes a que se refere o número anterior haverá, diariamente, em cada
delegação e gabinete médico-legal, um perito em serviço de escala, sendo da responsabilidade do director da delegação ou
do coordenador do gabinete médico-legal indicar, para cada mês, os médicos escalados.
3 - Para assegurar a realização de perícias médico-legais urgentes fora do horário normal de funcionamento dos serviços,
as delegações do Instituto e os gabinetes médico-legais elaboram e remetem às autoridades judiciárias e aos órgãos de
polícia criminal da respectiva área de actuação a lista dos peritos em serviço de escala no mês seguinte, indicando os
seguintes elementos:
a) Nome dos peritos;
b) Período de tempo assegurado por cada perito;
c) Contacto de cada perito durante o respectivo período de prevenção.
4 - O disposto nos n.os 2 e 3 só se aplica aos gabinetes médico-legais em funcionamento que disponham de peritos do
quadro do Instituto em número suficiente para assegurar o período de prevenção.
5 - As perícias médico-legais urgentes relativas a vítimas de agressão realizadas fora das horas normais de
funcionamento dos serviços médico-legais poderão ter lugar em serviços de urgência de hospitais públicos ou outros
estabelecimentos oficiais de saúde, dependendo, neste último caso, da prévia celebração de protocolos de cooperação entre
estes e o Instituto.
6 - Nas situações previstas no n.º 4, excepcionalmente, sempre que se verificar o impedimento do perito médico de escala
ou nas comarcas não compreendidas na área de actuação das delegações ou dos gabinetes médico-legais em
funcionamento, pode a autoridade judiciária nomear médico contratado para o exercício de funções periciais ou médico de
reconhecida competência para a realização de perícias médico-legais urgentes.
7 - O Instituto ou os médicos referidos no número anterior podem cobrar, por cada perícia médico-legal urgente
efectuada, os preços previstos em tabela aprovada por portaria do Ministro da Justiça, valendo as quantias arbitradas como
custas do processo.
Artigo 18.º
Autópsia médico-legal
1 - A autópsia médico-legal tem lugar em situações de morte violenta ou de causa ignorada, salvo se existirem
informações clínicas suficientes que associadas aos demais elementos permitam concluir, com segurança, pela inexistência
de suspeita de crime, admitindo-se, neste caso, a possibilidade da dispensa de autópsia.
2 - Tal dispensa nunca se poderá verificar em situações de morte violenta atribuível a acidente de trabalho ou acidente de
viação dos quais tenha resultado morte imediata.
3 - A autópsia médico-legal pode, ainda, ser dispensada nos casos em que a sua realização pressupõe o contacto com
factores de risco particularmente significativo susceptíveis de comprometer de forma grave as condições de salubridade ou
afectar a saúde pública.
4 - Compete ao presidente do conselho directivo do Instituto autorizar a dispensa da realização de autópsia médico-legal
nos casos previstos no número anterior, mediante comunicação escrita do facto, no mais curto prazo, à entidade judiciária
competente.
5 - A autópsia médico-legal pode ser realizada após a constatação de sinais de certeza de morte, competindo a sua
marcação, com a possível brevidade, ao serviço médico-legal ou à autoridade judiciária nas comarcas não compreendidas
na área de actuação das delegações do Instituto ou de gabinetes médico-legais em funcionamento, de acordo com a
capacidade do serviço.
6 - Compete à autoridade judiciária autorizar a remoção dos corpos com vista à realização da autópsia médico-legal, bem
como assegurar a sua adequada preservação nos casos em que os mesmos não sejam removidos para as delegações ou
gabinetes médico-legais.
7 - As remoções efectuadas nas condições previstas no número anterior não estão sujeitas a averbamento nos assentos
de óbito nem a licenças ou a taxas especiais.
Artigo 19.º
Realização das perícias
1 - As autópsias médico-legais são realizadas por um médico perito coadjuvado por um auxiliar de perícias tanatológicas.
2 - Havendo fundadas suspeitas de crime doloso, as autópsias médico-legais realizadas em comarca não compreendida
na área de actuação de delegação do Instituto ou de gabinete médico-legal em funcionamento são obrigatoriamente
executadas por dois médicos peritos, coadjuvados por um auxiliar de perícias tanatológicas.
3 - Excepcionalmente, perante particular complexidade da autópsia ou impossibilidade de coadjuvação por auxiliar de
perícias tanatológicas pode, também, a autópsia ser realizada por dois médicos peritos.
Artigo 20.º
Local de realização das perícias
Os exames periciais de tanatologia forense solicitados pelas autoridades judiciárias de comarca compreendida na área de
actuação de delegação do Instituto ou de gabinete médico-legal em funcionamento são obrigatoriamente realizados nestes
serviços médico-legais, excepto se o presidente do conselho directivo do Instituto, o director da delegação ou o coordenador
do gabinete médico-legal decidir a sua execução em local diferente.
Artigo 21.º
Realização das perícias
1 - Os exames e perícias de clínica médico-legal e forense são realizados por um médico perito.
2 - Os exames de vítimas de agressão sexual podem ser realizados, sempre que necessário, por dois médicos peritos ou
por um médico perito auxiliado por um profissional de enfermagem.
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3 - O disposto no n.º 1 não se aplica aos exames em que outros normativos legais determinem disposição diferente.
4 - Dado o grau de especialização dos médicos peritos e a organização das delegações e gabinetes médico-legais do
Instituto, deverá ser dada primazia, nestes serviços, aos exames singulares, ficando as perícias colegiais previstas no Código
de Processo Civil reservadas para os casos em que o juiz, na falta de alternativa, o determine de forma fundamentada.
Artigo 22.º
Local de realização das perícias
1 - Os exames e perícias singulares de clínica médico-legal e forense solicitados pelas autoridades judiciárias de comarca
compreendida na área de actuação de delegação do Instituto ou de gabinete médico-legal em funcionamento são
obrigatoriamente realizados por estes serviços médico-legais, nas suas instalações, excepto se o presidente do Instituto, o
director da delegação ou o coordenador do gabinete médico-legal decidir a sua execução em local diferente.
2 - As juntas médicas que devam ser presididas por juiz podem realizar-se em instalações do tribunal quando as
delegações do Instituto ou os gabinetes médico-legais em funcionamento não disponham de condições para tal, ou
mediante acordo previamente estabelecido com o director da delegação ou coordenador do gabinete médico-legal.
Artigo 23.º
Realização das perícias
1 - Os exames de genética, biologia e toxicologia forenses são obrigatoriamente solicitados à delegação do Instituto da
área territorial do tribunal ou da autoridade policial que os requer.
2 - O disposto no número anterior não se aplica aos exames de genética no âmbito da criminalística biológica que podem
ser também solicitados ao Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária.
3 - Estes exames podem também ser directamente solicitados pelos tribunais às entidades terceiras referidas no n.º 5 do
artigo 2.º
Artigo 24.º
Realização das perícias
1 - Os exames e perícias de psiquiatria e psicologia forense são solicitados pela entidade competente à delegação do
Instituto da área territorial do tribunal que os requer.
2 - Sempre que a delegação não disponha de especialistas nestas áreas em número suficiente para assegurar a resposta
às solicitações, pode deferir os exames e perícias a serviços especializados do Serviço Nacional de Saúde.
3 - A distribuição dos exames e perícias nos termos do número anterior deverá ter em conta as possibilidades de resposta
desses serviços e, sempre que possível, a sua área assistencial e o local de residência habitual dos examinandos.
Artigo 25.º
Destino dos objectos e produtos examinados
1 - Após a realização do exame pericial de vestígios, produtos biológicos ou peças anatómicas, o perito procede à recolha,
acondicionamento e selagem de uma amostra susceptível de possibilitar a realização de nova perícia no caso de os objectos
e produtos examinados o permitirem e à destruição do remanescente.
2 - A amostra fica depositada no serviço médico-legal durante o período de dois anos, após o qual o serviço médico-legal
pode proceder à sua destruição, salvo se, entretanto, o tribunal tiver comunicado determinação em contrário.
3 - No caso de crimes da competência reservada de investigação da Polícia Judiciária, pode o Laboratório de Polícia
Científica, sob sua exclusiva responsabilidade, proceder ao transporte e conservação das respectivas amostras.
Artigo 26.º
Objectos e produtos que revertem a favor dos serviços médico-legais
1 - Os objectos que sejam declarados perdidos a favor do Estado e as peças anatómicas que devam ter o destino referido
no artigo 25.º podem ser afectos ao espólio museológico do serviço médico-legal que tiver procedido ao seu exame sempre
que se revistam de interesse científico ou serem utilizados para fins de ensino e investigação.
2 - No caso de peças anatómicas deve observar-se o estipulado na legislação que regula a dissecação de cadáveres ou de
parte deles, bem como a extracção de peças, tecidos ou órgãos para fins de ensino e de investigação científica.
3 - A declaração da utilidade relativa aos objectos que sejam declarados perdidos a favor do Estado deve ser proposta ao
tribunal competente pelo serviço médico-legal que procedeu ao exame, fazendo-o constar no respectivo relatório.
Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro (Base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal)
Artigo 8.º
Recolha de amostras com finalidades de investigação criminal
1 - A recolha de amostras em processo crime é realizada a pedido do arguido ou ordenada, oficiosamente ou a
requerimento, por despacho do juiz, a partir da constituição de arguido, ao abrigo do disposto no artigo 172.º do Código de
Processo Penal.
2 - Quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do número anterior, é ordenada, mediante
despacho do juiz de julgamento, e após trânsito em julgado, a recolha de amostras em condenado por crime doloso com
pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída.
3 - Caso haja declaração de inimputabilidade e ao arguido seja aplicada uma medida de segurança, nos termos do n.º 2
do artigo 91.º do Código
Penal, a recolha de amostra é realizada mediante despacho do juiz de julgamento quando não se tenha procedido à
recolha da amostra nos termos do n.º 1.
4 - A recolha de amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se proceda a buscas com
finalidades de investigação criminal realiza-se de acordo com o disposto no artigo 171.º do Código de Processo Penal.
5 - A recolha de amostras de ADN efectuada nos termos deste artigo implica a entrega, sempre que possível, no próprio
acto, de documento de que constem a identificação do processo e os direitos e deveres decorrentes da aplicação da
presente lei e, com as necessárias adaptações, da Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais).
6 - Quando se trate de arguido em vários processos, simultâneos ou sucessivos, pode ser dispensada a recolha da
amostra, mediante despacho judicial, sempre que não tenham decorrido cinco anos desde a primeira recolha e, em qualquer
caso, quando a recolha se mostre desnecessária ou inviável.
Artigo 9.º
Direito de informação
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Antes da recolha da amostra, o sujeito passivo da colheita goza do direito de informação, previsto no n.º 1 do artigo 10.º
da Lei da Protecção de Dados Pessoais, com as necessárias adaptações, devendo ser informado, por escrito,
nomeadamente:
a) De que os seus dados pessoais vão ser inseridos num ficheiro de dados pessoais, com excepção dos dados relativos às
pessoas referidas no n.º 1 do artigo 8.º;
b) Sobre a natureza dos dados que são extraídos da amostra, isto é, o perfil de ADN;
c) De que o perfil de ADN é, nos casos admitidos na presente lei, integrado num ficheiro de perfis de ADN, com excepção
dos dados relativos às pessoas referidas no n.º 1 do artigo 8.º;
d) Da possibilidade de cruzamento do perfil recolhido com os existentes na base de dados de perfis de ADN, com menção
expressa da possibilidade de utilização dos dados para fins de investigação criminal, quando aplicável;
e) De que a amostra recolhida pode ser conservada num biobanco, nos casos admitidos na presente lei.
Artigo 10.º
Modo de recolha
A recolha de amostras em pessoas é realizada através de método não invasivo, que respeite a dignidade humana e a
integridade física e moral individual, designadamente pela colheita de células da mucosa bucal ou outro equivalente, no
estrito cumprimento dos princípios e regime do Código de Processo Penal.
Artigo 11.º
Princípio do contraditório
1 - Salvo em casos de manifesta impossibilidade, é preservada uma parte bastante e suficiente da amostra para a
realização de contra-análise.
2 - Quando a quantidade da amostra for diminuta deve ser manuseada de tal modo que não impossibilite a contraanálise.
Artigo 12.º
Âmbito de análise
1 - A análise da amostra restringe-se apenas àqueles marcadores de ADN que sejam absolutamente necessários à
identificação do seu titular para os fins da presente lei.
2 - Os marcadores de ADN a integrar no ficheiro de perfis de ADN são fixados, após parecer da Comissão Nacional de
Protecção de Dados (CNPD), por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da justiça e da saúde,
de acordo com as normas internacionais e o conhecimento científico sobre a matéria.
3 - No caso de virem a ser fixados novos marcadores de ADN, de acordo com o número anterior, podem os perfis de ADN
das amostras ser completados.
Artigo 13.º
Resultados
1 - A identificação resulta da coincidência entre o perfil obtido a partir de uma amostra sob investigação e outro ou outros
perfis de ADN já inscritos no ficheiro.
2 - Para efeitos do número anterior, o cruzamento entre o perfil obtido pela «amostra problema» e os perfis existentes na
base deve ser realizado de harmonia com a legislação em matéria de protecção de dados pessoais.
3 - O disposto nos números anteriores não dispensa, sempre que possível, a repetição dos procedimentos técnicos, para
obtenção do perfil de ADN, a partir das amostras, para confirmação de resultados.
4 - A obtenção de perfis de ADN e os resultados da sua comparação constituem perícias válidas em todo o território
nacional.
DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro (Legislação de combate à droga)
Artigo 43.º
Exame médico a consumidores habituais
1 - Se houver indícios de que uma pessoa é consumidora habitual de plantas, substâncias ou preparações referidas nas
tabelas I a IV, assim pondo em grave risco a sua saúde ou revelando perigosidade social, pode ser ordenado, pelo Ministério
Público da comarca da sua residência, exame médico adequado.
2 - O exame é da iniciativa do Ministério Público ou pode ser-lhe requerido pelo representante legal, cônjuge, autoridade
sanitária ou policial, devendo, em qualquer caso, proceder às diligências necessárias ao apuramento dos indícios a que se
refere o número anterior.
3 - O exame é deferido a médico ou serviço especializado de saúde, público ou privado, e realizar-se-á em prazo não
superior a 30 dias, observando-se, com as necessárias adaptações, o regime do processo penal, nomeadamente quanto a
obrigação de comparência, podendo os peritos prestar compromisso para intervir em mais de um exame ou processo.
4 - O examinando pode ser sujeito a análise de sangue ou de urina ou outra que se mostre necessária.
5 - Se no exame se concluir pela toxicodependência da pessoa a ele sujeita, o magistrado do Ministério Público proporlhe-á a sujeição voluntária a tratamento, o qual, se aceite, se efectuará sob a responsabilidade de serviço especializado de
saúde, público ou privado.
6 - No caso de interrupção injustificada do tratamento ou de recusa de sujeição ao mesmo, o magistrado comunicará os
factos ao Instituto de Reinserção Social e, se for caso disso, aos serviços de saúde, para adopção das medidas de apoio
adequadas.
Artigo 52.º
Perícia médico-legal
1 - Logo que, no decurso do inquérito ou da instrução, haja notícia de que o arguido era toxicodependente à data dos
factos que lhe são imputados, é ordenada a realização urgente de perícia adequada à determinação do seu estado.
2 - Na medida do possível, o perito deve pronunciar-se sobre a natureza dos produtos consumidos pelo arguido, o seu
estado no momento da realização da perícia e os eventuais reflexos do consumo na capacidade de avaliar a ilicitude dos
seus actos ou de se determinar de acordo com a avaliação feita.
3 - Pode ser ordenada, quando tal se revele necessário, a realização das análises a que se refere o n.º 4 do artigo 43.º.
Artigo 53.º
Revista e perícia
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1 - Quando houver indícios de que alguém oculta ou transporta no seu corpo estupefacientes ou substâncias
psicotrópicas, é ordenada revista e, se necessário, procede-se a perícia.
2 - O visado pode ser conduzido a unidade hospitalar ou a outro estabelecimento adequado e aí permanecer pelo tempo
estritamente necessário à realização da perícia.
3 - Na falta de consentimento do visado, mas sem prejuízo do que se refere no n.º 1 do artigo anterior, a realização da
revista ou perícia depende de prévia autorização da autoridade judiciária competente, devendo esta, sempre que possível,
presidir à diligência.
4 - Quem, depois de devidamente advertido das consequências penais do seu acto, se recusar a ser submetido a revista ou
a perícia autorizada nos termos do número anterior é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240
dias.
2- Acordãos do STJ
VII - O juízo pericial mostra-se revestido de uma especial força probatória, presumindo-se o juízo – e não os factos em
que se apoia – subtraído à livre apreciação do julgador, que sempre que divergir do laudo pericial deve fundamentar a
divergência, nos termos do art.º 163.º do CPP, lançando mão de um juízo, igualmente pericial.
VIII - Os peritos tributários, para além do regime de impedimentos do art.º 47.º do CPP, estão sujeitos, ainda, a um amplo
leque de incompatibilidades, que são obrigadas a declarar e que mostram, por si só, garantia do desempenho do cargo com
rigor e imparcialidade, como resulta do art.º 20.º do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária,
aprovado pelo DL 413/98, de 31-12.
IX - Os funcionários públicos podem ser peritos, desde que disponham dos indispensáveis conhecimentos técnicos, como
pressuposto no art.º 151.º do CPP.
X - Ao arguido, se suspeitar da isenção dos peritos, assiste-lhe o direito de nomear consultor técnico da sua confiança,
para assistir a perícia, o direito de requerer a renovação da perícia anterior a cargo de outro ou outros peritos – art.º 158.º,
n.º 1, als. a) e b), do CPP – além de poder requerer a prestação de esclarecimentos complementares em audiência.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
13-11-2013,
proc.
n.º
33/05.0JBLSB.C1.S2,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/40f1349810c1c55b80257c43003c8ace?OpenDocument)
V - A apresentação de relatórios periciais psiquiátricos e sobre a personalidade, posteriormente ao julgamento,
apontando para uma situação de diminuto sentido crítico e de falta de capacidade, justifica que se questione a justiça da
decisão condenatória.
VI -A inimputabilidade não apaga o facto ilícito, mas exclui os elementos do tipo subjectivo do ilícito e da culpa,
constituindo uma causa de exclusão da culpa, pelo que, sendo o agente insusceptível de ser censurado, não pode ser
sancionado.
VII - Como tudo aponta para uma grave, mais do que razoável, dúvida sobre a justiça da condenação, por falta de
capacidade do requerente para compreender o sentido e o alcance dos seus actos e para se determinar livremente de
acordo com essa valoração, autoriza-se a pretendida revisão de sentença.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
19-12-2012,
proc.
n.º
127/10.0S3LSB-A.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/87a8b91f650c7fe180257b1d003d7841?OpenDocument)
III - O juízo técnico-científico que, nos termos do art.º 163.º do CPP, é subtraído à apreciação do julgador é o que foi
recolhido segundo as regras do art.º 151.º e ss. do mesmo diploma legal. O tribunal não se encontra vinculado aos
exames/pareceres médicos emitidos fora do âmbito daqueles normativos, pois os relatórios médicos assim emitidos não
consubstanciam uma verdadeira prova pericial, mas antes e apenas prova documental, podendo, por isso, ser livremente
apreciados e valorados pelo tribunal.
IV - Efectuados exames médicos às faculdades mentais da arguida fora do âmbito do art.º 151.º e ss. do CPP e não sendo
os resultados dos mesmos coincidentes, porque o regime jurídico das perícias médico-legais e forenses não estabelece
qualquer prioridade para qualquer deles, o tribunal tem legitimidade para solicitar esclarecimentos aos peritos médicos,
ficando legitimado a fundar a sua convicção no relatório que se lhe apresentar mais sólido.
V - De todo o modo, estando-se perante discordância atinente à matéria de facto, não pode a mesma ser objecto de
sindicância pelo STJ.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
18-06-2009,
proc.
n.º
1248/07.2PAALM.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aed37674b1e7f16880257635004d554c?OpenDocument
)
X - Em processo penal a regra é a de livre apreciação da prova, como decorre do estatuído no art.º 127.º do CPP, onde se
estabelece que, salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre
convicção da entidade competente.
XI - Tal princípio não é absoluto e entre as excepções a tal regra incluem-se o valor probatório dos documentos
autênticos e autenticados, o caso julgado, a confissão integral e sem reservas no julgamento e a prova pericial. Segundo
Maia Gonçalves (Código de Processo Penal Anotado, 9.ª edição, pág. 323.º), estas excepções integram-se no princípio da
prova legal ou tarifada, que é usualmente baseado na segurança e certeza das decisões, consagração de regras de
experiência comum e facilidade e celeridade das decisões.
XII - A prova pericial tem por fim a percepção ou apreciação de factos por meio de peritos, quando sejam necessários
conhecimentos especiais que os julgadores não possuem, ou quando os factos, relativos a pessoas, não devam ser objecto
de inspecção judicial (art.º 388.º do CC). E, de acordo com o art.º 151.º do CPP, a prova pericial tem lugar quando a
percepção ou apreciação dos factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.
XIII - A perícia é, assim, a actividade de percepção ou apreciação dos factos probandos efectuada por pessoas dotadas de
especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.
XIV - Segundo José Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Anotado,
IV, pág. 161.º), a função característica da testemunha é narrar o facto e a do perito é avaliar ou valorar o facto, emitir
quanto a ele juízo de valor, utilizando a sua cultura e experiência.
XV - Nos termos do art.º 389.º do CC, a força probatória das respostas dos peritos é fixada livremente pelo tribunal e, de
acordo com o art.º 591.º do CPC, tanto a primeira como a segunda perícias são livremente apreciadas pelo tribunal – a
propósito da diferença de regimes entre o processo civil e o penal cf. o Ac. do TC n.º 422.º/99, de 30-06-1999, in Proc.
698.º/98, DR, II Série, de 29-11-1999.
XVI - Figueiredo Dias, insurgindo-se contra a ideia da absoluta liberdade da apreciação da prova pericial pelo juiz,
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escreveu em 1974 (in Direito Processual Penal, vol. I, págs. 208.º-209 – idem na reimpressão de 2004) que «…se os dados
de facto que servem de base ao parecer estão sujeitos à livre apreciação do juiz – que, contrariando-os, pode furtar
validade ao parecer –, já o juízo científico ou parecer propriamente dito só é susceptível de uma crítica igualmente material
e científica. Quer dizer: perante um certo juízo cientificamente provado, de acordo com as exigências legais, o tribunal
guarda a sua inteira liberdade no que toca à apreciação da base do facto pressuposta; quanto, porém, ao juízo científico, a
apreciação há-de ser científica também e estará, por conseguinte, subtraída em princípio à competência do tribunal (...)».
XVII - Esta orientação veio a ser consagrada no CPP87, estabelecendo o n.º 1 do seu art.º 163.º que «o juízo técnico,
científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador», e acrescentando o n.º
2 que «sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer dos peritos, deve aquele fundamentar a
divergência».
XVIII - Para Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, Editorial Verbo, 1999, II, pág. 178.º) «a presunção que o
art.º 163.º, n.º 1, consagra não é uma verdadeira presunção, no sentido de ilação, o que a lei tira de um facto conhecido
para firmar um facto desconhecido; o que a lei verdadeiramente dispõe é que salvo com fundamento numa crítica material
da mesma natureza, isto é, científica, técnica ou artística, o relatório pericial se impõe ao julgador. Não é necessária uma
contraprova, basta a valoração diversa dos argumentos invocados pelos peritos e que são fundamento do juízo pericial».
XIX - Na jurisprudência acolheram-se estas soluções, de que são exemplo inúmeros Acs. do STJ, entre os quais, mais
recentemente, os de 11-07-2007, Proc. n.º 1416/07 - 3.ª, de 19-09-2007, Proc. n.º 2811/07 - 3.ª, e de 07-11-2007, Proc. n.º
3986/07 - 3.ª.
XX - Estando em causa uma perícia efectuada pelo IML, o tribunal terá de aceitar a respectiva conclusão, porque
subtraída à livre apreciação do julgador, nos termos do art.º 163.º, n.º 1, do CPP, por se tratar de juízo técnico ou científico
inerente à prova pericial, a menos que fundamente a sua divergência.
XXI - Pelo contrário, os relatórios de avaliação psicológica com estudo de personalidade e de avaliação psiquiátrica
elaborados por uma psicóloga clínica e por um médico psiquiatra – apresentados pelo arguido no decurso da audiência de
julgamento e cujos subscritores depuseram como testemunhas –, porque não realizados nos termos dos arts. 159.º do CPP
e da Lei 45/2004, de 19-08, não estão sujeitos à regra da prova vinculada do art.º 163.º, n.º 1, do CPP, podendo e devendo
ser apreciados com base em critérios diferentes da prova obtida através de perícias realizadas pelo IML, ou seja, estão
sujeitos à livre apreciação do tribunal (art.º 127.º do CPP).
Extracto da fundamentação:
A perícia é, assim, a actividade de percepção ou apreciação dos factos probandos efectuada por pessoas dotadas de
especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.
Segundo José Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, IV, pág. 161, a função característica da testemunha é
narrar o facto e a do perito é avaliar ou valorar o facto, emitir quanto a ele juízo de valor, utilizando a sua cultura e
experiência.
No domínio do Código de Processo Penal de 1929, a perícia era tratada juntamente com os exames como meio de prova,
sendo uniforme o entendimento de que o tribunal apreciava livremente a prova pericial sem estar vinculado ao resultado
dos exames ou às declarações dos peritos embora se tratasse de pareceres do Conselho Médico-Legal (ou seja, mesmo nos
casos em que os exames eram sujeitos à revisão – obrigatória - nos termos do artigo 200º), com excepção do caso particular
da parte final do artigo 498º - exame de alienação mental. Ressalvado o disposto neste preceito as conclusões periciais
eram tidas como meras informações técnicas que não vinculavam o julgador.
Como ensinava Cavaleiro Ferreira, em “Curso de Processo Penal”, edição dos SSUL 1973, II volume, págs. 365/6/7: “A
apreciação dos factos é função judicial. Para essa apreciação carece o julgador de conhecimentos jurídicos e da experiência
comum, técnicos ou científicos. Como nem sempre todos estes conhecimentos fazem parte da cultura geral do julgador e
eles se mostram indispensáveis à apreciação da prova, permite a lei o auxílio de terceiros no esclarecimento dos
pressupostos da apreciação da prova. É este auxílio que constitui a perícia. (…) A perícia não é verdadeiramente um meio de
prova, nem pessoal nem real. Destina-se a auxiliar o julgador ou instrutor do processo na função que lhe é peculiar de
desvendar o significado de provas preexistente ou de apreciar o seu valor”. (…) A apreciação da prova pelos peritos não é
uma apreciação compreensiva, como a do juiz, mas tão somente parcial, quer quanto aos factos, quer quanto à perspectiva
sob a qual se observam ou apreciam os factos”.
Nos termos do artigo 389º do Código Civil a força probatória das respostas dos peritos é fixada livremente pelo tribunal e
de acordo com o artigo 591º do CPC, tanto a primeira como a segunda perícias são livremente apreciadas pelo tribunal. (A
propósito da diferença de regimes entre o processo civil e o penal, veja-se o acórdão do Tribunal Constitucional nº 422/99,
de 30-06-1999, no proc. 698/98, in DR, II Série, de 29-11-1999).
Figueiredo Dias, insurgindo-se contra a ideia da absoluta liberdade da apreciação da prova pericial pelo juiz, escreveu em
1974, em “Direito Processual Penal”, I Volume, págs. 208/209 (idem, na reimpressão de 2004), que «…se os dados de facto
que servem de base ao parecer estão sujeitos à livre apreciação do juiz – que, contrariando-os, pode furtar validade ao
parecer –, já o juízo científico ou parecer propriamente dito só é susceptível de uma crítica igualmente material e científica.
Quer dizer: perante um certo juízo cientificamente provado, de acordo com as exigências legais, o tribunal guarda a sua
inteira liberdade no que toca à apreciação da base do facto pressuposta; quanto, porém, ao juízo científico, a apreciação
há-de ser científica também e estará, por conseguinte, subtraída em princípio à competência do tribunal (...)».
Esta orientação veio a ser consagrada no CPP de 1987.
Efectivamente, na Lei nº 43/86, de 26-09 - Lei de autorização legislativa de que emergiu o CPP1987 - artigo 2º, nº 2,
alínea 31), foi indicada a necessidade de “definição, em matéria do valor probatório das perícias, de uma regra pela qual se
presume subtraído à livre convicção do magistrado o juízo técnico, científico e artístico inerente às perícias, com obrigação
de fundamentação de eventual divergência”
Assim, veio o n.º 1 do artigo 163.º do Código de Processo Penal a estabelecer, que «o juízo técnico, científico ou artístico
inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador». E o n.º 2 estabelece que «sempre que a
convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer dos peritos, deve aquele fundamentar a divergência».
Para Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Editorial Verbo, 1999, II, pág. 178, «a presunção que o art.
163º, nº 1, consagra não é uma verdadeira presunção, no sentido de ilação, o que a lei tira de um facto conhecido para
firmar um facto desconhecido; o que a lei verdadeiramente dispõe é que salvo com fundamento numa crítica material da
mesma natureza, isto é, científica, técnica ou artística, o relatório pericial se impõe ao julgador. Não é necessária uma
contraprova, basta a valoração diversa dos argumentos invocados pelos peritos e que são fundamento do juízo pericial».
Na jurisprudência acolheram-se estas soluções, de que são exemplos os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal de
Justiça de:
23-05-1991, BMJ 407, 341 – É fundamento suficiente da divergência de convicção do tribunal colectivo face ao parecer
dos peritos a invocação da metodologia do exame cingida à leitura do processo e à entrevista directa com o observando,
sendo certo que os peritos não chegaram a ter conhecimento das circunstâncias da prática do crime e as conclusões do
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relatório sobre a personalidade do arguido padecem de subjectivismo.
05-05-1993, CJSTJ 1993, tomo 2, 217 – O tribunal não pode, sem qualquer justificação, sem que a divergência seja
fundamentada, dar como provada incapacidade permanente do ofendido, se a mesma não consta do exame de sanidade.
05-05-1993, BMJ 427, 441 e CJSTJ 1993, tomo 2, 218 - O juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial
impõe-se, em princípio, ao julgador, que o tem de acatar e se dele divergir – e é lícita a divergência – o julgador terá de
fundamentar a sua discordância e, não o fazendo, viola o art. 163º do CPP, que leva à anulação do julgamento.
05-06-1993, BMJ 428, 448 – A formação pelo tribunal de um juízo que consubstancia uma divergência em relação ao
parecer dos peritos deve ser devidamente fundamentada, sob pena de importar violação do nº 2 do artigo 163º do CPP. Esta
omissão de justificação do tribunal face ao parecer pericial não integra uma nulidade já que, como tal, não é qualificada,
mas simples irregularidade - artigos. 118º, nº 1 e 123º do CPP (neste sentido igualmente o acórdão de 19-01-1999, CJSTJ
1999, tomo 1, 190).
09-03-1994, BMJ 435, 626 – O tribunal aprecia livremente as conclusões dos exames periciais, mesmo em casos de
alienação mental, não ficando adstrito aos pareceres dos peritos, ainda que especializados, decidindo em desconformidade
com os mesmos quando o processo lhe forneça outros elementos de prova, que contrariem a factualidade sobre que
assentaram tais exames.
16-11-1994, CJSTJ 1994, tomo 3, 250 - A presunção contida no artigo 163º do CPP apenas pode ser afastada com
fundamentos da mesma natureza do juízo científico expendido, já que a liberdade de apreciação do tribunal existe, mas
limita-se à base de facto do próprio juízo; os juízos científicos apenas são passíveis de crítica igualmente científica.
09-05-1995, CJSTJ 1995, tomo 2, 189 - A presunção a que alude o nº 1 do art. 163º CPP apenas se refere ao juízo técnicocientífico emitido pelos peritos e não propriamente aos factos em que o mesmo se apoia. Assim, a necessidade de
fundamentar-se a divergência só se dará quando esta incide sobre o juízo pericial (seguido no acórdão de 11-01-1997, CJSTJ
1997, tomo 3, 227).
20-09-1995, CJSTJ 1995, tomo 3, 191 – A conclusão constante do relatório médico de que “se deve presumir intenção de
matar” não constitui um juízo técnico-científico abrangido pelo artigo 163º do CPP, mas apenas um juízo de probabilidade
sobre essa intenção, pelo que se não aplica aquele artigo (seguindo a lição de Pinto da Costa e o acórdão de 20-03-1991,
processo 41394-3ª).
25-10-1995, CJSTJ 1995, tomo 3, 211 – Aceitando o tribunal colectivo o juízo científico quanto à inimputabilidade do
arguido, tem, todavia o poder de livre apreciação quanto aos elementos de facto que revelem a sua perigosidade.
Esclarece: a orientação positivista de que os pareceres dos peritos devem ser aceites como verdadeiras decisões, está
ultrapassada, como resulta do nº 2 do aquele art. 163º, segundo o qual o julgador pode divergir do juízo científico dos
peritos, fundamentando a sua divergência. Esta tem de assentar numa diferente valoração dos dados de facto em que
assentar esse juízo porque, relativamente a eles, mantém-se o princípio da livre apreciação.
Perante esse juízo científico, ensina o Prof. Figueiredo Dias, o tribunal guarda a sua inteira liberdade no que toca à base
do facto pressuposto; quanto ao juízo científico, a apreciação há-de ser também científica e está, por conseguinte, subtraído
à competência do tribunal.
No caso, o Colectivo discordara do perito apenas quanto à perigosidade criminal e quanto aos elementos de facto que
revelam a perigosidade tinha o Colectivo o poder de livre apreciação e a conclusão - matéria de facto a que chegar o
julgador não pode ser contrariada pelo STJ. Traduz um facto concreto, enquanto que o parecer pericial assenta numa mera
previsão de facto.
03-07-1996, CJSTJ 1996, tomo 2, 214 – O juízo médico-legal sobre a intenção de matar não é um juízo técnico, científico
ou artístico, nem juízo de técnica médica, mas apenas um juízo de probabilidade sobre essa intenção. Por isso, não lhe é
aplicável o disposto no art. 163º CPP. O Tribunal julgará tal matéria acatando somente o que dispõe o art. 127º do CPP.
12-11-1996, BMJ 461, 304 - A divergência entre a convicção do colectivo e o juízo contido no auto de exame deve ser
minimamente fundamentado; se não o for, verifica-se o vício de insuficiência para a decisão da matéria de facto provada.
No mesmo sentido, o acórdão de 17-06-1999, BMJ 488, 266.
20-05-1998, BMJ 477, 297 – O valor da prova pericial vincula o critério do julgador, o qual só a pode rejeitar com
fundamento numa crítica material da mesma natureza. Divergindo a conclusão do tribunal do juízo contido nos pareceres
dos peritos, e não se encontrando fundamentada, nos termos do artigo 163º, nº 2 do CPP, estando-se no domínio da prova
vinculada, tal violação da norma é causa de anulação do julgamento.
05-11-1998, CJSTJ 1998, tomo 3, 210 – Para que o julgador, ao divergir do juízo contido no parecer dos peritos, tenha de
fundamentar a divergência, é necessário que o relatório do exame psiquiátrico feito ao recorrente contenha um juízo técnico
científico sobre uma situação de inimputabilidade do arguido no momento da prática do crime.
17-06-1999, BMJ 488, 266 – O Tribunal não está vinculado às conclusões formuladas no exame pericial mas não pode
fazer constar do acórdão que a sua convicção se fundou, designadamente, em tal elemento probatório, quando a matéria
dele constante não foi considerada provada ou não provada. Ao fazê-lo, o tribunal deixou, desse modo, de se pronunciar
sobre questões que deveria apreciar, o que o faz incorrer no vício da insuficiência da matéria de facto provada,
determinando a nulidade do acórdão.
20-10-1999, CJSTJ 1999, tomo 3, 196 - Se o juízo de imputabilidade diminuída, formulado pelo perito, foi emitido como
uma probabilidade, e não como um juízo técnico-científico é legítimo ao tribunal, com base em investigação definitiva dos
factos, apreciados livremente, nos termos do artigo 127º do CPP, concluir pela existência de uma total inimputabilidade.
15-12-1999, BMJ 492, 327 – Não há lugar à realização de uma nova peritagem médico-legal, nem surge violado o
disposto no art. 163º CPP, quando o Tribunal colectivo não diverge do juízo técnico-científico da autópsia realizada,
limitando-se a interpretar os dados resultantes da perícia em consonância com outros elementos de prova carreados,
apreciados segundo a sua livre convicção.
11-02-2004, CJSTJ 2004, tomo 1, 197 - O valor da prova pericial que traduza um juízo técnico ou científico vincula o
julgador, que só pode afastar-se da mesma com fundamento numa outra prova de idêntica natureza. Defende que a
violação do artigo 163º do CPP conduz à nulidade da decisão.
19-10-2005, processo nº 2816/05-3ª, CJSTJ 2005, tomo 3, 189 – Os esclarecimentos prestados por peritos só estão
subtraídos à livre apreciação do julgador se disserem respeito a juízos técnicos, científicos ou artísticos inerentes à prova
testemunhal. Estão sujeitos, no entanto, ao regime geral da livre apreciação da prova a apreciação ou percepção de factos
que, muito embora veiculados por um perito, não traduzam nenhum conhecimento especializado. Apenas o juízo científico
está dotado de especial força probatória. Não também os dados de facto que estão na base desse parecer, cuja percepção
e/ou apreciação não exija especiais conhecimentos científicos.
11-01-2006, processo n.º 4299/05 - 3.ª - O art. 163.º, n.º 1, do CPP estabelece uma excepção ao princípio da livre
apreciação da prova consagrado no art. 127.º do mesmo diploma, atribuindo um valor presuntivamente pleno ao juízo
técnico, científico e artístico inerente à prova pericial, do que decorre que o julgador, face a prova pericial, terá de aceitar o
juízo técnico, científico ou artístico a ela inerente, a menos que fundamente a sua divergência relativamente ao mesmo - art.
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163.º, n.º 2, do CPP.
26-10-2006, processo n.º 183/06 - 5.ª - Perante um certo juízo cientificamente provado, de acordo com as exigências
legais, o tribunal guarda a sua inteira liberdade no que toca à apreciação da base de facto pressuposta; quanto, porém, ao
juízo científico, a apreciação há-de ser científica também e estará, por conseguinte, subtraída em princípio à competência
do tribunal - salvo casos inequívocos de erro, nos quais o juiz terá então de motivar a sua divergência” - Figueiredo Dias,
Direito Processual Penal, I, pág. 209.
11-07-2007, processo nº 1416/07 - 3ª - O art. 163.º do CPP fixa o valor da prova pericial, estabelecendo uma presunção
juris tantum de validade do parecer técnico do perito, que obriga o julgador, ou seja, a conclusão a que chegar o perito só
pode ser desprezada se o julgador, para poder rebatê-la, dispuser também de argumentos científicos (n.º 2 do art. 163.º do
CPP).
A prova pericial é valorada pelo julgador a três níveis: quanto à sua validade (respeitante à sua regularidade formal),
quanto à matéria de facto em que se baseia a conclusão e quanto à própria conclusão.
No que respeita à matéria de facto em que se baseia a conclusão pericial, é lícito ao julgador divergir dela, sem que haja
necessidade de fundamentação científica, dado que não foi posto em causa o juízo de carácter técnico-científico expendido
pelos peritos, aos quais escapa o poder de fixação daquela matéria.
Quando os peritos não conseguirem alcançar um parecer livre de dúvidas, quando nas conclusões do relatório pericial se
conclui por um juízo de mera probabilidade ou opinativo, incumbe ao tribunal tomar posição, julgar e remover, se for caso
disso, a dúvida, fixando os necessários factos.
19-09-2007, processo nº 2811/07-3ª - O art. 163.º, n.º 1, do CPP estabelece uma excepção ao princípio da livre apreciação
da prova consagrado no art. 127.º do mesmo diploma, atribuindo um valor presuntivamente pleno ao juízo técnico,
científico e artístico inerente à prova pericial, do que decorre que o julgador, face a prova pericial, terá de aceitar o juízo
técnico, científico ou artístico a ela inerente, a menos que fundamente a sua divergência relativamente ao mesmo – art.
163.º, n.º 2, do CPP.
07-11-2007, processo n.º 3986/07 - 3.ª - Face ao regime vigente, se o julgador acatar o juízo técnico, científico ou artístico
dos peritos, inerente à prova pericial, nada terá que dizer. Se o não acatar, e dele divergir, terá que fundamentar a sua
divergência (citando este, o de 17-04-2008, processo 677/08-3ª).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ000,
de
19-03-2009,
proc.
n.º
09P0392,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d1c344d33702c444802575a5003b9091?OpenDocument
)
(Acórdão
do
STJ,
de
01-10-2008,
proc.
n.º
08P2035,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/958c21cb7f9851b6802574e20051b481?OpenDocument
)
I - Em processo penal a regra é a de livre apreciação da prova, como decorre do estatuído no art. 127.º do CPP, onde se
estabelece que, salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre
convicção da entidade competente.
II - Tal princípio não é absoluto, e entre as excepções a tal regra incluem-se o valor probatório dos documentos
autênticos e autenticados, o caso julgado, a confissão integral e sem reservas no julgamento e a prova pericial.
III - Segundo Maia Gonçalves (Código de Processo Penal Anotado, 9.ª edição, pág. 323), estas excepções integram-se no
princípio da prova legal ou tarifada, que é usualmente baseado na segurança e certeza das decisões, consagração de regras
de experiência comum e facilidade e celeridade das decisões.
IV - Na definição do art. 388.º do CC, a prova pericial tem por fim a percepção ou apreciação de factos por meio de
peritos, quando sejam necessários conhecimentos especiais que os julgadores não possuem, ou quando os factos, relativos
a pessoas, não devam ser objecto de inspecção judicial.
V - E, de acordo com o art. 151.º do CPP, a prova pericial tem lugar quando a percepção ou apreciação dos factos exigem
especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos. A perícia é, assim, a actividade de percepção ou apreciação dos
factos probandos efectuada por pessoas dotadas de especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.
VI - Segundo José Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Anotado, vol. IV, pág. 161), a função característica da
testemunha é narrar o facto e a do perito é avaliar ou valorar o facto, emitir quanto a ele juízo de valor, utilizando a sua
cultura e experiência.
VII - A regra geral, relativa ao valor probatório das perícias, de que se presume subtraído à livre convicção do magistrado
o juízo técnico, científico e artístico inerente àquelas, com obrigação de fundamentação de eventual divergência, foi
indicada na Lei 43/86, de 26-09 (Lei de autorização legislativa de que emergiu o CPP87) e veio a ser estabelecida no art.
163.º do CPP.
VIII - Para Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, Editorial Verbo, 1999, vol. II, pág. 178), «a presunção que
o art. 163.º, n.º 1, consagra não é uma verdadeira presunção, no sentido de ilação, o que a lei tira de um facto conhecido
para firmar um facto desconhecido; o que a lei verdadeiramente dispõe é que salvo com fundamento numa crítica material
da mesma natureza, isto é, científica, técnica ou artística, o relatório pericial se impõe ao julgador. Não é necessária uma
contraprova, basta a valoração diversa dos argumentos invocados pelos peritos e que são fundamento do juízo pericial».
IX - Na jurisprudência acolheram-se estas soluções, sendo disso exemplo, entre muitos outros, os Acs. do STJ de 11-022004, CJSTJ 2004, tomo 1, pág. 197; de 19-10-2005, Proc. n.º 2816/05 - 3.ª, CJSTJ 2005, tomo 3, pág. 189; de 11-01-2006,
Proc. n.º 4299/05 - 3.ª; de 26-10-2006, Proc. n.º 183/06 - 5.ª; de 11-07-2007, Proc. n.º 1416/07 - 3.ª; de 19-09-2007, Proc.
n.º 2811/07 - 3.ª; e de 07-11-2007, Proc. n.º 3986/07 - 3.ª.
X - Não comporta juízo técnico-científico sobre a inimputabilidade do arguido no momento da prática do crime o
relatório pericial de psiquiatria que, sobre o elemento crucial em análise, apenas refere: «Na altura dos factos de que é
acusado – com base nos elementos fornecidos pelo próprio e da informação do Hospital de Caxias onde foi internado ao 3°
dia de detenção – é provável que se encontrasse em surto psicótico agudo, de causa indeterminada.
Em surto psicótico agudo o sujeito não tem capacidade para adequadamente avaliar as consequências dos seus actos e
omissões e de adequadamente se determinar de acordo com essa avaliação.
Admitindo que na altura dos factos de que é acusado o sujeito estava em surto psicótico agudo deverá ser considerado
inimputável».
XI - Na verdade, o Sr. Perito não faz uma afirmação, não emite uma pronúncia sustentada, antes limita-se a produzir um
juízo opinativo, adiantando apenas uma mera probabilidade, avançando um palpite.
XII - Ora, num caso, como o dos autos, em que não está em causa um juízo técnico-científico, com o sinal de certeza
requerido, mas antes de mera probabilidade, a força vinculativa própria da prova tarifada não é absoluta, ficando à
responsabilidade do tribunal, nos termos do art. 127.º do CPP, a decisão sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do
arguido, e afastada a aplicação do disposto no art. 163.º do CPP.
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(Acórdão
do
STJ,
de
01-10-2008,
proc.
n.º
08P2035,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/958c21cb7f9851b6802574e20051b481?OpenDocument
)
IV - A autópsia da vítima não se enquadra na prova pericial dos artigos 151.º e seguintes do CPP, sendo antes um simples
exame para recolha de indícios sobre a prática de um crime, não tendo a força probatória atribuída àquela pelo artigo 163.º
do referido diploma, e constituindo um meio de prova sujeito ao princípio da livre apreciação.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034408,
de
10-12-1997,
proc.
n.º
97P1017,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/92c7cf5dbccae141802568fc003b769e?OpenDocument)
I - Ao arguido cabe-lhe no direito de requerer a realização de perícias mas o que dimana do artigo 151.º do CPP, não
impõe ao tribunal um dever ou uma obrigatoriedade absolutos, no sentido de deferimento de tal diligência de prova. Cabe
ao tribunal decidir sobre a realização ou não da aludida diligência. É ao tribunal de primeira instância que cumpre ajuízar da
necessidade ou não de ser realizada a perícia.
II - No caso de o tribunal de primeira instância decidir pelo indeferimento da realização de uma perícia requerida pelo
arguido, fundamentando a decisão, o STJ não pode sindicar tal decisão, uma vez que sendo um tribunal de revista, tal
matéria não se mostra contender com o disposto no artigo 410 n. 2.º do CPP (revista alargada), e assim cai fora do âmbito
de tal poder sindicante - cfr. artigo 433.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00035842,
de
10-07-1997,
proc.
n.º
97P315,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5fe9eef5137c0359802568fc003ba7f9?OpenDocument)
Só nos casos referidos no artigo 151.º do CPP é que se torna obrigatória a prova pericial.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032887,
de
14-05-1997,
proc.
n.º
97P019,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2230768637d60f67802568fc003b58c5?OpenDocument)
I - O exame pericial previsto nos artigos 151.º e seguintes do CPP de 1987 é diferente dos exames a que alude o artigo
171.º do mesmo diploma.
II - Na prova pericial é respeitado o princípio do contraditório, sendo o despacho que o ordena notificado ao Ministério
Público, quando não é o seu autor, ao arguido, ao assistente e às partes civis, daí o valor probatório previsto no artigo 163.º
do CPP de 1987.
III - O exame médico-legal, quando feito por médico do Tribunal, aí observando o ofendido, não tem aquele valor
probatório.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00029954,
de
07-02-1996,
proc.
n.º
048729,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/616b86543518bed9802568fc003b35e9?OpenDocument
)
3- Acordãos dos TR
Ac. TRC de 20-05-2015 : I. É prova pericial a análise incidente sobre discos rígidos de máquinas apreendidas, donde se
extrai o conteúdo da informação depositada naqueles, porquanto a percepção e/ou apreciação do conteúdo dos mesmos
só é realizável por quem detém especiais conhecimentos técnicos, concretamente na área informática.
II. Na actividade desenvolvida pelo perito tanto podem estar presentes a percepção, como a apreciação/valoração, ou
ambas, de todos os factos juridicamente relevantes desde logo, mas não só, para a existência ou inexistência do crime.
III. No âmbito desse desempenho, não está, de modo algum, vedado ao perito socorrer-se de deduções e induções, as
quais, associadas aos seus especiais conhecimentos, lhe vão permitir retirar conclusões.
Extracto da fundamentação:
[…] concedendo, embora, que os relatórios em causa assumem – como se nos afigura ter de ser - uma natureza mista, ou
seja uma vertente de «perícia» e uma outra de «exame», é inquestionável não se mostrar aquela excluída, pois que não se
limitam os mesmos a traduzir o resultado de uma mera observação de vestígios e de indícios relativos ao modo como foram
praticados os factos.
Referia Manuel de Andrade que a perícia se traduz « … na perceção, por meio de pessoas idóneas (…), de quaisquer
factos presentes, quando não possa ser direta e exclusivamente realizada pelo juiz, por necessitar de conhecimentos
científicos ou técnicos especiais (…); ou na apreciação de quaisquer factos (na determinação das ilações que deles se
possam tirar acerca de outros factos), caso dependa de conhecimentos daquela ordem, isto é, de regras de experiência que
não fazem parte da cultura geral ou experiência comum que pode e deve presumir-se no juiz, como na generalidade das
pessoas instruídas e experimentadas» - [cf. “Noções Elementares de Processo Civil”, Coimbra Editora, 1976, pág. 261] –
destaque nosso.
Também, a propósito, escreve Germano Marques da Silva «a perícia é a atividade de perceção ou apreciação de factos
probandos efetuada por pessoas dotadas de especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos», adiantando ser
seu objeto «a perceção dos factos ou a sua valoração» e, bem assim, que «o perito pode descobrir meios de prova,
recorrendo a métodos científicos (…) para permitirem a sua apreensão ou pode exigir-se ao perito não a descoberta dos
factos mas apenas a sua apreciação» - [cf. “Curso de Processo Penal”, T. II, pág. 152].
Ainda sobre o fim da prova pericial lê-se no Código de Processo Penal, dos Magistrados do Ministério Público do Distrito
Judicial do Porto, a págs. 403/404 «Através da prova pericial introduzem-se no processo critérios ou regras valorativas
próprias de uma profissão ou atividade especializada, com os quais se poderá vir a compreender certos factos alegados e
as suas consequências. A atividade que o perito desenvolve caracteriza-se pela observação, recolha de dados, análise
própria decorrente dos seus conhecimentos especiais, bem como nas subsequentes deduções e induções que permitirão
retirar conclusões, devendo plasmar todas as operações e conclusões no respetivo relatório pericial que constitui o meio de
prova» - destaque nosso.
Em síntese, diremos que:
i. Os relatórios contra os quais o recorrente se insurge, na medida em que refletem a análise levada a efeito aos discos
rígidos das máquinas apreendidas, donde foi possível extrair o conteúdo da informação nos mesmos depositada assume a
natureza de perícia uma vez que a perceção e ou apreciação do conteúdo daquele só é realizável por quem detém especiais
conhecimentos técnicos, concretamente na área informática;
ii. Na atividade desenvolvida pelo perito tanto podem estar presentes a perceção, como a apreciação/valoração, ou
ambas, de todos os factos juridicamente relevantes desde logo, mas não só, para a existência ou inexistência do crime;
iii. Não lhe estando nesse seu desempenho, de modo algum, vedado socorrer-se de deduções e induções, as quais
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associadas aos seus especiais conhecimentos, lhe vão permitir retirar conclusões,
Donde, não ocorre valoração de prova proibida, violação do artigo 125.º do CPP, a invocada nulidade e/ou nesta sede
«erro notório na apreciação da prova», o qual, apenas poderia ser afirmado se o juiz tivesse decidido contra prova
legalmente tarifada, ainda assim sem que justificasse a divergência.
1. A prova pericial representa em processo penal um desvio ao princípio da livre apreciação da prova (art. 127.º do CPP),
dispondo o art. 163.º do CPP expressamente que o juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial se presume
subtraído à livre apreciação do julgador, o qual deve fundamentar a sua divergência sempre que a sua convicção divergir do
juízo contido no parecer dos peritos.
E uma das provas de apreciação vinculada é a prova pericial, que «tem lugar quando a percepção ou a apreciação dos
factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos» - art. 151.º do C.P.P.
Ora conforme supra se referiu e atento o disposto no art.º 163° do CPP este juízo técnico da prova pericial está subtraído
à livre convicção do legislador, pelo que não tendo o julgador conhecimentos técnicos iguais aos dos peritos, não poderá,
sem mais, desconsiderar o resultado obtido pela perícia.
2. A renovação de uma perícia deve ser ordenada quando a capacidade técnica do perito inicial seja duvidosa, o relatório
tenha como ponto de partida pressupostos de facto incorrectos, contradições ou quando o novo perito possua meios de
investigação que possam suplantar os do anterior perito.
Tratando-se de exame pericial o resultado obtido no mesmo apenas pode ser colocado em crise por outro meio de prova
idêntico e nunca pela análise de uma testemunha, ou nas declarações do arguido.
Extracto da fundamentação:
A perícia é a actividade de perceção ou apreciação dos factos probandos efectuada por pessoas dotadas de especiais
conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos [Acórdão do S.T.J. de 1-10-2008, processo 08P2035].
Dada a importância desta prova o legislador português optou por um modelo de perícia pública, oficial, e formalizou
todo o procedimento com vista à sua obtenção, tudo para tentar manter intocado o valor intrínseco da mesma já que, como
dissemos, o juiz tem, por regra, que a acatar.
Para além de indicar, no art. 152º do C.P.P., quem realiza a perícia a lei pronuncia-se sobre todo o formalismo a cumprir
até que a perícia seja efectivada, todo ele sujeito ao princípio do contraditório.
No termo deste procedimento surge o relatório pericial, que congrega os resultados da diligência.
Ao fim e ao cabo é este relatório, mencionado no art. 157º do C.P.P., que constitui a tal prova vinculada, de que falámos,
subtraída à livre apreciação do julgador, conforme diz o art. 163º, nº 1, do C.P.P.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-03-2015,
proc.
n.º
344/12.9GBCLD.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ee8f11cd1fa74c9680257e6200346944?OpenDocument)
Ac. TRC de 4-03-2015 : I. O valor da prova pericial é acrescido em relação aos outros meios na medida em que «[o] juízo
técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador», o qual, se dele
divergir, deve fundamentar a sua discordância (artigo 163.º, n.ºs 1 e 2).
II. A descrição que o relatório pericial faz da máquina apreendida e do seu modo de funcionamento resulta do
conhecimento especializado do perito sobre o tipo de máquinas em causa, sendo certo que nenhum elemento de prova foi
apresentado ao tribunal a quo que lhe permita divergir do juízo contido no relatório pericial.
Extracto da fundamentação:
Conforme tem sido jurisprudência corrente a presunção de validade do juízo pericial cinge-se às razões técnicas,
científicas ou artísticas que a suportam e não propriamente em relação aos demais juízos que possam incidir sobre a
respectiva factualidade, como sejam os juízos de comuns de probabilidade ou os juízos de ponderação do direito ([cfr.
Acórdãos do STJ de 20/9/1995, CJ, ACSTJ, Ano III, Tomo III, pág. 191 e de 3/7/1996, CJ, ACSTJ, Ano IV, Tomo II; pág. 214]).
Ac. TRE de 13-05-2014 : I. No ordenamento processual penal português, a perícia caracteriza-se por ser tendencialmente
pública e exigir dois pressupostos para a sua realização: um, formal: a nomeação por entidade judiciária; outro, material: a
necessidade de especiais conhecimentos para percepcionar (compreender) e apreciar (valorar) factos.
II. Uma perícia deve cumprir uma tríplice perspectiva: ver assegurada a imparcialidade do(s) perito(s); realizar-se em prazo
razoável; sujeitar-se aos princípios da igualdade de armas e do contraditório.
Extracto da fundamentação:
Saber quando ordenar a perícia é questão já tratada supra: sempre que seja necessário percepcionar ou apreciar (no
caso, obter e apreciar) factos relevantes através de especiais conhecimentos técnicos, artísticos ou científicos - 151º do
C.P.P..
Há casos claros de exigência legal (literal), a implicar necessariamente a realização de perícia. Estão neste caso, pelo
menos, os previstos nos artigos 166º, nº 2 (documento cifrado), o artigo 351º, nº 1 (imputabilidade) do Código de Processo
Penal e o artigo 18º da Lei 45/2004 (autópsia médico-legal).
Mas também é indubitável que a inexistência de perícia pode implicar vício do processado, a incluir na parte final da
alínea d) do n. 2 do artigo 120º do CPP. «insuficiência … da instrução, por … omissão posterior de diligências que pudessem
reputar-se essenciais para a descoberta da verdade».
Estes serão casos em que a realização de perícia não é “legalmente obrigatória”, no sentido de literal e específica
exigência legal de realização.
Ao invés, pode implicar a realização de perícia qualquer caso em que a essencialidade probatória da perícia se revele, e
aqui neste sentido “a prova pericial não é facultativa, mas obrigatória como resulta do artigo 151° do Código de Processo
Penal” no dizer do acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 25-02-2008 (rel. Cruz Bucho). Ou seja, será o critério da
necessidade e da especial natureza científica (artística ou técnica) dos conhecimentos implicados a determinar a
exigibilidade da realização de perícia.
Esse critério tem que assentar naquilo que os autos já dispõem e naquilo que se espera vir a obter com a perícia para
responder às questões em dúvida. O que supõe uma análise quanto aos indícios existentes e aos que podem vir a ser
colhidos com a eventual perícia.
Ac. TRC de 19-02-2014 : I. Por força do caso julgado (formal), o despacho que, embora de modo genérico, admite «a
prova indicada» na contestação apresentada pelo arguido - perícia a incidir sobre alcoolímetro utilizado na detecção do
estado de influenciado pelo álcool -, não pode ser posteriormente alterado em novo despacho de sentido contrário, ou
seja, que rejeita aquele meio de prova, com fundamento na sua desnecessidade.
II. A consequência decorrente da violação do caso julgado formal traduz-se na ineficácia jurídica do despacho recorrido e de
todos os actos processuais que se lhe seguirem.
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Ac. TRP de 24-02-2010, CJ, 2010, T1, pág.214: I. O facto de, na fase de inquérito, ter sido indeferido o pedido de exame à
letra de determinados documentos para apurar se eles foram falsificados, não obsta a que esse pedido, uma vez renovado
em julgamento, não venha a ser atendido.
II. É que, além de o despacho de indeferimento não ter feito caso julgado sobre a definitiva desnecessidade da realização da
perícia, pois assentou num juízo temporal circunscrito («por ora»), a realização da perícia é essencial para a decisão da
causa.
O relatório oriundo do Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico (Núcleo de Investigação de
Acidentes de Viação) que elaborado a partir de elementos probatórios constantes dos autos (fotografias, auto de
participação, relatório de autópsia, declarações do arguido e do assistente, etc) analisou a dinâmica do acidente de viação
tendo em conta as leis fundamentais da dinâmica e mediante o uso de fórmulas matemáticas e simulações computacionais
é seguramente um relatório de valia técnica mas não se traduz em verdadeira prova pericial no sentido aportado pelos
arts. 151.º e ss CPP e, por conseguinte, não tem o valor preconizado no art.º 163.º CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-09-2009,
proc.
n.º
454/05.9GAMTA.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33782968e20384cb802576580058821b?OpenDocument
)
4- Doutrina online
Cristina Mota Lopes, O Papel da Contabilidade na Prova dos Crimes Fiscais, CEJ, 2016.

Artigo 152.º
Quem a realiza
1 - A perícia é realizada em estabelecimento, laboratório ou serviço oficial apropriado ou, quando tal
não for possível ou conveniente, por perito nomeado de entre pessoas constantes de listas de peritos
existentes em cada comarca, ou, na sua falta ou impossibilidade de resposta em tempo útil, por pessoa
de honorabilidade e de reconhecida competência na matéria em causa.
2 - Quando a perícia se revelar de especial complexidade ou exigir conhecimentos de matérias
distintas, pode ela ser deferida a vários peritos funcionando em moldes colegiais ou interdisciplinares.
Artigo 153.º
Desempenho da função de perito
1 - O perito é obrigado a desempenhar a função para que tiver sido competentemente nomeado, sem
prejuízo do disposto no artigo 47.º e no número seguinte.
2 - O perito nomeado pode pedir escusa com base na falta de condições indispensáveis para
realização da perícia e pode ser recusado, pelos mesmos fundamentos, pelo Ministério Público, pelo
arguido, pelo assistente ou pelas partes civis, sem prejuízo, porém, da realização da perícia se for
urgente ou houver perigo na demora.
3 - O perito pode ser substituído pela autoridade judiciária que o tiver nomeado quando não
apresentar o relatório no prazo fixado ou quando desempenhar de forma negligente o encargo que lhe
foi cometido. A decisão de substituição do perito é irrecorrível.
4 - Operada a substituição, o substituído é notificado para comparecer perante a autoridade judiciária
competente e expor as razões por que não cumpriu o encargo. Se aquela considerar existente grosseira
violação dos deveres que ao substituído incumbiam, o juiz, oficiosamente ou a requerimento, condenao ao pagamento de uma soma entre 1 UC e 6 UC.
Artigo 154.º
Despacho que ordena a perícia
1 - A perícia é ordenada, oficiosamente ou a requerimento, por despacho da autoridade judiciária,
contendo a indicação do objeto da perícia e os quesitos a que os peritos devem responder, bem como a
indicação da instituição, laboratório ou o nome dos peritos que realizarão a perícia.
2 - A autoridade judiciária deve transmitir à instituição, ao laboratório ou aos peritos, consoante os
casos, toda a informação relevante à realização da perícia, bem como a sua atualização superveniente,
sempre que eventuais alterações processuais modifiquem a pertinência do pedido ou o objeto da
perícia, aplicando-se neste último caso o disposto no número anterior quanto à formulação de quesitos.
3 - Quando se tratar de perícia sobre características físicas ou psíquicas de pessoa que não haja
prestado consentimento, o despacho previsto no número anterior é da competência do juiz, que
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pondera a necessidade da sua realização, tendo em conta o direito à integridade pessoal e à reserva da
intimidade do visado.
4 - O despacho é notificado ao Ministério Público, quando este não for o seu autor, ao arguido, ao
assistente e às partes civis, com a antecedência mínima de três dias sobre a data indicada para a
realização da perícia.
5 - Ressalvam-se do disposto no número anterior os casos:
a) Em que a perícia tiver lugar no decurso do inquérito e a autoridade judiciária que a ordenar tiver
razões para crer que o conhecimento dela ou dos seus resultados, pelo arguido, pelo assistente ou pelas
partes civis, poderia prejudicar as finalidades do inquérito;
b) De urgência ou de perigo na demora.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 154.º
(Despacho que ordena a perícia)
1 - A perícia é ordenada, oficiosamente ou a requerimento, por despacho da autoridade judiciária, contendo o nome dos
peritos e a indicação sumária do objecto da perícia, bem como, precedendo audição dos peritos, se possível, a indicação
do dia, hora e local em que se efectivará.
2 - O despacho é notificado ao Ministério Público, quando este não for o seu autor, ao arguido, ao assistente e às partes
civis, com a antecedência mínima de três dias sobre a data indicada para a realização da perícia.
3 - Ressalvam-se do disposto no número anterior os casos:
a) Em que a perícia tiver lugar no decurso do inquérito e a autoridade judiciária que a ordenar tiver razões para crer que o
conhecimento dela ou dos seus resultados, pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes civis poderia prejudicar as
finalidades do inquérito;
b) De urgência ou de perigo na demora.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11
Artigo 154.º
[...]
2 - Quando se tratar de perícia sobre características físicas ou psíquicas de pessoa que não haja prestado consentimento,
o despacho previsto no número anterior é da competência do juiz, que pondera a necessidade da sua realização, tendo em
conta o direito à integridade pessoal e à reserva da intimidade do visado.
3 - (Anterior n.º 2.)
4 - (Anterior n.º 3.)
- Lei n.º 20/2013, de 21/02
Artigo 154.º
Despacho que ordena a perícia
1 - A perícia é ordenada, oficiosamente ou a requerimento, por despacho da autoridade judiciária, contendo a indicação
do objeto da perícia e os quesitos a que os peritos devem responder, bem como a indicação da instituição, laboratório ou
o nome dos peritos que realizarão a perícia.
2 - A autoridade judiciária deve transmitir à instituição, ao laboratório ou aos peritos, consoante os casos, toda a
informação relevante à realização da perícia, bem como a sua atualização superveniente, sempre que eventuais
alterações processuais modifiquem a pertinência do pedido ou o objeto da perícia, aplicando-se neste último caso o
disposto no número anterior quanto à formulação de quesitos.
3 - (Anterior n.º 2.)
4 - (Anterior n.º 3.)
5 - (Anterior n.º 4.)
2- Acórdãos do TC
228/2007, 155/2007
Julga inconstitucional, por violação do disposto nos artigos s 25.º, 26.º e 32.º, 4, da Constituição, a norma constante do
art.º 172.º, 1, do CPP, quando interpretada no sentido de possibilitar, sem autorização do juiz, a colheita coactiva de
vestígios biológicos de um arguido para determinação do seu perfil genético, quando este último tenha manifestado a
sua expressa recusa em colaborar ou permitir tal colheita.
Consequencialmente, julga inconstitucional, por violação do disposto no art.º 32.º, 4, da Constituição, a norma constante
do art.º 126.º, s 1, 2 alíneas a) e c) e 3, do CPP, quando interpretada em termos de considerar válida e, por conseguinte,
susceptível de ulterior utilização e valoração a prova obtida através da colheita realizada nos moldes acima descritos.
Nota: ver notas ao art.º 126.º e ao art.º 172.º
3- Acordãos dos TR
Ac. TRP de 9-07-2014 : I. O estatuto de consultor técnico está consagrado no art.º 155º do CPP.
II. São inaplicáveis às perícias realizada no Instituto de Medicina Legal as disposições contidas nos art.ºs 154º e 155º do
CPP, ex vi do disposto no art.º 3º da Lei 45/2004, de 19/8.
III. Sendo a própria Lei a excluir o consultor técnico, o despacho que admite a assistência deste à realização da perícia, a
requerimento do arguido, carece de objecto, sendo inexequível e terá de se considerar como não escrito.
IV. O Tribunal Constitucional, no Acórdão 133/2007, decidiu que a norma constante do art.º 3° n.º 1 da Lei n°45/2004 de 19
de Agosto, na parte em que inviabiliza a participação de consultores técnicos nas perícias médico-legais realizadas em
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delegação do Instituto Nacional de Medicina Legal, não é inconstitucional.
I - A lei penal adjectiva não delimita expressamente quais são os meios que podem ser usados para verificar a capacidade
mental de uma pessoa para prestar declarações.
II – Contudo, a perícia da personalidade só pode ser utilizada quando se tratar de menor de 18 anos em crime contra a
liberdade e autodeterminação sexual de menores (cf. n.º 3 do citado art.º 131.º do Código de Processo Penal).
III – Não é o caso da pessoa que nestes autos se constituiu assistente e demandante civil [que não é menor de 18 anos,
em que se trata de 1 (um) crime de maus tratos ao cônjuge, da previsão do art.º 152.º, n.º 1, alínea b), do Código Penal)].
IV – Mesmo que se aceite que a testemunha (e, por isso, o assistente e o demandante civil) possa ser sujeita a perícia
psiquiátrica para aferir a sua idoneidade mental para prestar declarações, essa perícia, quando tiver por objecto pessoa
que não haja prestado consentimento, só pode ser efectivada quando, ajuizado o direito à integridade pessoal e à reserva
da intimidade do visado, se mostrar necessária (art.º 154.º, n.º 2, do CPP).
V – No caso não se aventa qualquer razão para que a credibilidade do depoimento da assistente não pudesse ter sido
aferida através da realização do contra-interrogatório e da produção da prova testemunhal requerida quanto à sua
personalidade e ao seu relacionamento interpessoal.
VI - Não podem ser meras suspeitas vagas da existência de uma psicopatia indeterminada que legitima a violação da
integridade pessoal e a intromissão na intimidade que a efectivação de uma perícia psiquiátrica envolve.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-03-2011,
proc.
n.º
199/07.5GHSNT
–
3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/163cfa403a4a91d580257876005b03cc?OpenDocument)
Ac. TRP de 25-02-2009 : Deve ser dado conhecimento do relatório pericial aos sujeitos processuais, excepto na situação
prevista na alínea a) do nº 4 do art. 154º do Código de Processo Penal.
Ac. TRL de 9-07-2008, CJ, 2008, T3, pág.143: A omissão de notificação do despacho que decidiu a perícia constitui mera
irregularidade, sujeita ao regime de arguição do artº 123º do CPP.
I - Ordenada a realização de perícia em processo crime, não se verificando nenhuma das hipóteses do n.º 3, do art.º
154.º, do CPP, o arguido tem direito a indicar consultor técnico da sua confiança, para assistir à mesma (art.º 155.º).
II - O consultor técnico tem funções de fiscalização e de assessor da parte, que exerce assistindo à realização da perícia,
com a possibilidade de intervir (art.º 155.º, n.º 2) e de ser ouvido em audiência (art.º 350.º), mas não participando na
elaboração do relatório pericial (art.º 157.º), razão por que a sua intervenção não belisca a independência técnico-científica
do perito.
III - Ao consultor técnico não é aplicável o regime de impedimentos, recusas e escusas, previsto para os peritos (arts.
153.º, n.º s 1 e 2, e 47.º), nem está obrigado a compromisso ou juramento (art.º 91.º, a contrario), não podendo a sua
intervenção ser vetada pela entidade incumbida da perícia, já que a lei não coloca qualquer restrição à respectiva escolha,
antes consagrando a figura do consultor técnico como sendo da estrita confiança pessoal de quem o indica.
(Acórdão
do
TRL,
de
27-02-2007,
proc.
n.º
9794/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/25b18877faab688b802572a3003f7440?OpenDocument)
I – A notificação ao arguido prevista no art.º 154.º, n.º 2, do CPP, destina-se a permitir o exercício dos direitos
consignados nos artigos seguintes: designação de consultor técnico, proposição por este de diligências ou formulação de
‘observações e objecções’, eventual presença do próprio arguido à realização da perícia.
II – A inexistência de tal notificação configura a nulidade prevista na alínea d) do n.º 2 do art.º 120.º, do CPP –
insuficiência do inquérito, por omissão de uma importante diligência -, como tal, sanável, nos termos do n.º 3, al. c), do
mesmo artigo.
(Acórdão
do
TRL,
de
31-01-2007,
proc.
n.º
9598/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f148edc39b97ebf1802572aa004b49f0?OpenDocument)
Extracto da fundamentação:
[…] de acordo com o artigo 118º, nº 1, do Código de Processo Penal, «a violação ou inobservância das disposições da lei
do processo penal só determina a nulidade do acto quando esta for expressamente cominada na lei». Acrescenta o nº 2 que,
«nos casos em que a lei não cominar a nulidade, o acto ilegal é irregular».
As nulidades são, portanto, típicas.
Ora, não cominando o legislador como nulidade a inobservância da tramitação imposta para as perícias pelos artigos
154º e 155º, a falta de notificação do arguido, imposta pelo nº 2 do artigo 154º, e a consequente não nomeação de
consultor técnico, permitida pelo nº 1 do artigo 155º, só poderão ser qualificadas como meras irregularidades. Ora, tais
vícios processuais devem ser arguidos nos termos previstos no artigo 123º do Código de Processo Penal, coisa que, no caso,
não se verificou.
Por isso, devem ser considerados sanados.
Podendo o recorrente arguir, no prazo estabelecido, esse vício e sendo-lhe reconhecida ainda o direito de pedir
esclarecimentos aos peritos ou de requerer a realização de nova perícia (artigo 158º), não se vê razão para considerar que
essa qualificação do vício como mera irregularidade constitua qualquer violação do direito de defesa do arguido (artigo 32º,
nº 1, da Constituição da República Portuguesa).
(Acórdão
do
TRL,
de
13-10-2004,
proc.
n.º
5150/2005-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2e8989f0e7de2437802570ab00575823?OpenDocument
)
O não cumprimento do artigo 154 n.2 do Código de Processo Penal de 1998 integra simples irregularidade
É sabido que a violação ou inobservância das disposições da lei do processo penal só determina a nulidade do acto
quando esta for expressamente cominada na lei. E nos casos em que a lei não cominar a nulidade, o acto ilegal é irregular,
art.º 118º nºs 1 e 2 do Código Processo Penal.
Percorrido o apertado catálogo dos artºs 119º e 120º do Código Processo Penal, constata-se que a omissão em causa não
configura nulidade. Daí que o acto ilegal do Ministério Público de ter omitido a notificação do arguido prevista no art.º
154º n.º 2 do Código Processo Penal, é apenas irregular, art.º 118º nºs 1 e 2 do Código Processo Penal. Ora qualquer
irregularidade do processo só determina a invalidade do acto a que se refere e dos termos subsequentes que possa afectar
quando tiver sido arguida pelos interessados no próprio acto ou, se a este não tiverem assistido, nos três dias seguintes em
que tiverem sido notificados para qualquer termo do processo. Assim, no caso, pelo menos aquando da notificação da
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acusação o arguido teve conhecimento que a perícia foi feita sem para tal ter sido notificado... acontece que jamais fez o
mais pequeno reparo.
Está, assim, ultrapassada e sanada essa irregularidade que, por isso, irreleva. E compreende-se que assim seja, pois, em
qualquer altura do processo pode a autoridade judiciária competente determinar, oficiosamente ou a requerimento, que os
peritos sejam convocados para prestarem esclarecimentos... art.º 158º nºs 1 e 2 do Código Processo Penal. Daí que a
omissão do Ministério Público pode ser remediada posteriormente, quer oficiosamente, quer a requerimento. E esta
possibilidade é um remédio que, se não é totalmente eficaz, pelo menos satisfaz, pois, a intervenção dos consultores
técnicos é muito limitada: assistem à realização da perícia e pouco mais, art.º 155º do Código Processo Penal, pois as
respostas e conclusões não podem ser contraditadas, art.º 157º do Código Processo Penal [Talvez por esta razão Rodrigo
Santiago, RPCC, Ano 11, cit. não alvitre qualquer sanção para o não cumprimento do art.º 154º n.º 2 do Código Processo
Penal].
Não é, pois, correcto, neste contexto, o entendimento da Ex.ma juíza de que aquele meio de prova não é legalmente
admissível e, como tal, não pode ser valorado, porque não foi obtido cumprindo as formalidades legalmente prescritas para
o efeito.
Do exposto resulta que não são procedentes os argumentos para desconsiderar e afastar a perícia. Mais, como refere
Rodrigo Santiago [Ob. cit. pág. 407], o art.º 163 do Código Processo Penal consagra, de acordo com entendimento unânime,
uma restrição ao princípio da livre convicção probatória: o julgador está amarrado ao juízo pericial, sendo que sempre que
dele divergir deve fundamentar esse afastamento, exigindo-se um acrescido dever de fundamentação.
Foram, assim, violados os artºs 125º, 127º e 163º n.º 1 do Código Processo Penal.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-01-2004,
proc.
n.º
0343780,
em
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/44e75dc5ec2b0c9f80256e30004de1ef?OpenDocument
)

Artigo 155.º
Consultores técnicos
1 - Ordenada a perícia, o Ministério Público, o arguido, o assistente e as partes civis podem designar
para assistir à realização da mesma, se isso ainda for possível, um consultor técnico da sua confiança.
2 - O consultor técnico pode propor a efectivação de determinadas diligências e formular observações
e objecções, que ficam a constar do auto.
3 - Se o consultor técnico for designado após a realização da perícia, pode, salvo no caso previsto na
alínea a) do n.º 5 do artigo anterior, tomar conhecimento do relatório.
4 - A designação de consultor técnico e o desempenho da sua função não podem atrasar a realização
da perícia e o andamento normal do processo.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 155.º
(Consultores técnicos)
1 - Ordenada a perícia, o Ministério Público, o arguido, o assistente e as partes civis podem designar para assistir à
realização da mesma, se isso ainda for possível, um consultor técnico da sua confiança.
2 - O consultor técnico pode propor a efectivação de determinadas diligências e formular observações e objecções, que
ficam a constar do auto.
3 - Se o consultor técnico for designado após a realização da perícia, pode, salvo no caso previsto na alínea a) do n.º 3 do
artigo anterior, tomar conhecimento do relatório.
4 - A designação de consultor técnico e o desempenho da sua função não podem atrasar a realização da perícia e o
andamento normal do processo.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11
Artigo 155.º
[...]
3 - Se o consultor técnico for designado após a realização da perícia, pode, salvo no caso previsto na alínea a) do n.º 4 do
artigo anterior, tomar conhecimento do relatório.
- Lei n.º 20/2013, de 21/02
Artigo 155.º
[...]
3 - Se o consultor técnico for designado após a realização da perícia, pode, salvo no caso previsto na alínea a) do n.º 5 do
artigo anterior, tomar conhecimento do relatório.
2- Acordão do TR
Ac. TRP de 9-07-2014 : I. O estatuto de consultor técnico está consagrado no art.º 155º do CPP.
II. São inaplicáveis às perícias realizada no Instituto de Medicina Legal as disposições contidas nos art.ºs 154º e 155º do
CPP, ex vi do disposto no art.º 3º da Lei 45/2004, de 19/8.
III. Sendo a própria Lei a excluir o consultor técnico, o despacho que admite a assistência deste à realização da perícia, a
requerimento do arguido, carece de objecto, sendo inexequível e terá de se considerar como não escrito.
IV. O Tribunal Constitucional, no Acórdão 133/2007, decidiu que a norma constante do art.º 3° n.º 1 da Lei n°45/2004 de 19
de Agosto, na parte em que inviabiliza a participação de consultores técnicos nas perícias médico-legais realizadas em
delegação do Instituto Nacional de Medicina Legal, não é inconstitucional.
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Artigo 156.º
Procedimento
1 - Os peritos prestam compromisso, podendo a autoridade judiciária competente, oficiosamente ou a
requerimento dos peritos ou dos consultores técnicos, formular quesitos quando a sua existência se
revelar conveniente.
2 - A autoridade judiciária assiste, sempre que possível e conveniente, à realização da perícia,
podendo a autoridade que a tiver ordenado permitir também a presença do arguido e do assistente,
salvo se a perícia for susceptível de ofender o pudor.
3 - Se os peritos carecerem de quaisquer diligências ou esclarecimentos, requerem que essas
diligências se pratiquem ou esses esclarecimentos lhes sejam fornecidos, podendo, com essa finalidade,
ter acesso a quaisquer atos ou documentos do processo.
4 - Sempre que o despacho que ordena a perícia não contiver os elementos a que alude o n.º 1 do
artigo 154.º, os peritos devem obrigatoriamente requerer as diligências ou esclarecimentos, que devem
ser praticadas ou fornecidos, consoante os casos, no prazo máximo de cinco dias.
5 - Os elementos de que o perito tome conhecimento no exercício das suas funções só podem ser
utilizados dentro do objecto e das finalidades da perícia.
6 - As perícias referidas no n.º 3 do artigo 154.º são realizadas por médico ou outra pessoa legalmente
autorizada e não podem criar perigo para a saúde do visado.
7 - Quando se tratar de análises de sangue ou de outras células corporais, os exames efectuados e as
amostras recolhidas só podem ser utilizados no processo em curso ou em outro já instaurado, devendo
ser destruídos, mediante despacho do juiz, logo que não sejam necessários.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 156.º
(Procedimento)
1 - Os peritos prestam compromisso, podendo a autoridade judiciária competente, oficiosamente ou a requerimento dos
peritos ou dos consultores técnicos, formular quesitos quando a sua existência se revelar conveniente.
2 - A autoridade judiciária assiste, sempre que possível e conveniente, à realização da perícia, podendo a autoridade que a
tiver ordenado permitir também a presença do arguido e do assistente, salvo se a perícia for susceptível de ofender o
pudor.
3 - Se os peritos carecerem de quaisquer diligências ou esclarecimentos, requerem que essas diligências se pratiquem ou
esses esclarecimentos lhes sejam fornecidos, para tanto lhes podendo ser mostrados quaisquer actos ou documentos do
processo.
4 - Os elementos que ao perito forem comunicados para cabal exercício da sua função não podem ser utilizados para
prova do facto ou de quem foi o seu agente.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 156.º
[...]
4 - Os elementos de que o perito tome conhecimento no exercício das suas funções só podem ser utilizados dentro do
objecto e das finalidades da perícia.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11
Artigo 156.º
[...]
5 - As perícias referidas no n.º 2 do artigo 154.º são realizadas por médico ou outra pessoa legalmente autorizada e não
podem criar perigo para a saúde do visado.
6 - Quando se tratar de análises de sangue ou de outras células corporais, os exames efectuados e as amostras recolhidas
só podem ser utilizados no processo em curso ou em outro já instaurado, devendo ser destruídos, mediante despacho do
juiz, logo que não sejam necessários.
- Lei n.º 20/2013, de 21/02
Artigo 156.º
[...]
3 - Se os peritos carecerem de quaisquer diligências ou esclarecimentos, requerem que essas diligências se pratiquem ou
esses esclarecimentos lhes sejam fornecidos, podendo, com essa finalidade, ter acesso a quaisquer atos ou documentos do
processo.
4 - Sempre que o despacho que ordena a perícia não contiver os elementos a que alude o n.º 1 do artigo 154.º, os peritos
devem obrigatoriamente requerer as diligências ou esclarecimentos, que devem ser praticadas ou fornecidos, consoante
os casos, no prazo máximo de cinco dias.
5 - (Anterior n.º 4.)
6 - As perícias referidas no n.º 3 do artigo 154.º são realizadas por médico ou outra pessoa legalmente autorizada e não
podem criar perigo para a saúde do visado.
7 - (Anterior n.º 6.)
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2- Acordão do TR
Ac. TRP de 8-07-2015 : Não pode ser questionado em recurso, o modo de realização de uma perícia, com base em meras
hipóteses que põem em causa os procedimentos normais e a seriedade das instituições, se essa dúvida não foi levantada
antes ou no decurso da audiência, nem foi requerida ao tribunal ao abrigo do artº 340º CPP a produção das provas
necessárias ao seu esclarecimento.

Artigo 157.º
Relatório pericial
1 - Finda a perícia, os peritos procedem à elaboração de um relatório, no qual mencionam e
descrevem as suas respostas e conclusões devidamente fundamentadas. Aos peritos podem ser pedidos
esclarecimentos pela autoridade judiciária, pelo arguido, pelo assistente, pelas partes civis e pelos
consultores técnicos.
2 - O relatório, elaborado logo em seguida à realização da perícia, pode ser ditado para o auto.
3 - Se o relatório não puder ser elaborado logo em seguida à realização da perícia, é marcado um
prazo, não superior a 60 dias, para a sua apresentação. Em casos de especial complexidade, o prazo
pode ser prorrogado, a requerimento fundamentado dos peritos, por mais 30 dias.
4 - Se o conhecimento dos resultados da perícia não for indispensável para o juízo sobre a acusação ou
sobre a pronúncia, pode a autoridade judiciária competente autorizar que o relatório seja apresentado
até à abertura da audiência.
5 - Se a perícia for realizada por mais de um perito e houver discordância entre eles, apresenta cada
um o seu relatório, o mesmo sucedendo na perícia interdisciplinar. Tratando-se de perícia colegial, pode
haver lugar a opinião vencedora e opinião vencida.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 157.º
(Relatório pericial)
1 - Finda a perícia, os peritos procedem à elaboração de um relatório, no qual mencionam e descrevem as suas respostas e
conclusões devidamente fundamentadas e que não podem ser contraditadas. Aos peritos podem, porém, ser pedidos
esclarecimentos pela autoridade judiciária, pelo arguido, pelo assistente, pelas partes civis e pelos consultores técnicos.
2 - O relatório, elaborado logo em seguida à realização da perícia, pode ser ditado para o auto.
3 - Se o relatório não puder ser elaborado logo em seguida à realização da perícia, é marcado um prazo, não superior a 60
dias, para a sua apresentação. Em casos de especial complexidade, o prazo pode ser prorrogado, a requerimento
fundamentado dos peritos, por mais 30 dias.
4 - Se o conhecimento dos resultados da perícia não for indispensável para o juízo sobre a acusação ou sobre a pronúncia,
pode a autoridade judiciária competente autorizar que o relatório seja apresentado até à abertura da audiência.
5 - Se a perícia for realizada por mais de um perito e houver discordância entre eles, apresenta cada um o seu relatório, o
mesmo sucedendo na perícia interdisciplinar. Tratando-se de perícia colegial, pode haver lugar a opinião vencedora e
opinião vencida.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 157.º
[...]
1 - Finda a perícia, os peritos procedem à elaboração de um relatório, no qual mencionam e descrevem as suas respostas e
conclusões devidamente fundamentadas. Aos peritos podem ser pedidos esclarecimentos pela autoridade judiciária, pelo
arguido, pelo assistente, pelas partes civis e pelos consultores técnicos.
2- Acordão do STJ
I - Face ao regime vigente, se o julgador acatar o juízo técnico, científico ou artístico dos peritos, inerente à prova pericial,
nada terá que dizer. Se o não acatar, e dele divergir, terá que fundamentar a sua divergência (cf. Ac. do STJ de 07-11-2007,
Proc. n.º 3986/07 - 3.ª).
II - Num caso, como no sub judicio, em que a convicção do julgador não divergiu da perícia, a qual, de harmonia com o
art.º 157.º do CPP, se revela idoneamente válida e segura na produção factual da conclusão a que chegou – a da
imputabilidade do arguido –, não havia necessidade de realização de nova perícia e, por conseguinte, inexistia insuficiência
para a decisão da matéria de facto provada que consubstanciasse o vício constante da al. a) do n.º 2 do art.º 410.º do CPP.
III - Não resultando da fundamentação da decisão em matéria de facto que a convicção do tribunal não tenha assentado
numa valoração lógica, racional e objectiva de toda a prova que apreciou em audiência de julgamento, ou que tenha
contrariado as regras legais e da experiência, a circunstância de esse modo de valoração da prova e o juízo desta resultante
não coincidirem com a perspectiva do recorrente não traduz omissão de pronúncia, não integrando qualquer nulidade.
(Acórdão
do
STJ
de
17-04-2008,
proc.
n.º
08P677,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da858667aa40ca158025743d004adc44?OpenDocument
)
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3- Acordão do TR
Ac. TRP de 10-04-2013 , CJ, 2013, T2, pág.213: I. O relatório de inspecção lofoscópia deve ser acompanhado da
demonstração gráfica da identidade do vestígio.
II. Tal não sucedendo, o relatório padece de insificiência de fundamentação.
III. Essa insuficiencia não configura nulidade, mas irregularidade, que, não sendo arguida tempestivamente, fica sanada.
IV. Assim, não sendo tal prova proibida, nem nula, tal relatório é válido como meio de prova.

Artigo 158.º
Esclarecimentos e nova perícia
1 - Em qualquer altura do processo pode a autoridade judiciária competente determinar,
oficiosamente ou a requerimento, quando isso se revelar de interesse para a descoberta da verdade,
que:
a) Os peritos sejam convocados para prestarem esclarecimentos complementares, devendo ser-lhes
comunicados o dia, a hora e o local em que se efectivará a diligência; ou
b) Seja realizada nova perícia ou renovada a perícia anterior a cargo de outro ou outros peritos.
2 - Os peritos dos estabelecimentos, laboratórios ou serviços oficiais são ouvidos por teleconferência a
partir do seu local de trabalho, sempre que tal seja tecnicamente possível, sendo tão-só necessária a
notificação do dia e da hora a que se procederá à sua audição.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 158.º
(Esclarecimentos e nova perícia)
Em qualquer altura do processo pode a autoridade judiciária competente determinar, oficiosamente ou a requerimento,
quando isso se revelar de interesse para a descoberta da verdade, que:
a) Os peritos sejam convocados para prestarem esclarecimentos complementares, devendo ser-lhes comunicados o dia, a
hora e o local em que se efectivará a diligência; ou
b) Seja realizada nova perícia ou renovada a perícia anterior a cargo de outro ou outros peritos.
- DL n.º 320-C/2000, de 15/12
Artigo 158.º
[...]
1 - (Anterior proémio do artigo.)
a)...
b)...
2 - Os peritos dos estabelecimentos, laboratórios ou serviços oficiais são ouvidos por teleconferência a partir do seu local
de trabalho, sempre que tal seja tecnicamente possível, sendo tão-só necessária a notificação do dia e da hora a que se
procederá a sua audição.
2- Acordão do STJ
I - Consubstanciaria uma afronta do principio da lealdade processual admitir que o requerente da revisão apresentasse
os factos como novos não obstante ter inteiro conhecimento no momento do julgamento da sua existência. Tal
entendimento faria depender a revisão de sentença de um juízo de oportunidade do requerente, formulado à revelia de
princípios fundamentais como é o caso da verdade material ou da referida lealdade. Os factos têm de ser novos para o
arguido, por ele ignorados ou não podendo ser apresentados por si.
II - Sobre o arguido não impende, em bom rigor, o dever de colaboração processual, podendo relegar-se ao direito ao
silêncio, mas tem de entender-se que, no específico caso, de pretender beneficiar de factos ou meios de prova ao seu
alcance, só tem que os alegar e requerer no decurso do julgamento, sob pena de eternizar o andamento do processo e
banalizar a sua natureza excepcional, sendo da maior justiça que o arguido não pode aproveitar da sua negligência ou
ocultação, escamoteando-os.
III - Impõe-se, pois, um limite mínimo ao dever de cooperação abaixo do qual não é legitimo descer, seja por condução
deficiente da estratégia de defesa seja por puro critério de oportunidade.
IV - Ora, se o arguido entende que o exame médico a que se atendeu aquando do julgamento em 1.ª instância não era
suficientemente esclarecedor, e particularmente, quanto à questão de saber se uma cicatriz era preexistente à agressão,
não representando vestígio causal e remanescente da sua conduta, então restava-lhe solicitar ao tribunal, ao abrigo do
art.º 158.º, n.º 1, al. a), do CPP, o esclarecimento devido ao perito ou mesmo realizar nova perícia e reagir, recorrendo, se
visse indeferida a sua pretensão, perdendo o seu requerimento, agora, a natureza de novidade porque estava ao seu
alcance obter essa prova na data do julgamento.
V - A faculdade de revisão não pode suprir a inércia da defesa, se o tribunal (o que não vem demonstrado), não actuou,
oficiosamente, o principio da descoberta da verdade material, à luz do art.º 340.º, n.º 1, do CPP, certamente por
desnecessidade à descoberta da verdade dessa indagação, dispensabilidade onde a lei é particularmente exigente.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
09-01-2013,
proc.
n.º
1541/05.9GDLL.
S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/57c370c96f23396080257b1600530b5c?OpenDocument)
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3- Acordão do TR
1. Os exames e perícias de clínica médico-legal e forense, aqui se incluindo os exames e perícias de natureza psiquiátrica
e psicológica, são, em regra, realizados por um médico perito (cf. art.º 21.º n.º 1 da citada Lei n.º 45/2004) e não estão
sujeitas a qualquer confirmação ou revisão por Junta Médica. Aliás, o DL 11/98, de 24 de Janeiro, que procedeu à
reorganização dos institutos de medicina legal, eliminou a competência inerente à revisão dos relatórios periciais, que fora
afastada pelo CPP de 1987, que, no domínio do CPP de 1929, era atribuída ao Conselho Médico-Legal (art.º 200.º).
2. É, porém, lícito aos sujeitos processuais - confrontados com o relatório pericial - requerer, não apenas a prestação de
esclarecimentos complementares pelo perito, como inclusivamente obter a realização de nova perícia ou a renovação de
perícia anterior, desde que (como refere o artigo 158.º n.º 1 do Código de Processo Penal) isso se revele de interesse para
a descoberta da verdade. Tal implica necessariamente que se invoquem fundadamente as razões de discordância
relativamente ao relatório pericial apresentado, convencendo o tribunal da indispensabilidade da realização da nova
diligência para descoberta e apuramento da verdade material, suprindo ou corrigindo uma eventual inexactidão dos
resultados da primeira perícia.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-04-2007,
proc.
n.º
2989/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/48d9df6902662858802572f0005f08cb?OpenDocument)

Artigo 159.º
Perícias médico-legais e forenses
1 - As perícias médico-legais e forenses que se insiram nas atribuições do Instituto Nacional de
Medicina Legal são realizadas pelas delegações deste e pelos gabinetes médico-legais.
2 - Excepcionalmente, perante manifesta impossibilidade dos serviços, as perícias referidas no número
anterior podem ser realizadas por entidades terceiras, públicas ou privadas, contratadas ou indicadas
para o efeito pelo Instituto.
3 - Nas comarcas não compreendidas na área de actuação das delegações e dos gabinetes médicolegais em funcionamento, as perícias médico-legais e forenses podem ser realizadas por médicos a
contratar pelo Instituto.
4 - As perícias médico-legais e forenses solicitadas ao Instituto em que se verifique a necessidade de
formação médica especializada noutros domínios e que não possam ser realizadas pelas delegações do
Instituto ou pelos gabinetes médico-legais, por aí não existirem peritos com a formação requerida ou
condições materiais para a sua realização, podem ser efectuadas, por indicação do Instituto, por serviço
universitário ou de saúde público ou privado.
5 - Sempre que necessário, as perícias médico-legais e forenses de natureza laboratorial podem ser
realizadas por entidades terceiras, públicas ou privadas, contratadas ou indicadas pelo Instituto.
6 - O disposto nos números anteriores é correspondente aplicável à perícia relativa a questões
psiquiátricas, na qual podem participar também especialistas em psicologia e criminologia.
7 - A perícia psiquiátrica pode ser efectuada a requerimento do representante legal do arguido, do
cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens ou da pessoa, de outro ou do mesmo sexo, que
com o arguido viva em condições análogas às dos cônjuges, dos descendentes e adoptados, ascendentes
e adoptantes, ou, na falta deles, dos irmãos e seus descendentes.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 159.º
(Perícia médico-legal e psiquiátrica)
1 - A perícia relativa a questões médico-legais é deferida a institutos de medicina legal, a serviços oficiais médico-legais, a
médicos constantes de listas existentes na comarca ou, quando isso não for possível ou conveniente, a quaisquer médicos
especialistas ou que desenvolvam, de forma continuada, actividades médico-legais ou apresentem para elas especial
qualificação.
2 - O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável à perícia relativa a questões psiquiátricas, na qual
podem participar também especialistas em psicologia e criminologia.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas):
Artigo 159.º
Perícia médico-legal e psiquiátrica
1 - A perícia médico-legal é deferida aos institutos de medicina legal, aos gabinetes médico-legais, a médicos contratados
para o exercício de funções periciais nas comarcas ou, quando isso não for possível ou conveniente, a quaisquer médicos
especialistas ou de reconhecida competência para a actividade médico-legal, nos termos da lei.
2 - O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável à perícia relativa a questões psiquiátricas, na qual
podem participar também especialistas em psicologia e criminologia.
3 - A perícia psiquiátrica pode ser efectuada a requerimento do representante legal do arguido, do cônjuge não separado
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judicialmente de pessoas e bens ou dos descendentes, ou, na falta deles, dos ascendentes, adoptantes, adoptados ou da
pessoa que viva com o arguido em condições análogas às dos cônjuges.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Ver o artigo em anotação.
2- Legislação
Lei n.º 45/2004, de 19 de Agosto (regime jurídico das perícias médico-legais e forenses).
3- Acórdão do TC
133/2007
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 45/2004 de 19 de Agosto, estendida à perícia
ordenada ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do artigo 131.º do CPP, por força da aplicação do disposto no artigo 159.º do mesmo
Código, traduzindo-se na inadmissibilidade de indicação de consultor técnico pela defesa, para assistir a perícia realizada
na fase de julgamento, por Delegação do INML.
Extracto da fundamentação:
[…] a Lei n.º 45/2004 de 19 de Agosto consagrou um regime específico das perícias médico-legais e forenses, ao
estabelecer a regra de que tais perícias devem obrigatoriamente ser deferidas ao Instituto Nacional de Medicina Legal.
Para o que agora interessa, as alterações foram assim justificadas – cfr. discussão e votação na generalidade da
respectiva Proposta de Lei de que resultou este último diploma, n.º 127/IX/2 [DAR I Série n.º 99/IX/2 2004.06.24]:
"[...]
A definição de novos critérios e regras que devem presidir à actividade pericial surge também da imperiosa necessidade
de conformar a medicina legal em Portugal à evolução das condições tecnológicas e científicas, cuja dinâmica moderna,
poderá afirmar-se, atinge uma velocidade cada vez maior. Tratando-se de uma área técnico-científica especializada,
pressupõe conhecimentos não acessíveis à generalidade dos cidadãos, entidades ou profissionais, pelo que se revela
particularmente importante acautelar a imparcialidade da actividade pericial, por um lado, e garantir a qualidade e rigor
científicos por outro. Pretende o Governo com a presente proposta assegurar a dignidade e a qualidade das perícias médicolegais e forenses, cometendo ao Instituto Nacional de Medicina Legal atribuições e responsabilidade no domínio da
creditação e controlo da realização de perícias médico-legais. [...]
Atente-se que o Instituto Nacional de Medicina Legal consiste numa instituição com natureza judiciária, encontrando-se
os peritos abrangidos pelo segredo de justiça bem como por um especial dever de sigilo profissional. Quanto ao regime de
prestação de esclarecimentos complementares posteriores à realização da perícia e comunicação do respectivo relatório,
estipula-se a regra que a presença do perito em acto ou diligência processual, deverá ser, sempre que existam meios para
tal, substituída por inquirição por teleconferência ou outros meios técnicos processualmente previstos, com vista à
simplificação e celeridade processuais com diminuição de custos. [...]
A responsabilidade decorrente da actividade pericial desenvolvida ao abrigo das atribuições legais cometidas aos serviços
médico-legais preserva a autonomia técnico-científica dos peritos, mas determina a obrigatoriedade de respeito pelas
normas, modelos e metodologias periciais em vigor a nível nacional, assegurando desta forma a harmonização pericial do
ponto de vista técnico e procedimental. [...]
Por outro lado, estabelece-se a regra da obrigatoriedade de as perícias médico-legais serem realizadas nas delegações e
nos gabinetes médico-legais do Instituto Nacional de Medicina Legal e as situações em que, excepcionalmente, as perícias
poderão ser realizadas por entidades terceiras, públicas ou privadas, contratadas ou indicadas para o efeito pelo Instituto de
Medicina Legal."
[…] as sucessivas alterações legislativas visaram acompanhar a evolução tecnológica e científica na área das perícias
médicas e, pressupondo que a exigida especialização não era acessível à generalidade da actividade médica, assumiram o
objectivo de maximizar a qualidade e rigor científicos do meio de prova, garantindo simultaneamente uma especial
protecção da imparcialidade dos peritos.
E é significativo que as perícias médico-legais tenham passado a ser deferidas com exclusividade aos serviços de medicina
legal quando estes serviços se encontravam organizados por forma a garantir um elevado padrão de qualidade científica e
absoluta imparcialidade da actividade pericial, e que, simultaneamente, o legislador tenha vedado aos intervenientes
processuais a possibilidade de nomearem consultores técnicos para acompanhar as perícias médico-legais executadas
naqueles serviços.
Com efeito, a Lei n.º 45/2004 de 19 de Agosto, depois de no seu artigo 2º consagrar a regra de as perícias médico-legais
deverem ser obrigatoriamente realizadas nas delegações e nos gabinetes médico-legais do Instituto Nacional de Medicina
Legal, dispôs:
Artigo 3.º
Requisição de perícias
1 - As perícias médico-legais solicitadas por autoridade judiciária ou judicial são ordenadas por despacho da mesma, nos
termos da lei de processo, não sendo, todavia, aplicáveis às efectuadas nas delegações do Instituto ou nos gabinetes
médico-legais as disposições contidas nos artigos 154.º e 155.º do Código de Processo Penal.
2 - Por razões de celeridade processual, a requisição dos exames periciais deve ser acompanhada das informações clínicas
disponíveis ou que possam vir a ser obtidas pela entidade requisitante até à data da sua realização.
É no n.º 1 desta disposição que se encontra a norma impugnada no presente recurso, que veda a possibilidade de o
arguido recorrente nomear um consultor técnico para acompanhar as perícias médicas determinadas pela autoridade
judiciária e deferidas ao Instituto Nacional de Medicina Legal.
A sua conformidade constitucional é questionada essencialmente pela invocação de que "o direito a indicar um consultor
técnico para acompanhar essa perícia nos termos do artigo 155° n.º 1 do Código de Processo Penal – com as limitações que
eventualmente decorram dos actos médicos ou de audição psicológica que tenham lugar – é garantia fundamental da
defesa, pois permitir-lhe-á verificar a idoneidade, o rigor e os eventuais problemas que o modo de produção das perícias
suscite, em que delicadas questões legis artis se poderão colocar."
Com efeito, embora o aludido artigo 155º n.º 1 do Código de Processo Penal permita genericamente ao Ministério
Público, ao arguido, ao assistente, e às partes civis, designar "um consultor técnico da sua confiança" para assistir à
realização das perícias ordenadas pela autoridade judiciária, o certo é que o citado n.º 1 do artigo 3º da Lei n.º 45/2004, tal
como anteriormente o fazia o artigo 40º do Decreto-Lei n.º 11/98, veda essa possibilidade no caso de a autoridade judiciária
solicitar a perícia médico-legal ao Instituto Nacional de Medicina Legal.
Importa, assim, determinar se a norma viola a Constituição.
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Deve esclarecer-se desde logo que, como diz o Ministério Público na sua alegação, não pode inferir-se directamente da
Constituição a existência de um direito dos participantes processuais a acompanharem os exames médico-legais, realizados
no âmbito do próprio Instituto Nacional de Medicina Legal, por si ou através dos consultores técnicos que os coadjuvem nas
matérias técnico-científicas envolvidas na prova pericial.
Ocorre, porém, perguntar se a Constituição consente ao legislador liberdade para moldar um regime específico quanto
àquelas perícias que devem ocorrer no Instituto Nacional de Medicinal Legal, regime que é mais restritivo quanto ao direito
de acompanhar a diligência que é conferido aos intervenientes processuais e, portanto, também ao arguido.
Mas a análise da evolução legislativa que esta matéria sofreu revela que não tem verdadeiro fundamento a alegação do
recorrente quanto à não existência de "justificação razoável – técnica, científica ou processual – para essa limitação",
omissão que, em seu entender, seria demonstrativa da natureza "desproporcionada e desnecessária" da solução legal.
É, pelo contrário, manifesto que a norma impugnada, ao introduzir uma distinção quanto às perícias médicas realizadas
no Instituto Nacional de Medicina Legal, teve comprovadamente em conta que esta é uma instituição com natureza
judiciária, cujos peritos, para além de abrangidos pelo segredo de justiça (como os demais), estão vinculados ao dever de
sigilo profissional, e gozam de total autonomia técnico-científica, garantindo um elevado padrão de qualidade científica.
Ora, o Tribunal tem entendido que a proibição constitucional do arbítrio não afasta a possibilidade de a lei permitir
distinções, desde que não se apresentem como desrazoáveis ou injustificadas (cfr. Acórdão n.º 189/2001, Ac.TC n.º 50 p.
285; Acórdão n.º 31/91 in DR II série, 25 de Junho de 1991), como é manifestamente o presente caso.
O recorrente sustenta, porém, que "a limitação que a interpretação normativa em causa consagra ofende o princípio de
um processo equitativo".
Não revela o recorrente a razão que permite acusar especificamente a norma de ofender o princípio de um processo
equitativo; admite-se, contudo, que a alegação esteja ligada à invocada violação do princípio do contraditório. Com efeito, o
recorrente alega que "o direito a indicar um consultor técnico para acompanhar essa perícia nos termos do art. 155° nº 1 do
C.P.P. – com as limitações que eventualmente decorram dos actos médicos ou de audição psicológica que tenham lugar – é
garantia fundamental da defesa, pois permitir-lhe-á verificar a idoneidade, o rigor e os eventuais problemas que o modo de
produção das perícias suscite". E, prossegue, a mera sindicância a posteriori do resultado das perícias "não garante" o
exercício cabal e pleno do exercício do contraditório, o qual há-de compreender, por um lado, a possibilidade de, durante o
decurso da produção do meio de prova, serem apresentadas, através de consultor técnico, as sugestões julgadas
pertinentes, que os peritos acolherão ou não; por outro lado, a possibilidade de, durante o decurso da produção do meio de
prova, ser fiscalizada, através de consultor técnico, a idoneidade da metodologia adoptada. Conclui, assim, que o direito a
nomear um consultor técnico é "uma decorrência do princípio do contraditório, que, neste segmento, se traduz na
possibilidade de efectivo controlo das provas produzidas, verificando se o seu processo de produção é idóneo e adequado
para o fim em causa, o que, em sede de julgamento, tem consagração constitucional, nos termos do artigo 32° n.º 5 da
Constituição".
Fica, porém, desde logo totalmente por demonstrar que a sindicância a posteriori do resultado das perícias não garante o
exercício cabal e pleno do princípio do contraditório, assim como fica por explicar a razão pela qual o exercício do
contraditório há-de necessariamente compreender a possibilidade de serem apresentadas, através de consultor técnico, as
sugestões julgadas pertinentes, "que os peritos acolherão ou não"; ou a possibilidade de, durante o decurso da produção do
meio de prova, ser "fiscalizada", através de consultor técnico, a "idoneidade da metodologia adoptada".
São – como se verá – afirmações infundamentadas.
Decorre claramente do que já se observou que o direito de nomear um consultor técnico permitido pelo artigo 155º do
Código de Processo Penal, não é um direito conferido especificamente a título de "garantia de defesa", no seu sentido mais
estrito: no decurso da prova pericial não impende sobre o arguido qualquer ónus de contradizer ou afirmar qualquer facto;
não é atribuída qualquer eficácia ao acordo expresso ou tácito sobre factos não contraditados.
O que aqui vale, seguramente, é a busca da verdade material e da realização da justiça, do dever de investigação judicial
autónoma da verdade, com independência e imparcialidade, embora sem excluir o auxílio das partes – artigo 340º n.º 1 do
Código de Processo Penal – objectivo que representa uma das finalidades do processo penal. À autoridade judiciária
incumbe rodear a produção de prova pericial das condições necessárias a que dela se retire a verdade material,
processualmente válida. Ora, na decorrência desse grande objectivo do processo penal, o sistema português adoptou um
regime de perícia oficial – não contraditória – essencialmente disciplinado pelos artigos 152º n.º 1 e 154º n.º 1 do citado
Código, no domínio da qual o perito é um perito do Tribunal, sujeito ao mesmo dever de imparcialidade e de busca da
verdade material que oneram a actividade judiciária.
Esclarecida a verdadeira natureza da actuação dos participantes processuais neste âmbito, é mais fácil compreender que
o direito do arguido de acompanhar a perícia através de um consultor técnico não constitui uma imperiosa exigência do
princípio do contraditório. Com efeito, o princípio do contraditório, na sua caracterização mais rigorosa, corresponde a uma
concepção próxima do direito de audiência e da oportunidade processual de influenciar, através da sua audição pelo
Tribunal, o resultado do processo. Ora o exercício deste contraditório para os intervenientes processuais – e, portanto,
também para o arguido –, resulta aqui do direito que a lei lhes confere de pedir esclarecimentos aos peritos, e até de
requerer ao tribunal que determine a realização de nova perícia, ou a renovação da anterior.
Note-se que a lei exige que os peritos apresentem um relatório no qual mencionem e descrevam as suas respostas e
conclusões "devidamente fundamentadas". É assim claro que, através dos pedidos de esclarecimento, o arguido pode
verificar o método utilizado na recolha da prova e controlar as conclusões que dela os peritos retiraram; assim como lhe
permite discutir o valor probatório que há-de ser atribuído, no julgamento, às conclusões encontradas, como aliás, sucede
em relação à generalidade dos meios de prova.
É certo que não pode nomear um consultor técnico para acompanhar a perícia médico-legal, no caso de esta se realizar
no Instituto Nacional de Medicina Legal, diversamente do que sucede nos casos disciplinados pelo aludido artigo 155º do
Código de Processo Penal. Todavia, as garantias acrescidas de qualidade técnica que são conferidas, somadas aos poderes
que a lei garante ao arguido e que acabaram de se descrever, permitem concluir que este regime respeita as exigências
do princípio do contraditório aplicado às provas.
É, aliás, assim, que o Tribunal tem caracterizado o princípio do contraditório.
O Tribunal Constitucional tem entendido que o princípio do contraditório imposto, quanto à audiência de julgamento em
processo penal, pelo n.º 5 do artigo 32º da Constituição, exige que ao arguido seja garantido o poder de discutir, contestar,
ou debater o valor probatório de qualquer prova utilizada na audiência.
[…]
Não pode, pois, aceitar-se a acusação de que a norma em apreço viola o princípio do contraditório, nos termos em que o
n.º 5 do artigo 32º da Constituição o consagra.
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4- Acórdãos dos TR
Ac. TRC de 1-07-2015 : III. A perícia é a actividade de percepção ou apreciação dos factos probandos efectuada por
pessoas dotadas de especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos (Germano Marques da Silva, Curso de
Processo Penal, II, 3ª Edição, Editorial Verbo, 2002, pág. 197), cuja utilização é recomendada sempre que a investigação seja
confrontada com obstáculos de apreensão ou de apreciação de factos não removíveis através dos procedimentos e meios
de análise de que normalmente dispõe. No fundo, a prova pericial permite ao juiz suprir a sua falta de específicos
conhecimentos científicos ou artísticos, auxiliando-o na apreensão realidades não directamente captáveis pelos sentidos.
IV. A autópsia médico-legal - que tem lugar em situações de morte violenta ou de causa ignorada (art. 18º, nº 1, da Lei nº
45/2004, de 19 de Agosto) - é uma perícia tanatológica. Como tal, está sujeita, além do mais, ao regime do art. 163.º do C.
Processo Penal, pelo que, o juízo técnico ou científico que lhe é inerente se presume subtraído à livre apreciação do
julgador.
V. O juízo pericial tem que constituir sempre uma afirmação categórica, isenta de dúvidas, sobre a questão proposta, não
integrando tal categoria, os juízos de probabilidade ou meramente opinativos.
VI. Quando o perito, em vez de emitir um juízo técnico-científico claro e afirmativo sobre a questão proposta, emite uma
probabilidade, uma opinião ou manifesta um estado de dúvida, devolve-se plenamente ao tribunal a decisão da matéria de
facto, este decide livre de qualquer restrição probatória e portanto, de acordo com o princípio da livre apreciação da prova,
onde deverá ter na devida conta o pro reo (cfr. Acs. do STJ de 5 de Novembro de 1998, CJ, ASTJ, III, pág. 210 e de 27 de Abril
de 2011, proc. nº 693/09.3JABRG.P2.S1, e da R. do Porto de 27 de Janeiro de 2010, proc. nº 45/06.7PIPRT.P1, ambos in,
www.dgsi.pt).
VI - O relatório pericial, parecer e esclarecimentos da perita médica, ao afirmar, por um lado, a impossibilidade de
determinação da causa da morte da vítima, por insuficiência de elementos seguros e concretos, e ao admitir, como
possibilidade ou hipótese, as duas «causas» apontadas, a prova pericial tornou-se inconclusiva.
VII. Produzida a prova, se no espírito do juiz subsiste um estado de incerteza, objectiva, razoável e intransponível, sobre a
verificação, ou não, de determinado facto ou complexo factual, impõe-se uma decisão favorável ao arguido. Se, pelo
contrário, a incerteza não existe, se a convicção do julgador foi alcançada para além de toda a dúvida razoável, não há lugar
à aplicação do princípio.
Ac. TRL de 15-12-2008 : V. A perícia psiquiátrica, a que se reporta o artigo 159.º do Código de Processo Penal, sobretudo
os seus n.ºs 6 e 7, tem em vista apurar se o arguido sofre de alguma anomalia psíquica que possa justificar o juízo de
inimputabilidade ou de imputabilidade diminuída. Só deve ser realizada quando se suscitar, fundadamente, a
inimputabilidade ou a imputabilidade diminuída do arguido.
VI. «Para efeito de avaliação da personalidade e da perigosidade do arguido pode haver lugar a perícia sobre as suas
características psíquicas independentes de causas patológicas, bem como sobre o seu grau de socialização». Trata-se de
uma perícia sobre a personalidade que «pode relevar, nomeadamente para a decisão sobre a revogação da prisão
preventiva, a culpa do agente e a determinação da sanção».

Artigo 160.º
Perícia sobre a personalidade
1 - Para efeito de avaliação da personalidade e da perigosidade do arguido pode haver lugar a perícia
sobre as suas características psíquicas independentes de causas patológicas, bem como sobre o seu grau
de socialização. A perícia pode relevar, nomeadamente para a decisão sobre a revogação da prisão
preventiva, a culpa do agente e a determinação da sanção.
2 - A perícia deve ser deferida a serviços especializados, incluindo os serviços de reinserção social, ou,
quando isso não for possível ou conveniente, a especialistas em criminologia, em psicologia, em
sociologia ou em psiquiatria.
3 - Os peritos podem requerer informações sobre os antecedentes criminais do arguido, se delas
tiverem necessidade.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 160.º
(Perícia sobre a personalidade)
1 - Para efeito de avaliação da personalidade e da perigosidade do arguido pode haver lugar a perícia sobre as suas
características psíquicas independentes de causas patológicas, bem como sobre o seu grau de socialização. A perícia pode
relevar, nomeadamente para a decisão sobre a revogação da prisão preventiva, a culpa do agente e a determinação da
sanção.
2 - A perícia deve ser deferida a serviços de reinserção social, a institutos de criminologia ou outros institutos
especializados, ou, quando isso não for possível ou conveniente, a especialistas em criminologia, em psicologia, em
sociologia ou em psiquiatria.
3 - Os peritos podem requerer informações sobre os antecedentes criminais do arguido, se delas tiverem necessidade.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 160.º
[...]
2 - A perícia deve ser deferida a serviços especializados ou, quando isso não for possível ou conveniente, a serviços de
reinserção social ou a especialistas em criminologia, em psicologia, em sociologia ou em psiquiatria.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
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Artigo 160.º
[...]
2 - A perícia deve ser deferida a serviços especializados, incluindo os serviços de reinserção social, ou, quando isso não for
possível ou conveniente, a especialistas em criminologia, em psicologia, em sociologia ou em psiquiatria.
2- Acórdão do STJ
Enquanto a perícia a que se refere o artigo 160.º, n. 1, do CPP tem por finalidade a avaliação da personalidade e
perigosidade do arguido, a mencionada no artigo 131.º, n. 3, do mesmo Código, não tem outro objectivo que não seja o de
- determinando o estado de desenvolvimento do ofendido ou de outro depoente menor de 16 anos, especialmente no
plano psíquico, o seu grau de maturidade e a sua capacidade para compreender, avaliar e relatar factos que digam respeito
a si ou a outrem -, habilitar o Tribunal a decidir da maior ou menor credibilidade que deve ser atribuída a tal depoimento.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00039824,
de
07-12-1999,
proc.
n.º
99P530,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c74370c408a930e580256a68003181d6?OpenDocument
)
Nota: ver notas ao art.º 1.º, al. g).
3- Acórdão do TR
Ac. TRG de 25-02-2014 : I. Aquele que requerer a realização de perícia sobre a sua personalidade deverá indicar a razão
pela qual entende que esse meio de obtenção de prova pode relevar para a verdade material, fundando assim o seu
pedido, quer sobre o desiderato prosseguido com a perícia, quer sobre o alcance que, com ela, visa ajudar o tribunal na sua
decisão.
II. A filosofia ínsita no Artº 340.º do CPP e a sua invocação para o pedido de produção de prova realizado no fim da
Audiência de Julgamento, radica na necessidade de se proceder à produção de prova cuja existência, não só se desconhecia
antes deste momento processual, como nele foi revelado, o que obriga o julgador, pelas exigências de prossecução da
verdade material que enformam o nosso direito processual penal, a proceder a todas as diligências com vista à boa decisão
da causa.
Nota: ver notas ao art.º 1.º, al. g).

Artigo 160.º-A
Realização de perícias
1 - As perícias referidas nos artigos 152.º e 160.º podem ser realizadas por entidades terceiras que
para tanto tenham sido contratadas por quem as tivesse de realizar, desde que aquelas não tenham
qualquer interesse na decisão a proferir ou ligação com o assistente ou com o arguido.
2 - Quando, por razões técnicas ou de serviço, quem tiver de realizar a perícia não conseguir, por si ou
através de entidades terceiras para tanto contratadas, observar o prazo determinado pela autoridade
judiciária, deve imediatamente comunicar-lhe tal facto, para que esta possa determinar a eventual
designação de novo perito.
Nota:
Redacção originária e alteração
- DL n.º 320-C/2000, de 15/12, e Dec. Rect. n.º 9-F/2001, de 31/03
Artigo 160.º-A
Perícias
1 - As perícias referidas nos artigos 152.º, 159.º e 160.º podem ser realizadas por entidades terceiras que para tanto
tenham sido contratadas por quem as tivesse de realizar, desde que aquelas não tenham qualquer interesse na decisão a
proferir ou ligação com o assistente ou com o arguido.
2 - Quando, por razões técnicas ou de serviço, quem tiver de realizar a perícia não conseguir, por si ou através de
entidades terceiras para tanto contratadas, observar o prazo determinado pela autoridade judiciária, deve
imediatamente comunicar-lhe tal facto, para que esta possa determinar a eventual designação de novo perito.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 160.º-A
Realização de perícias
1 - As perícias referidas nos artigos 152.º e 160.º podem ser realizadas por entidades terceiras que para tanto tenham sido
contratadas por quem as tivesse de realizar, desde que aquelas não tenham qualquer interesse na decisão a proferir ou
ligação com o assistente ou com o arguido.

Artigo 161.º
Destruição de objectos
Se os peritos, para procederem à perícia, precisarem de destruir, alterar ou comprometer gravemente
a integridade de qualquer objecto, pedem autorização para tal à entidade que tiver ordenado a perícia.
Concedida a autorização, fica nos autos a descrição exacta do objecto e, sempre que possível, a sua
fotografia; tratando-se de documento, fica a sua fotocópia, devidamente conferida.
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Artigo 162.º
Remuneração do perito
1 - Sempre que a perícia for feita em estabelecimento ou por perito não oficial, a entidade que a tiver
ordenado fixa a remuneração do perito em função de tabelas aprovadas pelo Ministério da Justiça ou,
na sua falta, tendo em atenção os honorários correntemente pagos por serviços do género e do relevo
dos que foram prestados.
2 - Em caso de substituição do perito, nos termos do n.º 3 do artigo 153.º, pode a entidade
competente determinar que não há lugar a remuneração para o substituído.
3 - Das decisões sobre a remuneração cabe, conforme os casos, recurso ou reclamação hierárquica.
Artigo 163.º
Valor da prova pericial
1 - O juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre
apreciação do julgador.
2 - Sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer dos peritos, deve aquele
fundamentar a divergência.
Notas:
1- Acórdãos do TC
43/2002, 534/1998
Decide interpretar a norma constante da alínea c) do n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º n.º 15/93 no sentido de que,
ao remeter para a portaria nela referida a definição dos limites quantitativos máximos de princípio activo para cada dose
diária individual diária das substâncias ou preparações constantes das tabelas I a IV, de consumo mais frequente, anexas
ao mesmo diploma, o faz com o valor de prova pericial.
559/2001
Decide interpretar as normas constantes do artigo 71º, nº 1, alínea c), do Decreto-Lei nº 15/93, e tabelas anexas, e nº 9
da Portaria nº 94/96, de 26 de Março, em conformidade com o princípio da legalidade, consignado no artigo 29º, nº 1, da
Constituição da República, no sentido de a remissão operada pela primeira para a segunda das referidas normas, no
tocante à definição dos limites quantitativos máximos do princípio activo para cada dose média individual diária das
substâncias ou preparações constantes das tabelas I a IV anexas ao primeiro dos diplomas ter apenas o valor de prova
pericial, sem implicar definição de elementos tipicamente relevantes por normas de índole regulamentar.
2- Acórdãos do STJ
XVII - A autópsia médico-legal, no seu conteúdo e relatório, não colhe regulamentação específica no DL n.º 11/98, de 2401, seu Anexo 2, revogado em parte pela Lei n.º 45/2004, de 19-08, que se lhe seguiu, como da legislação antecedente, de
que é percursora a Carta de Lei de 17-08-1899, mas, naturalmente, que há-de ser claro e suficiente em ordem a auxiliar a
decisão, sendo da mais elementar obrigação dos serviços médico-legais, por diversas razões, processar-se no mais curto
prazo temporal, de todo incompreensível sendo que a ela se haja procedido em 29-09-2003, 4 dias após a morte da vítima.
XVIII - E como exame pericial que é, deve reunir, descrevendo, os indispensáveis factos, incluindo no caso de morte
súbita o estado das veias e artérias, o peso do coração, dos seus músculos, a sua coloração, a sua morfologia externa e
interna, de resto em obediência à deliberação do Comité de Ministros do Conselho da Europa aprovou em 02-02-99 a
Recomendação n.º 99 R. 3, em vista da harmonização médico-legal das regras sobre as autópsias, enquanto exame a um
corpo, “ post mortem “, estabelecendo os princípios e procedimentos a adoptar nas várias hipóteses de causa de morte,
entre as quais aquela, que, segundo o n.º 6, do Apêndice “… require extensive (…) investigations “ não se prescindindo do
exame detalhado ao hábito interno, das artérias e veias, sem embargo de o relatório de autópsia dever ser “completo,
detalhado, compreensivo, objectivo, escrito com sequência lógica, bem estruturado, legível, datado e assinado pelo perito
médico, revelando, ainda, a autoridade que o ordenou.”
XIX. - É de liminar evidência que o relatório da necrópsia não procede a essa descrição suficientemente compreensiva,
estando muito longe de se ter como modelar, e até usual, pois que o seu subscritor se limita a inscrever: “Informação –
Précordalgia - Hábito externo – Obesidade +- 7.º kg, Forte, Volumoso, panículo adiposo, Toráxico-adbominal, Hábito interno
- Coração com lesões recentes de enfarte do miocárdio, Pulmões edemaciados e congestionados, Fígado com petéquias
(Moscado) ou fígado cardíaco. Conclusões médico-legais: a morte deveu-se a enfarte recente do miocárdio (coração)
edema e congestão pulmonar (…).
XX - Um relatório assim elaborado peca por manifesta insuficiência factual ao nível das premissas sustentando a
conclusão, por isso as instâncias lhe teceram sérias críticas, chegando-se a pôr em dúvida a sua autenticidade, reforçadas
pelo depoimento em audiência de 9 médicos especialistas, desde cardiologistas, a internistas e até de uma médica
especialista legista, concluindo pela omissão de factos e perícia microscópica, esta se impondo porque ao médico que
subscreve o relatório da autópsia, esclarecendo que o aspecto externo do coração apresentava uma tonalidade “ negra “ na
ponta, consequência inevitável da degradação apresentada, era de difícil, senão impossível, àquele descortinar a causa da
morte, pelo simples exame macroscópico.
XXI - Ao tribunal, sendo altamente deficiente a matéria de facto-base das premissas do silogismo pericial, era consentido
divergir do resultado, do juízo pericial, científico e técnico desde que, à luz do art. 163.º, do CPP, face à prova tarifada que
era presente, fundamentasse a disparidade de opinião num juízo de igual valor.
XXII - Sempre que se conclui por um juízo alicerçado em mera presunção ou em carência de factos, sua deficiência ou
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contraditoriedade, a regra da vinculação probatória cede e dá lugar à livre valoração dos factos, pelo julgador, nos termos
do art. 127.º, do CPP, por carência da certeza exigível.
XXIII - A disparidade do juízo científico ou técnico não tem que reduzir-se a um novo exame pericial, de sentido contrário
ou diferente, bastando que o julgador se não socorra de conhecimentos próprios, que em via de regra não possui, sendo
suficiente que lance mão, como o fez, de especialistas na área, infirmando, com unanimidade, rigor e seriedade
profissionais, de forma convincente, a conclusão da necrópsia.
XXIV - O parecer de um membro do Conselho Médico-Legal, no sentido de que a vítima devia permanecer por mais
tempo no Hospital, antes de atingir a alta, cerca de 4 horas após a entrada, altura em que já se apresentava estabilizada,
não passa de uma mera opinião, um parecer pessoal, nos termos do art. 155.º, do CPP, com inegável peso, é certo, pela sua
qualidade profissional, no caso Professor Catedrático de uma Faculdade de Medicina, mas não vinculativo, in casu porque
não teve qualquer contacto com a vítima na Urgência do Hospital, examinando-a e, por fim, observando o cadáver da
vítima, não se tratando de participante processual na perícia, não a construindo, sendo-lhe exterior.
XXV - Não se mostra, pois, infringido o preceituado no art. 163.º, n.º 2, do CPP.
Extracto da fundamentação:
O juízo emanado da prova pericial, seja técnica, científica ou artística, é portador de um valor reforçado, posto que se
presume subtraído à livre apreciação do julgador – art.º 163.º, n.º 1, do CPP -, e assim, a divergência que o julgador
expresse deve ser fundamentada –n.º 2.
A prova pericial traduz um meio de prova pré-definida; previamente à sua produção e apreciação, a lei estabelece qual o
seu alcance e limites, por isso ela é, com outros meios, denominada da prova vinculada, tarifada, préconstituida, sofrendo
o princípio da livre apreciação da prova, nos termos do art.º 127.º, derrogação, embora não absoluta, porque o juiz pode
divergir do juízo cientifíco, fundamentando devidamente, divergência em que, quanto à matéria de facto em que se funda
tal juízo, o julgador “ guarda inteira liberdade “.
Assim, e na síntese do eminente penalista Prof. Figueiredo Dias, in Direito Processual Penal, Vol. I, págs. 209 e 210,
“…perante um certo juízo cientificamente provado de acordo com as exigências legais, o tribunal guarda a sua inteira
liberdade no que respeita à apreciação da base de facto pressuposta; quanto porém ao juízo científico, a apreciação há-de
ser científica também …” Neste caso, por o juízo científico estar subtraído à sua livre convicção, o juiz há-de fundamentar a
divergência, medianto recurso, também, a considerações de índole cientifica, técnica ou artística, de outro modo estaria
descoberto um caminho ínvio de contornar a imposição legal, que se apresenta como corolário de que o julgador, contra o
pensamento positivista, não é portador de um saber enciclopédico e universalista.
Do que se trata na “ ratio “ do preceito, com tal exigência, é, seguramente, de desmotivar a sua tentação em erigir-se
cientista, não obstante a distância entre um e outro seja menor sempre que se afaste nesse plano do “ homo medius “,
porém o fundamento da divergência não tem que ascender à contraprova desse juízo, bastando um juízo crítico que se
funde não na sua pessoa, mas em juízos emanados de técnicos, cientistas ou artistas, que enfraqueçam ou anulem o
primeiramente emanado.
[…]
A presunção “juris tantum“ pressuposta no art.º 163.º n.º 1, do CPP, postulada pelo rigor técnico - profissional e
qualidades pessoais do perito médico, de “ expert” tornado “receptor da prova “, examinando com os próprios sentidos os
factos objectivos sobre os quais vai recair a actividade probatória, segundo Clement Durán, in La Prueba Penal,pág. 467 e
segs., citado pelo Cons.º Santos Cabral, in Comentário ao CPP, ed. 2014, pág. 643, cessa quando o juízo emitido se mostra
despido de credibilidade, quando o apoio fáctico daquele juizo se mostra incapaz per se de se impor ao julgador, inquinando
a validade da conclusão.
Essa presunção também não vigora quando o resultado conclusivo não é de certeza mas presumido, como também
aquela presunção não pode privilegiar conhecimentos não especializados, como firmar-se só por si em parecer de médico, in
casu do Prof. Dr. Armando Porto, ainda que de nomeação pelo Conselho Médico Legal, órgão de consulta técnico-científica
do INML, previsto no art.º 12.º n.º 1 a), do Dec.º -lei n.º 11/98, de 24/1, parecer que não passa de uma mera opinião,
solicitada pelo M.º P.º, um juízo opinativo pessoal, em função do prestígio médico do seu subscritor, por isso que, apesar do
seu peso e autoridade, não deixa de ser de livre valoração conjuntamente com a prova globalmente adquirida, ao abrigo do
ar.º 127.º, do CPP..
[…]
Essa figura de consultor, pessoa da confiança técnico-científica do INML, e do M.º P.º, que o indicou, aproxima-se d o
consultor técnico a que se alude no art.º 155.º, do CPP, participante processual, mas que não comparticipa na perícia, na
sua materialização; é-lhe exterior, não é perito em cujo plano se não posiciona, por não ter tido contacto com a realidade
humana, percepção directa e imediata com o corpo morto da vítima, sendo indicado muitas vezes, para desempenhar um
contraditório mitigado, uma função de acompanhamento - Cfr. Santos Cabral, Código de Processo Penal, Almedina, 2014,
pág. 662, não prestando juramento, razão pela qual se lhe não aplica o estatuto do art.º 163.º, do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
25-02-2015,
proc.
n.º
804/03.2TAALM.L.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1ecb2e3a863fc82880257df90039f5ea?OpenDocument)
VII - A lei fixa o valor da prova pericial, estabelecendo uma presunção juris tantum de validade do parecer técnico
apresentado pelo perito o qual obriga o julgador. Significa o exposto que a conclusão a que chegou o perito só pode ser
afastada se o julgador, para poder rebatê-la, dispuser de argumentos, da mesma forma, científicos (n.º 2 do art.º 165.º do
CPP).
VIII - A prova pericial é valorada pelo julgador em três níveis distintos: quanto à sua validade (respeitante à sua
regularidade formal), quanto à matéria de facto em que se baseia a conclusão e quanto à própria conclusão. Quanto à
validade formal deve apreciar se a prova foi produzida de acordo com a lei ou se não colide com proibições legais. Assim, é
necessário verificar sobre a regularidade dos procedimentos como é o caso da notificação do despacho que ordenou a
prova (n.º 3 do art.º 154.º do CPP), ou, ainda, da prestação do devido compromisso (n.º 1 do art.º 156.º do CPP).
IX -Porém, no que concerne aos factos, e tal como no caso vertente, estamos em face de uma premissa em relação a qual
o julgador, dentro da sua liberdade de apreciação pode divergir do facto, ou factos, de que arranca a perícia pois que, a seu
respeito, tem entendimento diferente. A presunção a que alude o n.º 1 do art.º 163.º do CPP apenas se refere ao juízo
técnico-científico e não propriamente aos factos em que o mesmo se apoia. Assim, a necessidade de fundamentar-se a
divergência só se dará quando esta incide sobre o juízo pericial.
X - Aceitando-se o juízo científico quanto à perícia o Tribunal tem, todavia, o poder de livre apreciação quanto aos
elementos de facto que o informa. Se a conclusão sobre a direcção do disparo não se fundamenta num juízo pericial como
se pode afirmar que este foi colocado em causa? A resposta tem de ser, necessariamente, negativa. O julgador, na medida
em que não está sujeito a critérios legais pré fixados, de carácter geral, pode, em cada caso concreto, aproveitar dos
contributos de outras áreas de conhecimento (nomeadamente da psicologia, da sociologia, da ciência), para fundamentar
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um juízo diverso.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
15-11-2012,
proc.
n.º
234.º/11.2JAPRT.P1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/31deef1ee87358ae80257abc003c94c4?OpenDocument)
I - O conceito de nexo causal não é jurídico, mas naturalístico. Determinar o resultado de um facto é operação que
escapa do mundo do direito, que se apoia em múltiplas provas, no seu exame crítico, nas regras da experiência comum, no
id quod plerumque accidit e no raciocínio lógico-dedutivo do julgador, a partir dos factos apurados, para cuja aquisição
pode, inclusive, recorrer-se à prova pericial, mas nessa circunstância, face ao teor do art.º 163.º, n.º 1, do CPP, ficando
comprimida, fortemente, a sua livre convicção, pois o juízo científico presume-se subtraído à sua livre apreciação e quando
divirja do parecer dos peritos deve fundamentar tal divergência – n.º 2.
II - O legislador penal ao equiparar a acção adequada para produção de certo resultado à omissão da acção adequada a
evitá-lo, no art.º 1.º, n.º 1, do CP, consagra a vigência da teoria da causalidade adequada, de que se lança mão para
estabelecimento daquele nexo causal, que é um elemento referencial entre a conduta e o resultado, que une a conduta ao
evento, enquanto modificação do mundo exterior.
III - Para esta teoria, elabora-se um juízo de prognose póstuma no sentido de previsão no momento em que já ocorreu o
resultado. Causa é a circunstância mais próxima ao evento, de acordo com um critério de razoabilidade. Para impor a
alguém um certo resultado não basta que no caso concreto o facto tenha sido condição do dano, é imperativo que o facto
seja causa adequada do dano, enquanto consequência normal, típica, provável, dele.
IV - Ao STJ é vedado conhecer da matéria de facto – art.º 434.º do CPP. O estabelecimento do nexo causal pertence ao
domínio da matéria de facto, apoiado e fixado como é na sua comprovação e valoração, face ao acervo factual
demonstrado. Mas a conformidade da lei aos diversos meios de prova, entre os quais se situa a prova pericial e os meios de
obtenção desta para aquele estabelecer, cabe nos poderes de sindicância do STJ, pois que o poder de controle das
violações do grau de convicção necessária à decisão, das proibições de prova e da presunção de inocência em recurso,
integram matéria de direito.
V - No caso, a Relação serviu-se, e com todo o acerto, de um conjunto de factos relevando de relatórios médico periciais,
que se completam entre si, que se não antagonizam, antes se completando, facultando uma visão unitária, de conjunto,
que a 1.ª instância rejeitou. É muito claro, à luz do juízo pericial, que o traumatismo no pescoço da vítima desencadeou a
encefalopatia, esta múltiplas infecções, que, por sua vez, levaram à pneumonia e esta à morte, e deste desencadear de
efeitos, uns directos e imediatos, como a encefalopatia e um cortejo de disfunções associadas, outros mediatos, a médio
prazo e, ambos, globalmente conducentes, finalmente, à morte, sem que se possa considerar interrompido o nexo causal.
VI - O que a 1.ª instância denomina de «intercorrências”, que situa para além do processo letal não abrangidas no
processo conducente à morte, situando-se o comportamento do arguido apenas no desferir da chapa de lata, fundante de
uma tentativa, aproximação à acção típica, e não passando daí, nada mais são do que concausas, uma causa junta-se a
outras na produção do resultado típico reforçando essa produção, surgindo como efeito directo e necessário da conduta do
arguido, como uma sua típica consequência, adentro do processo causal sem cortarem a coerência e a harmonia entre o
facto e o dano letal.
VII - O juízo de valor científico resultante de perícia integra prova vinculada; a esse juízo de valor científico, nos termos
do art.º 163.º, n.º 2, do CPP, o juiz só pode dissentir opondo um juízo, contrário ou divergente, igualmente científico; o juiz
tem que jogar, então, no mesmo plano e no mesmo campo do perito. Terá que deixar claro as razões do porquê do seu
afastamento do perito, sem que lhe seja conforme à lei argumentar com razões de ciência pessoal, como conhecedor
enciclopédico, que não é.
VIII - As conclusões da perícia realizada nos autos ressaltam de uma valoração global e interpenetrada dos factos, de
acordo com a sua dinâmica patológica. E essa valoração não pode quedar-se, apenas, pela primeira fase da agressão, indo
apenas até à consolidação das lesões, olvidando todo o desenrolar sequente e causalmente adequado, ou seja, uma
segunda fase, conexionada, interligada e interagindo com a primeira, autorizando a ilação segura de que a morte não teria
lugar se não fosse a agressão com arma branca e a grave situação de encefalopatia inserta desde o primeiro momento
naquele processo letal.
IX - Há aqui um evoluir lógico das coisas, até mesmo compreensível à luz da experiência comum, da realidade da vida; a
morte não surgiu de imediato, mas posteriormente por acto daquela agressão, em nenhum caso se afirmando que as
intercorrências infecciosas não sejam no imediatismo temporal derivadas da encefalopatia, conducente, depois, à morte,
pese embora o lapso de tempo de 11 meses e 20 dias que decorreu entre a agressão e a morte, que não destruiu aquele
nexo.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
15-12-2011,
proc.
n.º
549/08.7PVLSB.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/29532accdbd0517080257999004b23e3?OpenDocument
)
I - O relatório pericial no segmento que autoriza uma proposta de atenuação especial não encerra em si qualquer juízo
científico capaz de basear diminuição de imputabilidade. Esta, todavia, nele se pode apoiar, mas o relatório não passa de
uma mera proposta, que não cai no âmbito do art.º 163.º, n.º 1, do CPP, atribuindo presunção iuris tantum de subtracção
do juízo científico, técnico e artístico à livre apreciação do julgador.
II - O valor da prova pericial está subtraído à livre apreciação do julgador, mas não em termos absolutos. Sempre que o
julgador divergir desse juízo científico deve fundar a sua divergência naturalmente em juízo científico, por não dispensar o
concurso de conhecimentos especiais que o juiz não detém, por não possuir um conhecimento enciclopédico e universal,
sob pena de subversão total do sistema.
III - A semi-imputabilidade não está directamente prevista no art.º 20.º, n.º 2, do CP, como causa de atenuação da pena.
IV - Mesmo em caso de comprovada imputabilidade diminuída, o agente que padece de anomalia psíquica, pode se não
ver reconduzido a uma situação de atenuação da pena, se não mesmo até incurso na sua agravação, nos casos em que as
qualidades pessoais do agente, que fundamentam o facto, se revelem, apesar da diminuição da imputabilidade,
particularmente desvaliosas e censuráveis, v.g., de brutalidade e crueldade que acompanham muitos factos.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
27-04-2011,
proc.
n.º
693/09.3JABRG.P2.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7fb39675a385720d802578940052b818?OpenDocument
)
I - A menor ofendida foi ouvida como assistente e a sua mãe como testemunha, quando deveria ter-se dado o contrário:
a menor ser ouvida como testemunha e a mãe desta como assistente.
II - A prestação da prova testemunhal, ou por declarações, apresenta algumas diferenças, relacionadas, sobretudo, com a
melhor obtenção da verdade material. A questão é de saber se essas diferenças são de molde a que as declarações da
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menor, prestadas quando tinha 11 anos, se tivessem tomado a forma de depoimento, teriam alterado completamente a
aquisição da verdade do acontecido. Ou se o depoimento da mãe, se esta tivesse prestado declarações na qualidade de
assistente, alteraria decisivamente a convicção do Tribunal.
III -A alteração do estatuto, segundo o qual as pessoas referidas foram ouvidas, constitui um vício, sem dúvida, mas cuja
gravidade não reclama mais do que a irregularidade processual. Não se violentou a liberdade destas participantes
processuais poderem dizer só o que queriam dizer, nem as diferenças do método incorrecto, porque trocado, de produção
de prova, devem ter a virtualidade de tornar imprestável na formação da convicção dos julgadores o que cada uma delas
disse.
IV -Quanto às perícias feitas às menores AI e CB, sobre a credibilidade do que disseram, foram pedidas pelo MP, logo na
fase de inquérito. Procedimento louvável de que se pode retirar a afirmação da credibilidade daqueles depoimentos. Foi
pedido, em concreto, que fosse «averiguada a existência de confabulação no depoimento» das menores.
V - Por um lado, a nossa lei não estabeleceu um catálogo fixo das perícias admissíveis, tendo em conta o seu objecto, fora
do qual nenhuma outra perícia seria viável. Por outro lado, é evidente que os julgadores dos autos não deixaram eles
mesmos, depois de terem tido em conta o resultado das perícias, de avaliarem o valor, na imediação da audiência, da prova
oral fornecida pelas testemunhas em causa, no sentido da reconstituição dos factos. A afirmação do perito, segundo a qual
as testemunhas não têm tendência para a confabulação, por exemplo, não desobriga evidentemente o julgador de, por um
lado, só retirar desse depoimento o que considerar útil para a reconstituição dos factos e, por outro lado, não o desobriga
de eventualmente não seguir o depoimento da testemunha mesmo nesse domínio, se para tanto tiver outros motivos, que
não se inscrevam no círculo da razão de ciência manifestada pelo perito. Ou seja, se esses motivos em nada puserem em
causa a aludida ausência de tendência para a confabulação. Mais, no limite, pode até divergir da opinião dos peritos,
mesmo no que a esta concerne, desde que o julgador o justifique cabalmente (art.º 163.º, n.º 2, do CPP).
VI - Os vícios assinalados no n.º 2 do art.º 410.º do CPP são de conhecimento oficioso, não podendo fundamentar o
recurso.
VII - O erro notório na apreciação da prova, como tem sido repetido à saciedade na jurisprudência deste STJ, tem que
decorrer da decisão recorrida ela mesma. Por si só, ou conjugada com as regras da experiência comum. Tem também que
ser um erro patente, evidente, perceptível por um qualquer cidadão médio. E não configura um erro claro e patente, um
entendimento que possa traduzir-se numa leitura que se mostre possível, aceitável, ou razoável da prova produzida.
VIII - No caso em apreciação, os factos dados por provados autorizam, com verosimilhança, à luz da experiência comum e
da lógica corrente, que se tenha dado por provada a intenção de matar, por parte da recorrente. A animosidade com a mãe
da menor, a afirmação da vontade de passar a ferro a dita menor, o desvio para a esquerda inopinado do veículo indo
atingi-la, o derrube da mesma, a insistência em passar por cima da menor com os rodados do veículo, tudo isto e o mais
dado por provado, convenientemente fundamentado, conforta a razoabilidade da versão apresentada pela 1.ª instância.
Extracto da fundamentação:
O artº 151º do C.P.P. determina que “A prova pericial tem lugar quando a percepção ou a apreciação dos factos exigirem
especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos”. No caso vertente, a reconstituição dos factos passava pela
credibilidade de dois testemunhos. Esse juízo de credibilidade exigia conhecimentos técnicos que o magistrado não tem,
nem tem que ter. Socorreu-se da opinião de peritos da Universidade do Minho (no caso, os Prof. Doutores... e....), cujo
trabalho foi também aproveitado pelos julgadores.
Como referiu Cavaleiro Ferreira, a perícia “Destina-se a auxiliar o julgador ou instrutor do processo na função que lhe é
peculiar de desvendar o significado de provas pré-existentes ou de apreciar o seu valor” (in “Curso de Processo Penal” II,
pag. 345). E segundo Maia Gonçalves, “deve entender-se que os peritos são auxiliares do juiz; formulam um parecer sobre o
valor ou o significado dos meios de prova que examinarem, mas não podem substituir-se ao juiz na apreciação da prova” (in
“Código de Processo Penal Anotado” pag. 371).
Ora, por um lado, a nossa lei não estabeleceu um catálogo fixo das perícias admissíveis, tendo em conta o seu objecto,
fora do qual nenhuma outra perícia seria viável. Por outro lado, é evidente que os julgadores dos autos não deixaram eles
mesmos, depois de terem tido em conta o resultado das perícias, de avaliarem o valor, na imediação da audiência, da prova
oral fornecida pelas testemunhas em causa, no sentido da reconstituição dos factos. A afirmação do perito, segundo a qual
as testemunhas não têm tendência para a confabulação, por exemplo, não desobriga evidentemente o julgador de, por um
lado só retirar desse depoimento o que considerar útil para a reconstituição dos factos, e, por outro, não o desobriga de
eventualmente não seguir o depoimento da testemunha mesmo nesse domínio, se para tanto tiver outros motivos, que não
se inscrevam no círculo da razão de ciência manifestada pelo perito. Ou seja, se esses motivos em nada puserem em causa a
aludida ausência de tendência para a confabulação. Mais, no limite, pode até divergir da opinião dos peritos, mesmo no que
a esta concerne, desde que o julgador o justifique cabalmente (artº 163º nº 2 do C.P.P.).
(Acórdão
do
STJ
de
05-06-2008,
proc.
n.º
06P3649,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c29e05fdf7841c65802574660048e14e?OpenDocument)
A Portaria 94/96, de 26-03, norma complementar que veio dar expressão, por força do critério do valor probatório da
remissão nela contida, à norma sancionatória (em branco) – norma incompleta – do art.º 71.º, n.º 1, al. c), do DL 15/93,
definidora dos limites quantitativos máximos admitidos nas doses individuais de estupefacientes (em função dos quais se
aplicam tipos de ilícitos comuns ou privilegiados), tem natureza meramente técnica, devendo ser interpretada como um
critério de prova pericial, permitindo, pois, a impugnação dos dados apresentados, nos termos do art.º 163.º do CPP –
neste sentido, Ac. do TC n.º 534/98, de 07-08, comentado in RMP, n.º 75, págs. 173.º-180; cf., a propósito, O Regime Legal
do Erro e as Normas Penais em Branco, de Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Almedina, 2001,
págs. 37-38.
(Acórdão
do
STJ
de
30-04-2008,
proc.
n.º
07P4723,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/25ea3c9fafee1f948025744f004774d5?OpenDocument)
I - Não é aceitável que o Tribunal recorrido tenha escrito, acolhendo aí o incorrectamente afirmado na 1ª instância, que o
único juízo científico da perícia médico-forense era de que o arguido tinha imputabilidade para os actos praticados, já que
«depois o perito faz a proposta «de uma diminuição da imputabilidade", que não é um juízo cientifico de certeza, antes
uma simples possibilidade, uma «hipótese concretamente deixada em aberto pelo Relatório Médico...».
II - Na verdade, a expressão usada pelo perito médico de que o conjunto de certos factores patológicos «autoriza a
proposta de diminuição da imputabilidade» é uma linguagem académica que não tem outro significado que não seja a de
que, ele perito, face a esses factores e de acordo com a teoria e prática médico-legais de psiquiatria, está autorizado a
propor uma diminuição de imputabilidade.
III - Ora, a Relação, ao aplicar o direito no errado pressuposto de que não existia no recorrente uma imputabilidade
diminuída, fê-lo com violação flagrante do disposto no art.º 163.º, n. 2, do CPP, para além de não ter acatado os factos que
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ela própria fixou.
IV - Mas, mais do que isso, acabou por não fundamentar as questões que lhe eram colocadas no recurso,
designadamente, a de saber se quem age com imputabilidade diminuída pode «revelar a especial censurabilidade ou
perversidade» para os efeitos do art.º 132.º do CP (homicídio qualificado) e, em qualquer caso, qual o reflexo dessa
situação na determinação da pena concreta.
V - A falta de fundamentação sobre a decisão de direito e a falta de pronúncia do tribunal sobre questões que devia
apreciar são motivo de nulidade da sentença, nos termos dos art.º s 379.º, n. 1, als. a) e c), e 374.º, n.º 2, do CPP, nulidade
essa que foi invocada pelo recorrente e que, efectivamente, se verifica.
(Acórdão
do
STJ
de
31-03-2005,
proc.
n.º
05P910,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/295917a82ad02bcd80256fdd005f3785?OpenDocument)
I - Nos termos do artigo 163.º do CPPenal, o juízo técnico ou científico inerente à prova pericial presume¬se subtraído à
livre apreciação do julgador, por isso que sempre que a sua convicção, como peritus peritorum, divergir do juízo contido na
perícia deva fundamentar a divergência.
II - Se as atitudes de irresponsabilidade do arguido perante os seus actos, conscientes, se podem entender como de
irresponsabilidade aparente, já a falta de ressonância ética ou de culpa, com um perfil de exibicionismo, ainda que
«exibido» a posteriori, podem apontar para uma carência ou diminuição da imputabilidade.
III - Existe contradição entre parcelas da fundamentação, se, por um lado, o arguido é completamente responsabilizado
pelos seus actos, mas por outro, se apresenta insusceptível de culpa ou com a culpa diminuída, tendo o Colectivo divergido
das perícias realizadas, mas com uma fundamentação da divergência insuficiente ou contraditória.
IV - Do que resultou que o arguido apresentaria, segundo o texto da decisão, sinais de «irresponsabilidade", mas foi
punido com maior severidade pela perigosidade que objectivou nos vários crimes do mesmo tipo já cometidos.
V - Vários preceitos do CPPenal, em casos complexos - e sê-lo-ão estes de apreciação de personalidades porventura com
características psicopáticas, pela zona de fronteira em que caem -, apelam à colegialidade ou interdisciplinaridade das
perícias.
VI - Verificada a existência dos vícios a que se referem as alíneas a) e b), do artigo 410.º, n.º 2, do CPP, o STJ ordena o
reenvio do processo para novo julgamento, relativamente à questão da imputabilidade e consequência advenientes.
(Acórdão
do
STJ
de
04-12-2002,
proc.
n.º
02P3716,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6d792036dfb94bb780256d9b004f4e01?OpenDocument
)
I - A declaração médica, não baseada em observação directa, que nem sequer refere a razão de ciência do seu autor,
passada pelo médico do estabelecimento prisional em que o recorrente se encontrava detido, não reveste a natureza de
perícia médica que tenha a virtualidade de subtrair o seu conteúdo à livre apreciação do julgador, como acontece no caso
previsto no artigo 163.º, n. 1, do CPP, tanto mais quando o autor de tal declaração parece ignorar o apertado regime dos
artigos 42.º, 43, 48 e 52 do DL 15/93, tendente não só à averiguação da toxicodependência como ao tratamento dos
arguidos em prisão preventiva.
II - O erro notório na apreciação da prova (que é fundamentalmente diferente do chamado erro de julgamento), só existe
quando resulta do texto da decisão, por si só ou conjugado com as regras da experiência comum, em termos de nele
constar determinado facto incompatível ou irremediavelmente contraditório com outro dado de facto contido no texto da
decisão e que torna intoleravelmente ilógica.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034522,
de
26-02-1998,
proc.
n.º
97P687,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/26d018f9fb134934802568fc003b9fcc?OpenDocument)
Há erro notório na apreciação da prova - determinante do reenvio do processo para novo julgamento - quando o
tribunal dá como assente determinada factualidade, divergindo das conclusões dos peritos vertidas em relatório de
autópsia, sem fundamentar devidamente tal divergência (artigo 163.º n. 2 e 410.º n. 2 alínea c) do CPP).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034399,
de
10-12-1997,
proc.
n.º
97P1108,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8d98ce83ff8dca29802568fc003b78bc?OpenDocument)
I - A divergência não fundamentada da convicção do julgador relativamente ao juízo contido no parecer dos peritos
consubstancia, a todas as luzes, um erro notório na apreciação da prova (artigo 163.º, do CPP).
II - Aquele erro constitui vício que implica a anulação da decisão recorrida e o reenvio do processo para novo julgamento
(artigos 410.º, n. 2, alínea a), 416.º e 436.º, todos do CPP).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033329,
de
26-11-1997,
proc.
n.º
97P966,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/65207171c882d5db802568fc003b6d3b?OpenDocument
)
I - Decorre do artigo 163.º do CPP que «a presunção» refere-se ao juízo técnico-científico emitido pelos peritos e não aos
factos em que se apoia; daí só ser preciso justificar a divergência relativa ao juízo.
II - O que o perito disser em audiência, oralmente, está sujeito à livre apreciação da prova.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032438,
de
05-11-1997,
proc.
n.º
96P1476,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1de28eb61c8e07d780256965002e6e94?OpenDocument
)
I - O n. 2 do artigo 163.º do CPP fica observado quando o tribunal fundamente a sua divergência dos juízos técnicos.
II - A contradição insanável na fundamentação subsiste se de acordo com um raciocínio lógico se puder concluir que a
fundamentação justifique uma decisão precisamente oposta ou ao menos se conclua que a decisão não fica esclarecida,
dada a colisão entre os fundamentos invocados.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033108,
de
21-05-1997,
proc.
n.º
97P107,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4986e4257cbe4611802568fc003b6eed?OpenDocument)
I - O exame pericial lofoscópico não tem a força probatória atribuída pelo artigo 163.º do CPP.
II - Uma impressão digital só demonstra que, antes da recolha do vestígio, o arguido esteve no local, nada dizendo
quanto ao momento nem quanto aos actos por aquele praticados.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00030738,
de
10-07-1996,
proc.
n.º
96P159,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a43ea59886de0b34802568fc003b156f?OpenDocument)
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I - O exame pericial previsto nos artigos 151.º e seguintes do CPP de 1987 é diferente dos exames a que alude o artigo
171.º do mesmo diploma.
II - Na prova pericial é respeitado o princípio do contraditório, sendo o despacho que o ordena notificado ao Ministério
Público, quando não é o seu autor, ao arguido, ao assistente e às partes civis, daí o valor probatório previsto no artigo 163.º
do CPP de 1987.
III - O exame médico-legal, quando feito por médico do Tribunal, aí observando o ofendido, não tem aquele valor
probatório.
IV - Numa ofensa corporal, se é certo que a zona atingida - parte inferior do abdómen - e a arma usada - navalha - fazem
presumir a intenção de matar, pois naquela zona a navalha não encontra resistência à penetração, mas tal não chega para
concluir que o agente da agressão actuou com a intenção de matar.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00029954,
de
07-02-1996,
proc.
n.º
048729,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/616b86543518bed9802568fc003b35e9?OpenDocument
)
3- Acórdãos dos TR
Ac. TRC de 1-07-2015 : III. A perícia é a actividade de percepção ou apreciação dos factos probandos efectuada por
pessoas dotadas de especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos (Germano Marques da Silva, Curso de
Processo Penal, II, 3ª Edição, Editorial Verbo, 2002, pág. 197), cuja utilização é recomendada sempre que a investigação seja
confrontada com obstáculos de apreensão ou de apreciação de factos não removíveis através dos procedimentos e meios
de análise de que normalmente dispõe. No fundo, a prova pericial permite ao juiz suprir a sua falta de específicos
conhecimentos científicos ou artísticos, auxiliando-o na apreensão realidades não directamente captáveis pelos sentidos.
IV. A autópsia médico-legal - que tem lugar em situações de morte violenta ou de causa ignorada (art. 18º, nº 1, da Lei nº
45/2004, de 19 de Agosto) - é uma perícia tanatológica. Como tal, está sujeita, além do mais, ao regime do art. 163.º do C.
Processo Penal, pelo que, o juízo técnico ou científico que lhe é inerente se presume subtraído à livre apreciação do
julgador.
V. O juízo pericial tem que constituir sempre uma afirmação categórica, isenta de dúvidas, sobre a questão proposta, não
integrando tal categoria, os juízos de probabilidade ou meramente opinativos.
VI. Quando o perito, em vez de emitir um juízo técnico-científico claro e afirmativo sobre a questão proposta, emite uma
probabilidade, uma opinião ou manifesta um estado de dúvida, devolve-se plenamente ao tribunal a decisão da matéria
de facto, este decide livre de qualquer restrição probatória e portanto, de acordo com o princípio da livre apreciação da
prova, onde deverá ter na devida conta o pro reo (cfr. Acs. do STJ de 5 de Novembro de 1998, CJ, ASTJ, III, pág. 210 e de 27
de Abril de 2011, proc. nº 693/09.3JABRG.P2.S1, e da R. do Porto de 27 de Janeiro de 2010, proc. nº 45/06.7PIPRT.P1,
ambos in, www.dgsi.pt).
VI - O relatório pericial, parecer e esclarecimentos da perita médica, ao afirmar, por um lado, a impossibilidade de
determinação da causa da morte da vítima, por insuficiência de elementos seguros e concretos, e ao admitir, como
possibilidade ou hipótese, as duas «causas» apontadas, a prova pericial tornou-se inconclusiva.
VII. Produzida a prova, se no espírito do juiz subsiste um estado de incerteza, objectiva, razoável e intransponível, sobre a
verificação, ou não, de determinado facto ou complexo factual, impõe-se uma decisão favorável ao arguido. Se, pelo
contrário, a incerteza não existe, se a convicção do julgador foi alcançada para além de toda a dúvida razoável, não há lugar
à aplicação do princípio.
Extracto da fundamentação:
A perícia é, assim, a actividade de percepção ou apreciação dos factos probandos efectuada por pessoas dotadas de
especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos (Germanos Marques da Silva, Curso de Processo Penal, II, 3ª
Edição, Editorial Verbo, 2002, pág. 197), cuja utilização é recomendada sempre que a investigação seja confrontada com
obstáculos de apreensão ou de apreciação de factos não removíveis através dos procedimentos e meios de análise de que
normalmente dispõe. No fundo, a prova pericial permite ao juiz suprir a sua falta de específicos conhecimentos científicos ou
artísticos, auxiliando-o na apreensão realidades não directamente captáveis pelos sentidos.
O auxílio conferido ao juiz em que se traduz a prova pericial é actuado por intermédio de pessoas com conhecimentos
especializados nas matérias em questão. E porque estas pessoas integram um grupo restrito e seleccionado – por ordem de
preferência, estabelecimento, laboratório ou serviço oficial apropriado, perito nomeado de entre os constantes de listas de
peritos existente na comarca, ou pessoa de honorabilidade e reconhecida competência na matéria (art. 152º, nº 1 do C.
Processo Penal) – de colaboradores do tribunal com específicos conhecimentos, se estabelece no art. 163º, nº 1 do C.
Processo Penal que, o juízo técnico, científico ou artístico, inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação
do julgador.
Não estamos pois, perante uma verdadeira presunção, na medida em que não se trata de tirar uma ilação de um facto
conhecido para firmar um facto desconhecido (cfr. art. 349º do C. Civil), antes de impor ao julgador o parecer ou juízo
técnico, científico ou artístico, salvo quando o mesmo seja susceptível de crítica da mesma natureza (cfr. Figueiredo Dias,
Direito Processual Penal, Coimbra Editora, 1ª Edição, Reimpressão, pág. 209, Germano Marques da Silva, ob. cit., pág. 198,
e Simas Santos e Leal Henriques, Código de Processo Penal Anotado, Volume I, 3ª Edição, 2008, Rei dos Livros, pág. 1075).
Deste modo, quando a convicção do julgador diverge do juízo pericial, o art. 163º, nº 2 do C. Processo Penal permite-lhe a
discordância – com o consequente afastamento do valor, presuntivamente pleno, da prova pericial – desde que fundamente
a divergência com argumentos da mesma natureza e valor portanto, com base em diferente juízo técnico, científico ou
artístico.
A autópsia médico-legal – que tem lugar em situações de morte violenta ou de causa ignorada (art. 18º, nº 1, da Lei nº
45/2004, de 19 de Agosto) – é uma perícia tanatológica. Como tal, está sujeita, além do mais, ao regime do art. 163º do C.
Processo Penal, pelo que, o juízo técnico ou científico que lhe é inerente se presume subtraído à livre apreciação do julgador.
Note-se, porém, que apenas ficam sujeitos à disciplina do art. 163º, nº 1 do C. Processo Penal os juízos periciais, os juízos
técnicos, científicos ou artísticos propriamente ditos, e já não os dados de facto que lhes serviram de fundamento. Note-se
ainda que o juízo pericial tem que constituir sempre uma afirmação categórica, isenta de dúvidas, sobre a questão proposta,
não integrando tal categoria, os juízos de probabilidade ou meramente opinativos. Por isso, quando tal não sucede, quando
o perito, em vez de emitir um juízo técnico-científico claro e afirmativo sobre a questão proposta, emite uma probabilidade,
uma opinião ou manifesta um estado de dúvida, devolve-se plenamente ao tribunal a decisão da matéria de facto, este
decide livre de qualquer restrição probatória e portanto, de acordo com o princípio da livre apreciação da prova, onde
deverá ter na devida conta o pro reo (cfr. Acs. do STJ de 5 de Novembro de 1998, CJ, ASTJ, III, pág. 210 e de 27 de Abril de
2011, proc. nº 693/09.3JABRG.P2.S1, e da R. do Porto de 27 de Janeiro de 2010, proc. nº 45/06.7PIPRT.P1, ambos in,
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www.dgsi.pt).
Ac. TRC de 27-05-2015 : I. A percepção e avaliação da doença mental e a consequente inimputabilidade do arguido são
questões que exigem especiais conhecimentos científicos, sobre as quais o perito médico emitiu um juízo técnico-científico
claro e afirmativo, e nessa medida, sujeito ao disposto no art. 163.º, n.º 1 do C. Processo Penal.
II. Não seriam, nunca, as declarações da assistente ou os depoimentos de testemunhas, e muito menos, a circunstância de o
arguido manobrar um tractor no amanho de terras, ou de ter invocado uma «justificação» para a sua conduta, que
poderiam fundar qualquer divergência com aquele juízo.
Ac. TRE de 19-05-2015 : Da circunstância de um exame pericial à letra do arguido se revelar inconclusivo quanto à
identificação deste como autor das assinaturas suspeitas não se retira que não possa ter sido ele a diligenciar pela aposição
das assinaturas ou mesmo a fabricá-las por sua própria mão.
Extracto da fundamentação:
O posicionamento actual do Código de Processo Penal vem de posição defendida pelo Prof. Figueiredo Dias, para quem os
dados de facto do arrazoado técnico estão sujeitos à livre apreciação do julgador – “que, contrariando-os, pode furtar
validade ao parecer” – enquanto que o juízo científico expendido só é passível de crítica “igualmente material e científica”.
Excepções seriam os casos inequívocos de erro, nos quais o juiz deve motivar sua divergência (Direito Processual Penal, I,
209, Cfr, ainda, Maria do Carmo Silva Dias, Revista do CEJ, 2.º semestre de 2005, nº 3, 219)”.
A prova pericial é valorada pelo julgador a três níveis: quanto à sua validade (respeitante à sua regularidade formal),
quanto à matéria de facto em que se baseia a conclusão e quanto à própria conclusão.
Quanto à validade, deve-se aferir se a prova foi produzida de acordo com a lei, ou se não foi produzida contra proibições
legais.
Também fica a cargo do julgador examinar se o procedimento da perícia está de acordo com normas da técnica ou da
prática corrente.
Com relação à matéria de facto em que se baseia a conclusão pericial, é lícito ao julgador divergir dela, sem que haja
necessidade de fundamentação científica, porque não foi posto em causa o juízo de carácter técnico-científico expendido
pelos peritos, aos quais escapa o poder de fixação daquela matéria.
É a interpretação corrente dada pelos tribunais ao artº 163º, do C. P. Penal, atenta a sua função de mero auxiliar do
julgador, a quem incumbe a função de fixação dos factos, para que dispõe dos adequados conhecimentos jurídicos e da
experiência da vida (cfr., entre outros, os Acs. do STJ, de 1/7/93, Pº nº 44431 e de 9/5/95, in CJ, STJ, III, T2, 189).
A inconclusividade sobre se a letra aposta nas cartas e fls. 49 a 51 é ou não do arguido, não agrega em si um juízo
pericial, mas um estado de dúvida, um juízo dubitativo que não vincula o tribunal, incumbindo-lhe esclarecer a matéria de
facto em que se funda, no âmbito da sua função de julgar e superar, até onde lhe for possível, aquela dúvida.
Quer isto dizer que, se tivesse sido produzido relatório com um resultado idêntico ao da assinatura da ofendida CD, de
“Muitíssimo Provável”, isto é, de acordo com a tabela de resultados, o grau de certeza ou de probabilidade máxima, depois
da certeza, temos como seguro que tal juízo deveria ser acolhido, como o foi, na presente decisão, a não ser que
fundamentação especial sustentasse a divergência, nos termos do disposto no artº 163º nº 2, do C. P. Penal.
Porém, o exame em causa foi, na parte alusiva à assinatura do arguido, JF, inconclusivo, não agregando um verdadeiro
juízo pericial, mas antes um estado dubitativo, ou seja, nada se conclui, num sentido ou noutro, o que ficou a dever-se a
várias razões que dificultaram o exame comparativo com os autógrafos e que foram referidas supra.
Nessa situação, tal como refere o STJ, no Acórdão citado supra, devolve-se plenamente ao tribunal a decisão da matéria,
competindo-lhe tomar posição, julgar e remover, se for caso disso, a dúvida, fixando os necessários factos, não se
contrariando, por essa via, qualquer juízo pericial científico, por falta dele.
Ou, dito de outra forma, não está o tribunal “condenado” a limitar-se a reproduzir, no plano da valoração da prova e da
fixação dos factos, a inconclusividade do resultado do exame.
O que significa que um resultado inconclusivo não tem necessariamente de conduzir a uma dúvida insanável por parte do
tribunal, determinante do apelo ao princípio “in dúbio pro reo”.
É o que se verifica “in casu”, já que, por um lado, resultou como muitíssimo provável que a assinatura aposta nas cartas
de fls. 49 a 51, não seja da autoria da ofendida CD, conforme concluiu o LPC da Polícia Judiciária, resultado que o tribunal
acolheu por força do disposto no artº 163º, do C. P. Penal.
Por outro lado, resultou do mesmo relatório que as várias condicionantes ali enumeradas, não permitiram a obtenção de
resultados conclusivos relativamente ao confronto das assinaturas da ofendida e do arguido apostas em tais documentos.
Porém, o tribunal, lançando mão das regras da experiência, concluiu que tal assinatura foi também desenhada pelo
arguido, pois que é o que a lógica das coisas dita, não fazendo qualquer sentido que aquele tivesse apenas aposto uma das
assinaturas em tais documentos e não as duas, tendo em conta que os montantes a que nelas se alude pertencem à
ofendida e os mesmos foram dados como garantia, através da constituição de um penhor, para um empréstimo a favor da
empresa do arguido.
Ac. TRP de 29-04-2015 : Não pode equiparar-se a perícia de avaliação psicológica do menor que incide sobre a
credibilidade do depoimento deste a uma qualquer outra perícia. É que o juízo de credibilidade dos depoimentos das
testemunhas é tarefa própria e indeclinável do juiz. Por esse motivo, não tem, neste aspeto, aplicação o regime do 163º do
Código de Processo Penal, podendo o julgador divergir das conclusões da perícia no que diz respeito à credibilidade do
depoimento de uma testemunha, sem necessariamente recorrer a outro juízo pericial.
Ac. TRC de 4-03-2015 : I. O valor da prova pericial é acrescido em relação aos outros meios na medida em que «[o] juízo
técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador», o qual, se dele
divergir, deve fundamentar a sua discordância (artigo 163.º, n.ºs 1 e 2).
II. A descrição que o relatório pericial faz da máquina apreendida e do seu modo de funcionamento resulta do
conhecimento especializado do perito sobre o tipo de máquinas em causa, sendo certo que nenhum elemento de prova foi
apresentado ao tribunal a quo que lhe permita divergir do juízo contido no relatório pericial.
Ac. TRE de 13-05-2014 : I. No ordenamento processual penal português, a perícia caracteriza-se por ser tendencialmente
pública e exigir dois pressupostos para a sua realização: um, formal: a nomeação por entidade judiciária; outro, material: a
necessidade de especiais conhecimentos para percepcionar (compreender) e apreciar (valorar) factos.
II. Uma perícia deve cumprir uma tríplice perspectiva: ver assegurada a imparcialidade do(s) perito(s); realizar-se em prazo
razoável; sujeitar-se aos princípios da igualdade de armas e do contraditório.
III. Pode também ser essencial no apuramento de factos, que não é possível obter de outra forma. Mas aqui - e porque os
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factos do processo estão fora da regra resultante do art. 163.º, n.º 1, do CPP - a perícia não pode ter o mesmo valor
probatório e deve ser livremente apreciada.
IV. Ao tribunal incumbe assegurar a imparcialidade e a competência inerentes a uma peritagem, assim se concretizando os
deveres do juiz como «gatekeeper», isto é, como guardião da imparcialidade do ou dos peritos e da sua credibilidade
científica.
V. A regra do art. 163.º do CPP é compatível com a livre apreciação probatória, apenas se erigindo como norma que
qualifica essa apreciação probatória, na medida em que permite ao juiz divergir com argumentos qualificados na área
técnica, científica ou artística em causa, apenas lhe estando vedada uma livre apreciação com apelo a «regras de
experiência comum», à sua convicção pessoal ou a qualquer outro critério que não o uso de conhecimentos e argumentos
inerentes à área artística, técnica ou científica da perícia.
VI. O que obriga à qualificada ponderação da perícia, sem impedir que o poder judicial a possa afastar quando
materialmente isso se imponha.
VII. Há casos claros de exigência legal (literal) de realização de perícia, pelo menos, os previstos nos arts. 166.º, n.º 2
(documento cifrado) e 351.º, n. º 1 (imputabilidade) do CPP, e do art. 18.º da Lei n.º 45/2004 (autópsia médico-legal).
VIII. A ausência de perícia pode implicar vício do processado, a incluir na parte final da alínea d) do n.º 2 do art. 120.º do
CPP, sempre que, não obstante a inexistência de literal e específica exigência legal de realização da mesma, ocorra situação
em que a essencialidade probatória dela se revele, por um critério de necessidade ponderado pela especial natureza dos
conhecimentos em causa.
IX. O juízo exigível para se considerar a indiciação suficiente deve afirmar-se numa fórmula de forte, alta probabilidade de
condenação, de forte convicção de condenação do arguido.
Extracto da fundamentação:
Quanto à natureza das perícias já afirmámos que o legislador português consagrou “ … um modelo de perícia
preferencialmente pública, regra que apenas é afastada por impossibilidade ou inconveniência - artigos 152.º, 153.º 154.º,
nº 1 e 160º-A do Código de Processo Penal. Consagrou-se, portanto, um regime misto com prevalência de intervenção de
organismos públicos, com a qualidade pericial a assentar numa certificação pública, sem exclusão da possibilidade
hipotética de apresentação de perícias contraditórias quando não existam organismos públicos reconhecidos para a
realização da perícia”. [Isto foi o que afirmámos num artigo da autoria do relator [João Gomes de Sousa], «A “Perícia”
técnica ou científica revisitada numa visão prático-judicial» publicado na Revista Julgar, n. 15, Setembro-Dezembro de 2012,
pag. 28 (27-52)]
De qualquer forma, a preferência por um regime de perícias públicas ou privadas é uma opção do legislador nacional,
como aliás reconhece o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no seu acórdão Eugénia Lazăr v. Roménia, (“a opção de
definir a perícia médico-legal como essencialmente pública ou privada é matéria do ordenamento interno e não cabe ao
TEDH intervir no debate”), desde que o regime interno da perícia se rodeie das garantias suficientes para preservar a sua
credibilidade, eficácia e devido cumprimento do princípio da igualdade de armas. [Nos §§ 76 a 85 (apesar de o caso se
referir a uma perícia médico-legal, a afirmação é aplicável em processo penal a qualquer tipo de períci]
Aqui convém recordar que o para a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem uma perícia deve cumprir
uma tríplice perspectiva: ver assegurada a imparcialidade do(s) perito(s); realizar-se em prazo razoável; sujeitar-se aos
princípios da igualdade de armas e do contraditório.
E a exigência de cumprimento do princípio da igualdade de armas e do contraditório, passa pela possibilidade de ter
alguma intervenção não na realização da perícia, sim de colaboração na mesma. É assim que os casos Cottin v. Bélgica (0206-1995, § 33) e Mantovanelli v. França (17-02-1997, § 36) afirmam que a simples possibilidade de discutir a perícia em
audiência pode não ser suficiente se a parte não teve oportunidade de oferecer os seus “comentários” no momento da
realização da mesma.
E para este fim – “oferecer os seus comentários” - a possibilidade de nomear consultores técnicos e a sua activa
participação no apresentar de dúvidas e sugestões de execução parece-nos ser suficiente para o fim indicado. [Algo que
parece não agradar a instituições públicas, designadamente o INML, pois que a Lei n. 45/2004, de de 19 de Agosto é clara
na afirmação de que às perícias efectuadas nas delegações do Instituto ou nos gabinetes médico-legais não são aplicáveis
“as disposições contidas nos artigos 154º e 155º do Código de Processo Penal”, ou seja, afasta-se a possibilidade de
nomeação de consultores técnicos.]
Naturalmente que essa participação estará dependente da fase processual e do estatuto dos intervenientes no processo,
já que a natureza inquisitória do inquérito penal, a existência de periculum in mora e a inexistência de arguidos e assistentes
no momento em que se constata a necessidade de realização da perícia deverão ser tratadas de forma diversa em
contraposição com uma perícia a realizar em instrução ou julgamento.
Naturalmente que, em instrução – enquanto fase que se caracteriza pelo contraditório – estas questões ganham (ou
podem ganhar, o que ocorre in casu) outra coloração, face à inexistência de inconveniente inquisitório, de periculum in mora
e a circunstância de já estarem constituídos arguido e assistente.
[…]
A perícia supõe despacho da autoridade judiciária na nomeação dos peritos - Artigo 154.º, nº 1 do Código de Processo
Penal, [no caso do Ministério Público os artigos 267º e 270º, nº 2, b), 3 e 4, do JIC em inquérito o artigo 269º, nº 1, a), em
instrução o artigo 290º, nº 1 e 292º, nº 1 e o Juiz de Julgamento o artigo 340º, nº 2, todos do Código de Processo Penal] pelo
que a simples junção de um parecer, mesmo que em área técnica ou científica, não é a junção de uma perícia judicial, por
muito especializados que sejam os seus autores e científico o seu conteúdo.
E a razão é simples. Um processo judicial é uma forma que se pretende equilibrada (também expedita q.b.) de chegar a
uma decisão pelo que a junção de um parecer que se convertesse em perícia implicaria o dar oportunidade aos outros
intervenientes (aqui Ministério Público e arguido) de juntar igual meio de prova, o que transformaria o juízo técnico,
artístico ou científico numa mera aritmética de opiniões [v. g. o caso interessante de duas perícias contraditórias e a
inaceitabilidade de uma terceira para “desempate” in “Carlota Pizarro de Almeida, “Modelos de inimputabilidade – da
teoria à prática”, Almedina, 2000, pags. 52-53] ou um quebra cabeças para o juiz, que veria o aforismo iudex est peritus
peritorum levado à letra demasiado frequentemente, com a consequente anulação prática das várias perícias, sobressaindo
então a impossibilidade de o juiz abarcar todos os conhecimentos científicos passíveis de serem necessários em qualquer
processo.
Resta concluir então, no particular ponto em apreciação, o da natureza da perícia, que esta no ordenamento processual
penal português se caracteriza por ser tendencialmente pública e exigir dois pressupostos para a sua realização: um o
aspecto formal – a nomeação por entidade judiciária – outro material, a necessidade de especiais conhecimentos para
percepcionar e apreciar factos.
Os peritos são ajuramentados – artigos 91º, nº 2 a 6 e 156º do C.P.P., [excepto no caso de serem funcionários públicos e
intervirem no exercício de funções periciais - artigo 91º nº 6, al. a) do Código de Processo Penal] daqui resultando que não é
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perito quem não é nomeado como tal pela autoridade judiciária ou não pertence ao quadro de peritos de um
estabelecimento público com atribuições periciais. Isto é, não é perito judicial quem quer, quem é arrolado como
testemunha, quem subscreveu “parecer”, quem é perito de qualquer outra entidade ou profissional de determinada área e
só por o ser.
Após a breve exposição destes princípios base resultantes do ordenamento processual penal português e convencional
europeu resta saber se os mesmos foram cumpridos nos autos e qual a configuração probatória a enfrentar.
Sendo a perícia um “meio de prova” - artigos 151º a 163º C.P.P. – deve realizar-se quando a percepção (compreensão) e
a apreciação (valoração) de factos exigirem especiais conhecimentos – 151º C.P.P. (artigo 388º do C.C.).
Mas a perícia pode ser essencial no apuramento de factos, como se pretende no caso concreto, em que o labor da perícia
também é apurar factos que não é possível obter de outra forma, como este recurso bem demonstra, pois que assenta na
perícia a esperança de obtenção de dados factuais que permitam a pronúncia. Mas aqui – e porque os factos do processo
estão fora da regra resultante do artigo 163º, n. 1 do C.P.P. – a perícia não pode ter o mesmo valor probatório e deve ser
livremente apreciada.
Assente que a perícia se caracteriza por um aspecto formal – a nomeação por entidade judiciária – e por um aspecto
material, a necessidade de especiais conhecimentos para percepcionar e apreciar factos, resta constatar no caso concreto
pela verificação do pressuposto material, por demasiado evidente que o percepcionar e apreciar factos impõe especiais
conhecimentos técnicos e científicos.
É indubitável, igualmente, que o parecer ou estudo junto pela assistente não tem a natureza de perícia processual penal
na medida em que não cumprido o pressuposto formal.
E este pressuposto formal é absolutamente essencial – não é mera questão de formalismo desajustado – pois que ali se
concretizam os deveres do juiz como “gatekeeper”, como guardião da imparcialidade do ou dos peritos e da sua
credibilidade científica.
Apesar de isto apenas estar pressuposto no ordenamento português é aceite que os contributos da jurisprudência do US
Supreme Court são de importância determinante, pelo que já revelam de ponderação das questões e que vêm a concretizarse em Lei na Rule 702 das Federal Rule of Evidence de 1975 e 2000.
Este labor inicia-se com o caso Frye v. US (293 F.1013, DC Circuit Court of Appeals, 1923) que tratando de um antecedente
do polígrafo como prova definiu a cláusula da aceitação geral do conhecimento científico: o “scientific expert testimony” só
é admissível se for geralmente aceite como fiável pela relevante comunidade científica – “must be sufficiently established
to have gained general acceptance in the particular field in which it belongs”.
Os casos Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, inc. (509 u.s. 579, 1993) [Caso “Bendectin” com voto de vencido
(parcial) do juiz CJ Rehnquist que alerta para o facto de os juízes se estarem a tornar “cientistas amadores”] e General
Electric Co. et al. v. Joiner (000 u.s. 96-188, 1997) vêm a densificar a jurisprudência Freye, enquanto o caso Kumho Tire Co.,
ltd., et al. v. Carmichael et al, (000 u.s. 97-1709, 1999) alarga a jurisprudência ao conhecimento não científico (técnico ou
outro especializado, no caso pneus).
Após “drafts” do US Supreme Court em 1969, 1971 e 1972, redigidos por iniciativa do Chief Justice Earl Warren, vêm a ser
consagradas pelo Congresso as “Federal Rules of Evidence” de 1975, [“If scientific, technical, or other specialized knowledge
will assist the trier of fact to understand the evidence or determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by
knowledge, skilI, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise.”]
designadamente a Rule 702. [A Rule 702 das Federal Rules of Evidence vem a assumir a seguinte redacção, hoje vigente: «A
witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an
opinion or otherwise if: (a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to
understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the
testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and
methods to the facts of the case»]
Daquela jurisprudência podemos retirar as seguintes regras de cautela ética e de controlo da cientificidade da perícia:
- o juiz de julgamento só deve admitir o parecer científico se este for relevante e fiável;
- o juiz de julgamento é o garante de que a prova apresentada provém, realmente, de conhecimento científico (em
ambas, o Juiz como “gatekeeper”);
- o conhecimento científico é produto de “metodologia científica” pela utilização de método científico;
- a metodologia científica é o processo de formulação de hipóteses e de posteriores experiências que provam, ou não, a
hipótese;
- deve ser sujeita a testes empíricos;
- deve ser conhecida a sua ratio de erro;
- deve ser sujeita a “peer review” (revisão paritária ou revisão pelos pares) e publicação.
Se é certo que estas regras foram formuladas para um sistema muito diverso de aceitação de perícias científicas
contraditórias, não menos certo é que se aplicam na ideia essencial a qualquer forma ou sistema de apuramento factual.
Mas delas agora só pretendemos retirar o cuidado que deve ser atribuído à nomeação de perito(s) e à aceitação de uma
perícia científica que, no ordenamento processual penal português, assenta na escolha e nomeação de perito(s) pela
autoridade judiciária.
E daqui resulta a razão de fundo que explica porque o estudo ou parecer junto pela assistente não pode ser aceite como
perícia.
E aqui convém lembrar que os signatários do parecer não passaram o crivo de cientificidade que ao tribunal incumbe
fazer respeitar de forma a resguardar a imparcialidade e a competência inerentes a uma peritagem, depois de se assegurar
o devido contraditório, algo que deixou de ser possível após a emissão do parecer.
Isto é, é ao tribunal que incumbe determinar quem emite perícias e não à assistente impor critérios probatórios ao
tribunal.
Assim, se os subscritores do parecer tinham a potencialidade de ser nomeados peritos nos autos – algo que não se nega –
depois do parecer emitido em nome de uma empresa e pago o dito por uma das “partes”, a concretização do “expert
shopping” retira essa virtualidade pessoal, que não a aceitabilidade automática das opiniões emitidas, que sempre teriam
que passar o crivo da livre apreciação. [nosso estudo supra citado, pág. 30 a propósito do “expert shopping” como um dos
inconvenientes das perícias adversariais]
A não ser assim a apresentação de “perícias” de forma descontrolada teria um efeito perverso, com o primeiro
interveniente a apresentar uma a ver a sua “perícia” consagrada como verdade quase inatacável (principalmente face a
uma jurisprudência que vê o artigo 163º como excepção à livre apreciação) que poderia impor ao tribunal, sem respeito pelo
contraditório que não apenas no seu aspecto formal, por impossibilidade da “contra-parte” apresentar o resultado de um
eficaz “expert shopping”.
Mas, junto o dito parecer, quais as consequências em termos probatórios?
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Haverá que afirmar, na sequência da previsão dos artigos 125º e 127º do Código de Processo Penal, que a assistente era
livre de juntar o parecer (liberdade e legalidade da prova) e o tribunal o deveria apreciar livremente (princípio da livre
apreciação da prova). Em ambos os casos se mostra cumprida a lei na concreta decisão.
Seguramente o que não é aplicável ao parecer junto é o disposto no artigo 163º, n. 1 do Código de Processo Penal,
precisamente porque não é uma perícia.
Estará aí, seguramente, a razão para que a recorrente se insurja contra o facto de o referido parecer ter visto “rebaixado
os termos de apreciação probatória”, mas sem razão pois que não sendo perícia pelas razões supra expostas nunca poderia
ser aceite “sem discussão”, pois que nos parece ser esse o entendimento da recorrente, a pretensão de retirar ao tribunal a
legitimidade e a capacidade de livremente apreciar esse parecer.
Assim, a emissão e junção de parecer logo no início dos autos (fls. 212-301 do I volume, aos 09-10-2012, antes de lavrado
despacho de arquivamento em 17-12-2012 a fls. 529-539) vem a determinar de forma válida aquilo que se pode obter de
um parecer com características de cientificidade – ninguém nega essa potencial característica ao parecer que foi junto – e a
determinar, igualmente, os parâmetros de apreciação quanto à necessidade de obtenção de perícia com os mesmos
pressupostos de facto (danos nas viaturas, local provável do embate, local de imobilização das mesmas, tipo de lesões
causadas).
Ou seja, ficamos nos autos com um parecer que substancialmente poderia ser uma perícia e que apenas o não é por falta
de requisito formal e ausência de contraditório antes da emissão do parecer. E esse parecer dá-nos a antevisão do que seria
uma perícia e do que com esta se poderia obter.
E ninguém nega a possibilidade de a Física e a Matemática darem contributo válido à matéria em apreciação como, aliás,
já afirmámos em acórdão desta Relação de 03-06-2008 (proc. 161/08-1):«VI - Um veículo é um corpo sólido que está sujeito
às leis da física e é passível de mensuração a sua capacidade para se imobilizar em função da sua massa e da velocidade de
que vai animado. Assim, não sendo uma verdade absoluta, não são de desprezar e devem mesmo ser aceites como
elementos adjuvantes de muita relevância, os conhecimentos que nos são transmitidos através da física e da matemática
para apurar das velocidades de imobilização dos corpos sólidos que são os veículos automóveis».
Sendo certo que o caso dos autos é muito mais complexo que a análise de uma simples distância de travagem, não deixa
de ser verdade o que ali também afirmámos, a existência de outros elementos que se não limitam a uma natureza de
fenómenos objectivos quantificáveis e mensuráveis, como sejam a capacidade de reacção dos condutores e a qualidade
dessas mesmas reacções face ao perigo que enfrentaram.
Portanto, o parecer deve ser livremente apreciado e não imposto ao tribunal como uma verdade inatacável judicialmente,
ânsia que se percebe (pessoalmente) mas se não justifica (processualmente).
Mas, além disto, convém precisar que a habitual leitura do artigo 163º do Código de Processo Penal como norma de
imposição de taxatividade probatória ou de afastamento do princípio da livre apreciação judicial nos parece uma leitura
discutível.
Por isso que, mesmo que tal parecer fosse uma perícia, sempre estaria sujeito a um olhar crítico.
Já afirmámos que o artigo 163º do Código de Processo Penal é compatível com a livre apreciação probatória, apenas se
erigindo como uma norma que qualifica essa apreciação probatória na medida em que permite ao juiz divergir com
argumentos qualificados na área técnica, científica ou artística em causa.
Apenas está vedada ao juiz uma livre apreciação com apelo a “regras de experiência comum”, à sua convicção pessoal
ou a qualquer outro critério que não o uso de conhecimentos e argumentos inerentes à área artística, técnica ou
científica da perícia. O que qualifica a perícia, naturalmente, e obriga à sua qualificada ponderação, sem impedir que o
poder judicial a possa afastar quando materialmente isso se imponha.
Nada diverso do afirmado pelo Prof. Germano Marques da Silva (Curso, vol. II, pág. 178): «a presunção que o art. 163.º,
n.º 1, consagra não é uma verdadeira presunção, … o que a lei verdadeiramente dispõe é que salvo com fundamento numa
crítica material da mesma natureza, isto é, científica, técnica ou artística, o relatório pericial se impõe ao julgador. Não é
necessária uma contraprova, basta a valoração diversa dos argumentos invocados pelos peritos e que são fundamento do
juízo pericial».
Face a isto justifica-se ainda a procura de opinião pericial?
Saber quando ordenar a perícia é questão já tratada supra: sempre que seja necessário percepcionar ou apreciar (no
caso, obter e apreciar) factos relevantes através de especiais conhecimentos técnicos, artísticos ou científicos - 151º do
C.P.P..
Há casos claros de exigência legal (literal), a implicar necessariamente a realização de perícia. Estão neste caso, pelo
menos, os previstos nos artigos 166º, nº 2 (documento cifrado), o artigo 351º, nº 1 (imputabilidade) do Código de Processo
Penal e o artigo 18º da Lei 45/2004 (autópsia médico-legal).
Mas também é indubitável que a inexistência de perícia pode implicar vício do processado, a incluir na parte final da
alínea d) do n. 2 do artigo 120º do CPP. «insuficiência … da instrução, por … omissão posterior de diligências que pudessem
reputar-se essenciais para a descoberta da verdade».
Estes serão casos em que a realização de perícia não é “legalmente obrigatória”, no sentido de literal e específica
exigência legal de realização.
Ao invés, pode implicar a realização de perícia qualquer caso em que a essencialidade probatória da perícia se revele, e
aqui neste sentido “a prova pericial não é facultativa, mas obrigatória como resulta do artigo 151° do Código de Processo
Penal” no dizer do acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 25-02-2008 (rel. Cruz Bucho). Ou seja, será o critério da
necessidade e da especial natureza científica (artística ou técnica) dos conhecimentos implicados a determinar a
exigibilidade da realização de perícia.
Esse critério tem que assentar naquilo que os autos já dispõem e naquilo que se espera vir a obter com a perícia para
responder às questões em dúvida. O que supõe uma análise quanto aos indícios existentes e aos que podem vir a ser
colhidos com a eventual perícia.
A divergência entre o facto dado como provado e a conclusão da perícia médico-legal tem de ser devidamente
fundamentada, como o impõe o n.º 2 do art.º 163.º, do CPP, gerando tal omissão de fundamentação nulidade da sentença.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-02-2013,
proc.
n.º
5825/06.0TDLSB.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e9ec64ae9cbb67db80257b6d00559527?OpenDocument
)
O relatório oriundo do Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico (Núcleo de Investigação de
Acidentes de Viação) que elaborado a partir de elementos probatórios constantes dos autos (fotografias, auto de
participação, relatório de autópsia, declarações do arguido e do assistente, etc) analisou a dinâmica do acidente de viação
tendo em conta as leis fundamentais da dinâmica e mediante o uso de fórmulas matemáticas e simulações computacionais
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é seguramente um relatório de valia técnica mas não se traduz em verdadeira prova pericial no sentido aportado pelos
arts. 151.º e ss CPP e, por conseguinte, não tem o valor preconizado no art.º 163.º CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-09-2009,
proc.
n.º
454/05.9GAMTA.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33782968e20384cb802576580058821b?OpenDocument
)
I – A percepção e apreciação dos factos integradores dos conceitos de desfiguração grave e permanente e de privação de
importante órgão ou · membro, à semelhança da afectação grave da capacidade de trabalho (alínea b), da possibilidade de
utilizar o corpo (alínea b) e das demais qualificativas constantes do artigo 144° do Código Penal, exige especiais
conhecimentos científicos (artigo 151° do Código de Processo Penal).
II – Como o STJ já teve oportunidade de esclarecer, a prova pericial não é facultativa, mas obrigatória como resulta do
artigo 151° do Código de Processo Penal (Ac. de 9 de Maio de 1990, apud Maia Gonçalves, Código de Processo Penal
Anotado, 15ª ed., Coimbra, 2005, pág. 360), no entanto, no caso dos autos, o tribunal de julgamento, à semelhança do que
sucedera com o juiz de instrução e com o acusador, contentou-se com prova testemunhal e documentação clínica dos
mesmos constante.
III – Simplesmente, como bem refere Medina de Seiça: “A admissibilidade dos meios de prova pressupõe a sua
necessidade. Mas esta necessidade impõe não só que sejam admitidos como não sejam substituídos por outras formas
probatórias que, embora previstas e disponíveis, não apresentem a mesma capacidade de esclarecimento ou a mesma
garantia de fiabilidade. Assim, e para darmos um exemplo, quando no artigo 151º, a propósito da perícia, se estabelece que
esta prova «tem lugar quando a percepção dos factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos»,
não se está apenas a fixar o requisito da necessidade para admissibilidade da prova pericial – impõe-se, ao mesmo tempo,
que essa prova seja produzida quando estiverem em causa esse tipo de conhecimentos. Não nos parece, pois,
consentâneo com a arquitectura legal que o julgador, em face de um enunciado factual que requer, para cabal
esclarecimento, a intervenção pericial, v. gr., para efeitos de determinação de uma inimputabilidade por anomalia psíquica,
se baste com a prestação de testemunhos” (citando em seu abono NOBILI, segundo o qual “é proibido aplicar a disciplina
do testemunho se no caso ocorrem os pressupostos da perícia, da acareação, do reconhecimento”)
IV – O tribunal tinha, por conseguinte, o poder-dever, por força do artigo 340°, nº 1 do Código de Processo Penal, de
requisitar perícia médico-legal com vista a determinar, com a necessária segurança e rigor, as lesões sofridas pela
assistente e as sequelas de que ficou a padecer.
V – Na desfiguração grave e permanente está em causa uma alteração substancial da aparência do lesado, pelo que,
aceitando-se que o conceito de “desfiguração” se deve entender de forma ampla, como “dano estético”,
independentemente da parte do corpo em que tem lugar, a gravidade a que se refere a lei terá que ser aferida em função
da intensidade da lesão.
VI – Torna-se assim relevantes a quantidade da lesão, o local em que ocorreu, bem como a sua visibilidade e as “relações
naturais e sociais” do lesado, sendo preciso ter em conta a particular situação da pessoa ofendida, a sua profissão, idade,
sexo, entre outros factores e o efeito que a lesão pode assumir no quadro da sua vida de relação (Paula Ribeiro de Faria, in
Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo 1, pág. 226 §§ 9 e 10).
VII – Por outro lado, a desfiguração terá de ser permanente, entendida esta não como exigência de perpetuidade, mas
apenas pretendendo significar que os efeitos da lesão sofrida são duradouros, sendo previsível que perdurem por um
período de tempo indeterminado, sendo ainda que, se a desfiguração poder ser eliminada por correcção através de
operação estética dentro das possibilidades da pessoa lesada, não poderá ser considerada permanente – cfr. Maia
Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado, cit., pág. 527, Paula Ribeiro de Faria, Comentário cit., pág. 227, §11 e
Augusto Silva Dias, Crimes contra a vida e a integridade física, 2ª ed., Lisboa, 2007, pág. 103.
(Acórdão
do
TRG,
de
25-02-2008,
proc.
n.º
1739/07-1,
em
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/85473038d561ba16802574dc004793b8?OpenDocume
nt)
I - O Tribunal não pode fazer um juízo técnico diferente do emitido pelo perito médico com base nas mesmas
premissas de que este se serviu, alegando incongruência entre as premissas e o juízo técnico; mas pode obter em
julgamento perícia médica de sentido contrário e optar por esta.
II - A violação do art.º 163.º do CPP origina um erro notório na apreciação da prova, vício da sentença quanto à matéria
de facto de que a Relação pode tomar conhecimento (art.º 410.º n. 2 do CPP).
(Acórdão
do
TRL,
de
07-02-1996,
proc.
n.º
0006933,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/97b0f4b9cf1652838025680300040716?OpenDocument)
4- Doutrina online
João Henrique Gomes de Sousa, A “Perícia” técnica ou científica revisitada numa visão prático-judicial, JULGAR n.º 15,
Setembro-Dezembro de 2011.
Extracto do texto:
[…] parece-nos evidente que o legislador português optou por um modelo de perícia preferencialmente pública, regra
que apenas é afastada por impossibilidade ou inconveniência - artigos 152.º, 153.º 154.º, n.º 1, e 160.º-A do Código de
Processo Penal.
Consagrou-se, portanto, um regime misto com prevalência de intervenção de organismos públicos, com a qualidade
pericial a assentar numa certificação pública, sem exclusão da possibilidade hipotética de apresentação de perícias
contraditórias quando não existam organismos públicos reconhecidos para a realização da perícia.
A especial relevância do juízo científico que se vê reflectida no artigo 163.º do Código de Processo Penal está
necessariamente relacionada com a especial credibilidade da perícia, que o legislador entendeu estar ligada à sua natureza
oficial.
Credibilidade essa associada às presumidas imparcialidade e competência do perito nomeado pelo tribunal ou integrado
em quadro administrativo das instituições oficiais de peritagem forense.
Isto é, o legislador português no campo das perícias forenses previstas nos artigos 151.º e seguintes do Código de
Processo Penal, também por obrigação sistemática decorrente da atribuição ao juiz de julgamento de um poder-dever de
investigação, excluiu — em regra — um regime de perícias adversariais, privadas, assente na possibilidade de as “partes” no
processo, designadamente assistentes e arguidos, apresentarem as suas próprias perícias ou de serem outras entidades, que
não as designadas pelo tribunal ou por estabelecimentos oficiais reconhecidos por lei, a realizar as perícias.
Ou seja, o meio de prova “perícia” não tem forma livre mas antes uma forma vinculada, de cariz — em regra —
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marcadamente público.
Essa característica marcadamente pública é reforçada pela previsão do artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 45/2004, de 19-08, ao
estabelecer que as perícias médico-legais são realizadas, obrigatoriamente, nas delegações e gabinetes médico-legais do
Instituto Nacional de Medicina Legal.
[…]
Regressando ao nosso ordenamento interno, a primeira pergunta que o tribunal se deve colocar é a de saber se estamos
perante uma perícia judicial, um mero parecer, seja técnico, artístico ou científico ou um depoimento.
A resposta a esta questão é essencial, tendo em vista que o nosso ordenamento processual penal não prevê a existência
de figuras híbridas como a “expert temoin”.
E revela-se essencial pelo menos em três parâmetros de actuação judicial.
Desde logo, em se tratando de processo em que a indispensabilidade da perícia é patente, a inexistência de perícia e a
profusão de “pareceres” de consultores técnicos ou de depoimentos sobre o objecto da perícia (algo que se começa a
verificar com inusitada frequência) acarreta a nulidade do processado, na medida em que a realização da perícia uma
exigência do artigo 151.º do Código de Processo Penal, sempre que se constate que estamos perante factos que exigem
especiais conhecimentos técnicos, artísticos ou científicos.
Depois, na delimitação das regras de produção de prova. Estaremos perante um perito, sua perícia e seus eventuais
esclarecimentos (artigos 156.º a 158.º do Código de Processo Penal)? Ou estaremos perante um consultor técnico ou uma
mera testemunha que emitiu um parecer e que apenas pode ser inquirido como tal, como consultor técnico ou testemunha?
Por fim, já em sede de apreciação da prova, estaremos perante uma perícia a submeter ao regime restritivo do artigo
163.º do Código de Processo Penal ou perante um mero depoimento ou parecer a ser apreciado livremente?
Logo, a definição da qualidade de um emitente de um conhecimento técnico ou científico é peça base no labor de
produção de prova e sua apreciação pelo tribunal.
Se esse emitente não foi nomeado perito pelo Ministério Público ou pelo Tribunal, não prestou compromisso, ou não é
perito de instituição oficial reconhecida por lei não lhe pode ser reconhecida a especial qualidade que é inerente à figura
do perito em processo penal.
A conclusão óbvia é que tais pessoas são meras testemunhas ou consultores técnicos que emitiram “pareceres” numa
área técnico-científica. Em termos processuais penais não são peritos e os seus pareceres não adquiriram a qualidade de
juízo científico para os efeitos do disposto no artigo 163.º do Código de Processo Penal. Logo, todos esses pareceres devem
ser apreciados livremente no conjunto da prova produzida.
Os documentos que juntarem aos autos são isso mesmo: documentos. Não são relatórios periciais. Estão, igualmente,
sujeitos à regra da livre apreciação da prova. [V. g., a este respeito, o acórdão do STJ de 18-06-2009 (Proc. n.º
1248/07.2PAALM.S1, sendo relator o Exm.º Cons. Fernando Fróis), terceira proposição:”O juízo técnico-científico que, nos
termos do art. 163.º do CPP, é subtraído à apreciação do julgador é o que foi recolhido segundo as regras do art. 151.º e ss.
do mesmo diploma legal. O tribunal não se encontra vinculado aos exames/pareceres médicos emitidos fora do âmbito
daqueles normativos, pois os relatórios médicos assim emitidos não consubstanciam uma verdadeira prova pericial, mas
antes e apenas prova documental, podendo, por isso, ser livremente apreciados e valorados pelo tribunal”.]
O mesmo ocorre se a opinião é prestada extra-processo, mesmo que na qualidade de perito reconhecida por outra
entidade, designadamente entidades administrativas, mas em que não tenha sido cumprido o formalismo de nomeação
previsto nos artigos 151.º e segs. do Código de Processo Penal.
Assim, as conclusões médicas, psiquiátricas e psicológicas não periciais não são juízos científicos na acepção do artigo
163.º do Código de Processo Penal, já que prestados extra processo ou no processo sem a qualidade de peritos.
O tratamento abusivo de uma testemunha ou consultor técnico como perito é uma irregularidade de conhecimento
oficioso — artigo 123.º, n.º 2, do Código de Processo Penal — pois que a qualificação de uma testemunha ou consultor
técnico como perito afecta, sobremaneira, o valor do acto praticado pela atribuição abusiva de uma qualidade científica a
um parecer que não tem essa qualidade e pela atribuição a uma testemunha ou a um consultor técnico de uma qualidade
que não tem: a de perito.
Na medida em que o tribunal lhes atribua a qualidade de juízo científico na apreciação da prova, afectada por essa
irregularidade ficará, igualmente a sentença proferida.
Assim, a qualidade de perito regularmente constituído no processo é essencial para definir regras de produção e
valoração da prova e evitar a prática de invalidades processuais que podem afectar a própria sentença.
[…]
São, […] três as etapas essenciais no caminho a percorrer pelo emitente de um juízo científico: os factos; a razão
científica ou, se se preferir, a metodologia científica, e suas relações com a conclusão, o juízo científico emitido.
Portanto, uma base factual irrepreensível será condição essencial do acerto do “juízo científico” e da sua aceitabilidade
judicial.
A exposição pública e compreensível da metodologia utilizada é outro requisito essencial.
Mas, indubitavelmente, ao julgador será não apenas possível, também imposto, que controle, para além dos factos que
determinam a emissão de um “juízo científico” e a própria metodologia do “juízo científico” emitido, o “nexo lógico entre as
premissas de facto dessas perícias e as suas conclusões”. [ALBERGARIA, Pedro Soares de, in “Da inimputabilidade por
anomalia psíquica; aspectos processuais e substantivos” — Comunicação apresentada ao CEJ em 5 de Julho de 2000 Brochura do CEJ - “O portador de anomalia psíquica na jurisdição Penal”.]
Determinante nesta análise será, pois, a relação lógica, científica, que se estabelece entre os fundamentos factuais e
metodológicos e as conclusões do relatório.
[…]
[…] os passos reconhecidos como essenciais pelas rules of evidence para a aceitação de um juízo científico são três:
Saber se o parecer assenta em factos e dados suficientes;
Se foram utilizados princípios e métodos (científicos ou técnicos) de confiança;
Se esses princípios e métodos foram devidamente aplicados aos factos do caso a ser julgado.
[…]
Apenas nos parece ser de aceitar um relatório pericial que seja completo e compreensível nos seguintes termos:
O relatório assenta em factos e dados suficientes e judicialmente aceites; foram utilizados princípios e métodos
(científicos ou técnicos) de confiança; esses princípios e métodos foram devidamente aplicados aos factos do caso a ser
julgado, isto é, revela-se existente uma relação lógica, científica ou técnica, que se estabelece entre os fundamentos factuais
e metodológicos e as conclusões do relatório.
É aconselhável que a estes três elementos essenciais se juntem os seguintes:
O relatório contém as qualificações de todos os técnicos que, directa ou indirectamente, nele participaram; o relatório
contém as referências essenciais de literatura ou “guide lines” da matéria objecto da perícia.
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As qualificações do perito são elemento essencial da própria credibilidade “científica” do relatório pericial. Não faz
qualquer sentido aceitar como perito pessoa cujas qualificações científicas se desconhecem.
Mais! Essas qualificações podem ser elemento determinante na própria valoração do relatório pericial, quer na
apreciação da credibilidade de um relatório pericial (designadamente os que não provenham de entidades públicas
reconhecidas e mesmo as que destas provenham e se limitem a qualificar o perito pela sua categoria administrativa de
“técnico superior”), quer na contraposição de opiniões periciais divergentes, quer, por fim, na possibilidade de exercício do
pleno contraditório.
As qualificações dos restantes intervenientes no relatório (técnicos intervenientes nos trabalhos preparatórios da perícia,
por exemplo, por mensuração ou trabalho laboratorial) e as referências científicas ou indicação de “guide lines”, são
igualmente relevantes.
[…]
Numa leitura que não seja meramente literal do artigo 163.º do Código de Processo Penal (principalmente uma leitura
que não olvide as exigências de fundamentação do relatório), já a inexistência de fundamentação de um relatório pericial
deve arrastar consequências ao nível da validade da perícia artística, técnica ou científica.
No entanto, algum conservadorismo positivista tem potenciado, de forma inadequada e com consequências perniciosas,
a leitura da perícia como um meio de prova em que a aparência de “científico” se sobrepõe à intrínseca necessidade de
fundamentação completa, racional e objectiva desse meio de prova.
Que um relatório pericial onde a fundamentação seja insuficiente ou inexistente é um meio de prova inválido, dúvidas
não restam.
Que essa invalidade se restrinja à sua afirmação como irregularidade de conhecimento oficioso nos termos do artigo
123.º, n.º 2, do Código de Processo Penal temos como indubitável.
Duvidamos é que essa solução — que sempre pode conduzir à realização de segunda perícia — seja a única.
Sendo evidente que a inexistência dos pressupostos fundamentadores da perícia deve acarretar uma invalidade, parecenos sobremaneira inadequado que o não cumprimento daqueles pontos acarrete, unicamente, uma nulidade processual à
imagem do sistema consagrado no artigo 118.º a 119.º do Código de Processo Penal.
Referimo-nos a um vício intrínseco à perícia, à existência de uma invalidade típica do meio de prova “perícia”.
Sendo uma nulidade relativa à prova e exclusiva de um meio de prova muito específico, a sanção para o incumprimento
da devida fundamentação deve afectar esse mesmo meio de prova — e apenas — em termos de lhe retirar a credibilidade
que o legislador lhe pretendeu atribuir em atenção à sua natureza: o qualificativo de juízo técnico ou científico inatacável.
Assim, a consequência pela inexistência ou clara insuficiência de fundamentação deverá limitar-se a retirar-lhe o
qualificativo dúbio e algo ingénuo (numa era pós Karl Popper) de “juízo científico” e sujeitar o meio de prova à livre
apreciação do tribunal, sem prejuízo de — caso tal ainda seja possível — o tribunal exercitar o seu poder-dever de
investigação e determinar a realização de nova perícia.
Em nosso entender a perícia que não cumpra os passos metodológicos apontados (factos judicialmente aceites,
metodologia e conclusões logicamente enquadradas) não pode ser aceite como um juízo científico, mesmo que provenha de
entidade a quem se reconheça tal qualidade.
As necessidades empíricas de fundamentação e a exigência legal de fundamentação contida no artigo 157.º, n.º 1, do
Código de Processo Penal tornam esta um pressuposto essencial de um verdadeiro juízo científico. Inexistente a
fundamentação inexiste juízo científico.
Se o artigo 163.º do Código de Processo Penal não consagra uma presunção mas sim uma regra de apreciação da prova
[SILVA, Prof. Germano Marques da, “Curso de Processo Penal”, Verbo, 2008, vol. II, pags. 217-218], a imposição de uma
regra de valoração qualificada da prova, a peça pericial a que falte aquele requisito perde a natureza de juízo científico e
deve ser apreciada livremente, não beneficiando daquela qualificada apreciação.
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO II
Dos meios de prova
CAPÍTULO VII
Da prova documental
Artigo 164.º
Admissibilidade
1 - É admissível prova por documento, entendendo-se por tal a declaração, sinal ou notação
corporizada em escrito ou qualquer outro meio técnico, nos termos da lei penal.
2 - A junção da prova documental é feita oficiosamente ou a requerimento, não podendo juntar-se
documento que contiver declaração anónima, salvo se for, ele mesmo, objecto ou elemento do crime.
Notas:
Acórdãos dos TR
I – De harmonia com o disposto no n.º 1 do art.º 164.º do CPP, “é admissível prova por documento, entendendo-se por
tal a declaração, sinal ou notação corporizada em escrito ou qualquer outro meio técnico, nos termos da lei penal”.
II – A esta luz, reveste a natureza de documento toda a declaração materializada num escrito, perceptível para a
generalidade das pessoas, que, possibilitando reconhecer o emitente, seja idónea a provar um facto juridicamente
relevante.
III – Se para a definição do conceito de documento se atendesse apenas ao indicado n.º 1 do art.º 164.º do CPP e às
alíneas a) e b) do art.º 255.º do C.P., para que aquele remete, qualquer auto lavrado num processo, contivesse ou não
declarações, seria um documento e, como tal, poderia ser valorado para a formação da convicção do tribunal nos termos e
nas circunstâncias enunciadas no art.º 355.º daquele Corpo de leis.
IV – Uma tal conclusão entraria em conflito com o disposto nos arts. 356.º e 357.º, ambos do CPP, disposições que
obstam, por regra, a valoração, para a formação da convicção do tribunal, de diligências de prova realizadas nas fases
preliminares do processo, designadamente a valoração de autos de inquérito que abarquem declarações do assistente.
V – Para delimitar os conceitos processuais de prova documental e de auto (art.º 99.º do CPP), deve partir-se da ideia
de que o objecto representado pelo documento é um acto realizado fora do processo ao qual ele vem a ser junto.
VI – Se, pelo contrário, o objecto representado é um acto do processo em causa, qualquer que ele seja, então estamos
perante um auto que é nele lavrado e que está sujeito a um regime diferente do reservado à prova documental.
VII – Um auto não pode, nomeadamente, ser valorado para a formação da convicção do tribunal a não ser nos
apertados limites traçados pelos arts. 356.º e 357.º ambos do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-05-2011,
proc.
n.º
199/07.5GHSNT.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/dd6f3c15aabb2493802579b800589f72?OpenDocument
)
Ac. TRL de 30-03-2009, CJ, 2009, T2, pág.149: Em processo penal, a prova documental nunca é obrigatória, não
existindo impedimento a que se prove por meio de prova testemunhal que a arguida é responsável pela exploração do
estabelecimento e da máquina de jogo neste instalada.
Nota: em sentido concordante, é citado no aresto, o Ac. STJ de 20-11-1996, Proc. nº47287, segundo o qual:«ao invés do
que acontece em processo civil, em que certos actos jurídicos somente podem ser provados em tribunal por específicos
tipos de prova, em processo penal, dado o objectivo de procura da verdade material, fundamento da sua existência, é
admitida a utilização de vários meios de prova para que o tribunal formule a sua convicção no aspecto factual, sem que
esteja condicionada pela produção de determinados meios probatórios
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
I – O conceito de documento anónimo assenta, tão só, na impossibilidade de identificar o seu autor. Sendo isso
possível, não releva que o mesmo não esteja assinado.
II – Similarmente se há-de considerar em relação às fotografias, já que é manifesta a proveniência das mesmas.
III – A decisão que determinou a não junção dos referidos documentos, com fundamento no n.º 2 do art.º 164.º do
C.P.P. deve ser revogada e, assim, anulado o julgamento, uma vez que a não apreciação daqueles documentos pode ter
repercussões no exame e boa decisão da causa.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-05-2005,
proc.
n.º
10229/2004-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2ed52423a85ead9b80257035005553b8?OpenDocume
nt)

Artigo 165.º
Quando podem juntar-se documentos
1 - O documento deve ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo isso possível,
deve sê-lo até ao encerramento da audiência.
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2 - Fica assegurada, em qualquer caso, a possibilidade de contraditório, para realização do qual o
tribunal pode conceder um prazo não superior a oito dias.
3 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a pareceres de advogados, de
jurisconsultos ou de técnicos, os quais podem sempre ser juntos até ao encerramento da audiência.
Nota:
1- Acórdãos do TC
90/2013
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 165.º, n.º 1, do CPP, interpretado no sentido em que não é
admissível, após a prolação da sentença da 1ª instância, a junção de documentos em sede de recurso que abrange a
matéria de facto, mesmo quando esses documentos foram produzidos após aquele momento, só então sendo do
conhecimento do arguido.
Extracto da fundamentação:
O Tribunal recorrido fundamentou esta decisão no disposto no artigo 165.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, que
dispõe que “o documento deve ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo isso possível, deve sê-lo até
ao encerramento da audiência”, tendo interpretado este preceito com o sentido de que não é admissível, após a prolação da
sentença da 1ª instância, a junção de documentos em sede de recurso que abrange a matéria de facto, mesmo quando
esses documentos foram produzidos após aquele momento, só então sendo do conhecimento do arguido.
Neste aresto defendeu-se que o último momento até ao qual o arguido pode produzir prova através da apresentação
de documentos é o do encerramento da audiência de julgamento em 1.ª instância, estando-lhe vedada essa possibilidade
em sede de recurso, nomeadamente como suporte da impugnação da decisão sobre a matéria de facto, mesmo quando se
trate de documentos supervenientes.
Este tem sido o critério maioritariamente adotado (v.g. Maia Gonçalves, em “Código de Processo Penal anotado”, pág.
422, da 17.ª ed., da Almedina, alterando posição anterior, os Acórdãos do S.T.J. de 30-11-1994, pub. na C.J. (Ac. do S.T.J.)
Ano II, Tomo III, págs. 262, e de 06-02-2008, de 22-10-2008 e de 12-10-2011, todos acessíveis em www.dgsi.pt, da Relação
de Coimbra de 10-11-1999, na C.J., Ano XXIV, tomo 5, pág. 47, e da Relação do Porto de 24-01-2007, acessível em
www.dgsi.pt), existindo, no entanto, arestos (v.g. o Acórdão do S.T.J. de 10-12-2009, acessível em www.dgsi.pt) que,
excecionalmente, admitiram, em sede de recurso, a junção de documentos supervenientes que consideraram
imprescindíveis para a decisão da causa.
[…]
O Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre esta questão de constitucionalidade nos Acórdãos n.º 392/2003 e
397/2006, nos quais não julgou inconstitucional o artigo 165.º, n.º 1, do Código de Processo Penal […]
[…] há que ter presente que a possibilidade de novos meios de prova serem valorados pelo tribunal de recurso, o que,
não se esqueça, poderia também acontecer por iniciativa da acusação, introduziria sérias perturbações e dilações à
tramitação da instância recursória, pondo em causa a estabilidade e celeridade da sua tramitação, apresentando-se como
uma solução dificilmente praticável.
Daí que, existindo interesses e valores dignos de tutela que justificam que se fixe um marco temporal na tramitação
processual para a apresentação de provas, que exclua a fase de processamento do recurso ordinário, o legislador tenha
liberdade para compatibilizar os diferentes valores em jogo, impedindo a produção de novas provas em sede de recurso
ordinário, mesmo que supervenientes, mas assegurando, designadamente, que as mesmas poderão fundamentar a dedução
imediata de um recurso de revisão, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com uma tramitação
caracterizada pela celeridade e pela possibilidade de ser ordenada a suspensão do cumprimento da pena entretanto
iniciada, como sucede com as regras do recurso extraordinário de revisão acima descritas. É uma solução de distribuição dos
custos do sacrifício de valores que respeita as exigências de proporcionalidade e que preserva o conteúdo essencial
daqueles.
Além disso, não está excluída também a possibilidade de documentos supervenientes, com determinadas
características, poderem excecionalmente relevar em mecanismos como o reenvio para novo julgamento ou de
renovação da prova, em caso de deteção dos vícios referidos no artigo 410.º, n.º 2, do Código de Processo Penal,
possibilidade que a decisão recorrida não deixa de encarar ao considerar que os documentos em causa não eram suscetíveis
de “incontestavelmente influírem na decisão da causa”.
Em suma, existindo no regime processual penal, quanto à matéria em questão, outros mecanismos, cujo regime confere
ao arguido uma suficiente exequibilidade do seu direito de defesa perante a superveniência de provas, e não tendo a
interpretação sindicada afastado o exercício desses meios de reação, denota-se que tal interpretação não coloca em causa a
garantia do direito de defesa do arguido, designadamente do direito ao recurso de uma sentença condenatória, nem do
direito a um processo equitativo
Assim sendo, e pelas razões expostas, impõe-se concluir que a interpretação normativa objeto de fiscalização não viola o
disposto nos artigos 32.º, n.º 1, e 20.º, n.º 4, da Constitui-ção, nem se vislumbra que ofenda qualquer outro parâmetro
constitucional, pelo que o recurso apresentado pelo arguido A. não merece provimento nesta parte.
397/2006
Não julga inconstitucional a norma do artigo 165.º, n.º 1, do CPP, interpretada no sentido de que tendo o arguido
interposto recurso invocando a insuficiência da matéria de facto, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 410.º do CPP, e
tendo apresentado, incidentalmente, documento com relevância para a boa decisão da causa, do qual apenas teve
conhecimento após decisão de 1ª instância, submetido à apreciação do tribunal recorrido, não seja deste tomado
conhecimento.
Extracto da fundamentação:
A questão da intempestividade da junção de documentos supervenientes, em sede de recurso para o tribunal da relação,
foi já qualificada de manifestamente infundada, pelo Acórdão do Tribunal Constitucional nº 392/2003 (Acórdãos do Tribunal
Constitucional, vol. 56º, p. 795 e ss.) […]
392/2003
Julga manifestamente infundado o recurso quanto à norma do artigo 165º n.º 1 do CPP.
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Extracto da fundamentação:
[…] a intempestividade da junção de documentos supervenientes, na fase de recurso para a relação, está directamente
conexionada com os termos em que a lei regula os recursos em processo penal, particularmente, no que concerne à
reapreciação da matéria de facto.
A decisão em 2º instância, sobre matéria de facto, não significa um segundo julgamento no sentido de se deverem
apreciar novos elementos de prova. O juízo do tribunal de recurso tem por objecto a decisão de 1ª instância, com a
possibilidade, em certos casos, de "renovação" da prova (não de apresentação de novos elementos da prova - novas
testemunhas, novos documentos) com os mesmos elementos probatórios que serviram de base à decisão recorrida.
Escrevem, a propósito, Simas Santos e Leal Henriques ("Recursos em Processo Penal", 3ª ed., pág. 58):
"Ao estatuir que "sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, o recurso interposto de uma sentença (isto é, de uma
decisão que conhece, a final, do objecto do processo) abrange toda a decisão", o art. 402º, consagra no seu n.º 1, o princípio
do conhecimento amplo.
O objecto legal dos recursos é, assim, a decisão recorrida e não a questão por esta julgada; com o recurso abre-se
somente uma reapreciação dessa decisão, com base na matéria de direito e de facto de que se serviu ou podia servir a
decisão impugnada, pré-existente, pois, ao recurso". (sublinhado nosso)."
Ora, a Constituição (maxime, artigo 32º n.º 1), se assegura o direito ao recurso, deixa, no entanto, ao legislador ordinário
uma margem de livre conformação na regulação do recurso, não impondo, de modo algum, que esta se traduza na
permissão de um segundo julgamento da questão decidida em 1ª instância.
Nesta lógica se compreende, sem vício de inconstitucionalidade, a proibição de junção de documentos supervenientes
com vista a alterar a matéria de facto dada como provada em 1ª instância.
87/1999
Não julga inconstitucionais as normas dos art.ºs 127.º, 355.º e 165.º, n.º 2 do CPP, quando interpretados no sentido de
que o Tribunal de 1ª instância pode formar a sua livre convicção com base em documentos constantes dos autos, não
lidos nem explicados na audiência.
Nota: ver notas ao art.º 127.º
2- Acórdãos do STJ
I - O recorrente já depois do visto do MP no STJ fez juntar aos autos dois documentos, mais concretamente um parecer
médico e um parecer técnico. O recorrente já tentara juntar aos autos, sem êxito, aqueles dois documentos no Tribunal da
Relação, tribunal que não admitiu a sua junção.
II - Em matéria de prova documental a lei adjectiva penal estabelece no n.º 1 do art.º 165.º do CPP que o documento
deve ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo isso possível, deve sê-lo até ao encerramento da
audiência, preceituando o n.º 3 que o disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a pareceres de
advogados, de jurisconsultos ou de técnicos, os quais podem sempre ser juntos até ao encerramento da audiência. A
apresentação da prova documental deve ser feita, pois, nas fases processuais preliminares de inquérito e de instrução,
admitindo-se que possa ocorrer na fase de audiência, até ao encerramento desta, caso a junção ao processo não tenha sido
possível antes ou tratando-se de pareceres de advogados, de jurisconsultos ou de técnicos.
III - Trata-se de imposição necessária à correcta tramitação do processo e à disciplina dos actos processuais, consabido
que a apresentação e produção de qualquer prova tem a sua sede natural e própria nas fases preliminares e de audiência.
Após o encerramento do contraditório e a subsequente prolação da sentença, com a fixação da matéria de facto, toma-se
inútil e despropositada a apresentação de prova de qualquer natureza, incluindo a documental, tanto mais que nos raros
casos em que a lei admite a renovação da prova – art.º 430.º.° do CPP –, como a própria denominação do instituto sugere,
o tribunal de recurso limita-se a reanalisar os meios de prova (já) apresentados e produzidos, ou seja, não podem ser
requeridos, nem ordenados oficiosamente novos meios de prova, isto é, meios de prova distintos dos apresentados e
produzidos na 1.ª instância.
IV - Por conseguinte, entende-se não ser de admitir a requerida junção de documentos, tanto mais que estamos perante
um recurso de revista e que tais documentos são documentos de prova.
Extracto da fundamentação:
É do seguinte teor a decisão do Tribunal da Relação respeitante à não admissão dos documentos:
«[…]
Vejamos decisões judiciais que maioritáriamente se pronunciam pelo indeferimento da junção de documentos após a
realização da audiência em 1.ª instância.
- Decidiu-se no Acórdão da Rel. Coimbra de 10 de Novembro de 1999, in CJ, Tomo 5, pag 47 e segs :
“Preceitua o n.º 1 do artigo 165.º que "O documento deve ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo
possível, deve sê-lo até ao encerramento da audiência". Vale isto por dizer, e como decidido entre outros no acórdão desta
Relação de 24.11.93, in Col. Jur., ano XVIII, tomo 52, que "... o Tribunal de recurso tem de decidir face aos elementos
probatórios já ponderados na primeira instância, apenas podendo admitir novos elementos de prova na hipótese
expressamente prevista no art. 430.º..." (renovação da prova).
Assim, os documentos apenas podiam ser juntos até ao encerramento da audiência em primeira instância, disciplinada
pelos artigos 311.º e seguintes “(neste sentido, Ac. do S.T.J., de 30.11.94, in Col. Jur., Acs. do STJ, tomo 39, pág., 262).”
-“II — Por isso, os documentos apenas podem ser juntos até ao encerramento da audiência que é disciplinada pelos arts.
311.° e segs., salvo o caso de revisão. (Ac. STJ de 30 de Novembro de 1994; CJ, Acs. do STJ, II, tomo 3, 262);
-“O tribunal pode ordenar que se juntem ao processo documentos que lhe sejam apresentados depois do encerramento
da audiência, mas antes da leitura da sentença, desde que os julgue com interesse para a boa decisão da causa e os
submeta a contraditório. (Ac. RP de 8 de Outubro de 1997; CJ, XXII, tomo 4, 243);
-“ A audiência a que se reporta o art. 165.°, n.° 1, do CPP, até cujo encerramento os documentos devem ser juntos, é a de
discussão e julgamento em 1.ª instância, o que não obsta à junção dos pareceres a que se refere o n.° 3 do mesmo preceito,
para além daquele momento, por apenas poderem influenciar a decisão das questões de direito. (Ac. STJ de 30 de Outubro
de 2001, proc. n.° 1645/01-3.ª; SASTJ, n.° 54, 96);
- Os pareceres jurídicos referidos no n.º 3 do art. 165.º do CPP podem ser apresentados até ao encerramento da audiência
a ter lugar nos tribunais de recurso. (Ac. STJ, de 8 de Janeiro de 2003, proc. n.° 4221/02-3.ª; SASTJ, n.° 67, 65).
- Acórdão da Rel. Porto de 18-03-2009, proc.º 0747205, Relator: JORGE JACOB, in www.dgsi.pt :
I- Não é admissível a junção de pareceres posteriormente ao encerramento da audiência.
Importa, num primeiro momento, considerar a questão suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto relativamente à
admissibilidade da junção dos pareceres que se encontram a fls. 1498 e ss. e 1548 e ss.
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Tal junção, no momento em que ocorreu, meses depois de apresentada a motivação do recurso, não é de admitir. Com
efeito, a junção de pareceres em processo penal é tratada a par da junção de documentos aos autos no art. 165º do CPP,
dispondo este nos seguintes termos:
1 – O documento deve ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo isso possível, deve sê-lo até ao
encerramento da audiência.
2 – Fica assegurada, em qualquer caso, a possibilidade de contraditório, para realização do qual o tribunal pode conceder
um prazo não superior a oito dias.
3 – O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a pareceres de advogados, de jurisconsulto ou de
técnicos, os quais podem sempre ser juntos até ao encerramento da audiência.
Resulta claramente deste artigo, nomeadamente, do seu nº 3, que o regime da junção de pareceres em processo penal é
em tudo idêntico ao regime da junção de documentos, tendo ambos como momento limite o encerramento da audiência.
Mas mesmo este momento, enquanto limite absoluto, tem já natureza excepcional, porquanto, em bom rigor, os
documentos devem ser juntos até ao encerramento do inquérito ou da instrução e apenas se isso não for possível –
nomeadamente, no caso de superveniência do documento – deverá ser admitida a sua junção até ao encerramento da
audiência. Trata-se, de resto, de garantir a observância do contraditório em tempo útil, antes da decisão final em primeira
instância, e simultaneamente, a estabilidade processual, de modo a que o normal desenrolar do processo (a sua tramitação)
não seja a todo o momento subvertida pela junção de novos elementos. E nem se diga que o facto de se tratar da junção de
meros pareceres, opiniões técnicas relativas às questões tratadas nos autos, justifica uma leitura enviesada da norma, com
a sua admissão para efeitos de recurso. Na verdade, a função assinalada ao tribunal de recurso não é a de proferir uma
decisão ex novo, mas a de apreciar as decisões já proferidas, de acordo com os mesmos elementos de que dispôs o tribunal
recorrido, para aferir da sua legalidade e justeza, sem entrar em linha de conta com elementos que o tribunal recorrido não
pôde apreciar.(sublinhado nosso).
Ou seja e em conclusão, os pareceres que vieram a ser juntos aos presentes autos foram-no em momento ulterior ao
legalmente admissível e como tal não deveria ter sido admitida a sua junção.”
Acórdão do STJ de 27-10-2010 in 72/06.4GACBT.G1.S1,5ª SECÇÃO Relator: RODRIGUES DA COSTA, in www.dgsi.pt :
(Sumário:)
I - Como decorre do art. 165.º do CPP, o encerramento da audiência tem de ser considerado o limite temporal máximo
para a apresentação de documentos em processo penal: para os documentos que constituam elementos de prova,
excepcionalmente (para situações extremas de documentos supervenientes em que estejam em causa as garantias de
defesa, cf. Ac. do STJ de 11-12-2009, Proc. n.º 119/04.9GCALQ.S1, e Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do Código
de Processo Penal, em anotação ao art. 430.º, ponto 9); para os documentos que consistam em pareceres de advogados, de
jurisconsultos ou de técnicos, sem carácter excepcional.
II - Marques Ferreira propende para a solução de que, na ausência de prova da impossibilidade da sua junção em
momento anterior, o documento deve ser junto, mas com submissão do requerente ao pagamento de uma soma em UCs,
por aplicação subsidiária do art. 523.º, n.º 2, do CPC (in Jornadas de Direito Processual Penal, CEJ, pág. 260), ideia essa
contrariada por Germano Marques da Silva, que entende que, se o documento for tido como relevante, deve ser junto
oficiosamente pelo juiz (in Curso de Processo Penal, II, págs. 205 e 206).
III -A jurisprudência dominante considera que os documentos se destinam a fazer prova de factos e dado que para a
formação da convicção probatória só relevam as provas que forem produzidas ou examinadas em audiência (cf. art. 355.º,
n.º 1, do CPP), os documentos apresentados depois deste limite temporal não podem estar a coberto daquele normativo
processual expressivo do princípio fundamental da imediação (cf. Acs. do STJ de 25-03-2004, Proc. n.º 463/04 - 5.ª, e de 2002-2008, Proc. n.º 4838/08 - 3.ª).
IV -Também se tem considerado que o tribunal superior não pode, em recurso, conhecer de questão nova não conhecida
na decisão recorrida, com base em documento junto posteriormente, uma vez que os recursos se destinam exclusivamente
ao reexame das questões decididas na decisão recorrida (cf. Acs. do STJ de 11-04-2002, Proc. n.º 1073/02 - 5.ª, e de 21-022006, Proc. n.º 260/06 - 5.ª).
V - No caso, o documento foi junto com a motivação do recurso para a Relação, portanto manifestamente fora do
momento temporal (encerramento da audiência de julgamento) em que a lei permite a sua apresentação. Por outro lado,
tratando-se embora de um parecer médico, apresenta questões novas num domínio com relevância para a prova produzida,
sendo que os recorrentes nem sequer requereram a renovação da prova, nos termos do art. 430.º do CPP. Acresce que
podiam, manifestamente, ter apresentado o documento durante a audiência de julgamento, dado que o facto que o suscita
não é o suposto erro de apreciação da decisão recorrida, mas as contradições que inquinam, no seu entendimento, os
relatórios médicos juntos aos autos, que já serviram de base à acusação e ao pedido cível. Assim, ao não tomar
conhecimento do documento junto pelos recorrentes, o tribunal a quo não violou qualquer disposição legal, pelo que o
recurso não merece provimento.”(sublinhado nosso)
Estatui o art.º 165º do CPP, sob a epígrafe: “Quando podem juntar-se documentos”.
Os documentos devem ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo isso possível, deve sê-lo até ao
encerramento da audiência. Fica assegurada, em qualquer caso, a possibilidade de contraditório.
O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a pareceres de advogados, de jurisconsulto ou de
técnicos, os quais podem sempre ser juntos até ao encerramento da audiência em 1.ª instância.
Relativamente ao despacho de 21 de Junho de 2012.
Desde logo a junção de documentos cuja junção se requereu– invocam-se 3, sendo que se apresentam apenas 2 e destes
um trata-se de uma vista aérea do local dos factos e zonas circundantes e outro cópia de uma busca a uma dependência
bancária. Ora, os documentos não podem ser juntos com a alegação de recurso atenta a disciplina do n.º 1 do citado art.º
165º. Para além de que o tribunal ad quem não procede a novo julgamento, mas apenas reexamina o decidido em 1ª
Instância.
Por isso, não pode apreciar elemento de prova que o tribunal recorrido não tenha já efectuado.
Consequentemente, e bem mandou-se desentranhar os documentos juntos com a motivação, por extemporâneos.
Relativamente ao despacho de 4 de Julho de 2012.
No que respeita aos 2 “pareceres técnicos” cuja junção se requereu, os mesmos também são extemporâneos.
A junção de pareceres terá de ser efectuada até ao encerramento da audiência em 1.ª instância, sendo certo que apenas
em casos excepcionais – maxime supervenientes que não foram invocados - poderia admitir-se a sua junção.
Os pareceres são sobre factos que foram discutidos na 1.ª instância, e sobre os quais recaíram perícias legais. Um diz
respeito à compatibilidade das lesões da vítima com o atropelamento dado como provado, efectuada por um médico, e
outro diz respeito à análise da compatibilidade das lesões com os danos verificados no veículo, efectuada por um
engenheiro.
O arguido foi notificado da acusação do M.P. em 24 de Abril de 2011,sendo que a audiência em 1.ª instância foi
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encerrada a 24 de Janeiro de 2012, pelo que manifestamente se tratam de pareceres cuja junção podia (e teria de) ser
apresentada em audiência na 1.ª instância.
Aliás, os mesmos pareceres, a serem úteis, teriam sempre de ser apreciados em 1.ª instância. Este Tribunal da Relação
nos recursos que aprecia, não efectua um segundo julgamento, mas antes aprecia o que foi efectuado anteriormente por
forma a corrigir eventuais erros judiciários.
O facto de o sr. relator ter fundamentado a extemporaneidade da apresentação dos pareceres, além do mais, com base
no art.º 706.º do C.P.C. que entretanto foi revogado (pelo DL. n.º 303/2007 de 24 de Agosto), esta última situação apenas
reforça a decisão reclamada já que no processo civil os pareceres devem ser apresentados na 1.ª instância - vd art.ºs 525.º
do C.P.Civil - podendo os documentos – art.º 524.º n.º 1 do C.P.C.- sê-lo, no caso de recurso,”cuja apresentação não tenha
sido possível ate aquele momento”.
Pelo exposto, o sr. relator decidiu e bem – com a mencionada ressalva - em considerá-los extemporâneos e não os
admitiu, nos termos do disposto no art.º 165.º do C.P.Penal».
Decidindo, começar-se-á por assinalar que a questão atinente à junção ao processo pelo recorrente AA dos pareceres
médico e técnico, junção que o mesmo também pretendeu efectivar neste Supremo Tribunal, não pode deixar de obter a
resposta que já foi dada ao ser decidida a reclamação que o recorrente apresentou ao despacho do juiz conselheiro relator
que não admitiu a junção daqueles mesmos pareceres aos autos, consabido tratar-se de documentos de prova.
Relativamente aos outros documentos, independentemente da não coincidência existente entre os documentos
efectivamente apresentados pelo recorrente no Tribunal da Relação e os documentos cuja não admissão o mesmo impugna
no recurso interposto para este Supremo Tribunal, visto que no concernente a um dos documentos apresentados na Relação
este tribunal considera-o inexistente posto que, não só não foi junto com o Recurso, como não se descortina no processo
(fls.64 do acórdão recorrido e 2050 dos autos), temos por certo estarmos perante documentos de prova, tanto mais que é
como tal que o recorrente os configura e qualifica na sua motivação de recurso (um para prova de que o recorrente no dia
do evento letal colocou um envelope contendo € 50.000,00 em cofre de seu pai, outro para aferir do eventual desfasamento
horário das câmaras de vídeo-vigilância existentes no prédio sito na Avenida António Augusto de Aguiar, nº 20, bloco C,
Lisboa, o restante para provar que a viatura “Smart” não tem facelift/restyling).
Como já se deixou exarado a propósito da decisão da reclamação que o recorrente apresentou sobre o despacho do
conselheiro relator que não admitiu a junção aos autos dos pareceres médico e técnico, o momento inultrapassável para
apresentação de documentos de prova, nos termos do artigo 165º, do Código de Processo Penal, é o encerramento da
audiência em 1ª instância.
(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 05-12-2012, proc. n.º 704.º/10. 0PVLSB. L1. S1, em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/84dbf26991667e4280257acd003971c8?OpenDocument)
I - O processo não é um palco onde, sem qualquer limite temporal, se podem praticar quaisquer actos, e a esmo, sem
submissão a regras ou limites, sob pena de se afectar o encadeamento lógico em que se traduz, em ordem a atingir-se um
objectivo final prédefinido. O art.º 165.º.°, n.º 1, do CPP, estabeleceu como limite temporal à junção de documentos o
encerramento da audiência de julgamento em 1.ª instância, embora o momento normal seja ao longo do inquérito ou da
instrução, mais concretamente o seu encerramento, não faltando quem imponha a alegação e expressa comprovação, no
caso de apresentação posterior, mas sempre com aquele limite, de que só nesse momento a junção haja sido possível.
II - A função do recurso no quadro institucional que nos rege é a de remédio para correcção de erros in judicando ou in
procedendo, em que tenha incorrido a instância recorrida, processo de reapreciação pelo tribunal superior de questões já
decididas e não de resolução de questões novas, ainda não suscitadas no decurso do processo.
III - Por outro lado, nos termos do n.º 1 do art.º 355.º.° do CPP, não valem para formação da convicção probatória
quaisquer provas que não tenham sido produzidas ou examinadas em audiência, com excepção do previsto no n.º 2,
atinente às provas contidas em actos processuais cuja leitura seja permitida nos preceitos seguintes, norma que é
manifestação do princípio da imediação, um dos estruturantes do nosso processo penal.
IV - O princípio do contraditório postula que toda a prova deve ser produzida na presença do arguido numa audiência
pública com vista a uma argumentação contraditória, porém o princípio não é apenas imposto em nome da defesa, mas
também uma «garantia da própria sentença, pelo que protege tanto o arguido como o assistente”, como resulta do Ac. do
TC n.º 1052/96, de 11/7/96, DR, II Série, de 24-12-96. E aquela limitação continua presente mesmo no caso de renovação
da prova, perante a Relação nos termos do art.º 430.º.°, do CPP, em que não podem ser requeridos, nem ordenados
oficiosamente novos meios de prova, isto é meios de prova distintos dos já produzidos em anterior julgamento. A
renovação de prova não autoriza a apresentação e reexame de novas provas, havendo que mover-se o requerente no
âmbito das que já foram produzidas.
V - A inércia, em tal caso, do sujeito processual no tribunal de 1.ª instância em juntar documentos conhecidos é-lhe, pois,
imputável e preclude o direito a juntá-los num momento posterior; mas se, ex adverso, não conhecendo os meios de prova
ao tempo da audiência de 1.ª instância e não os podendo juntar, só pode valer-se deles como fundamento de recurso de
revisão.
VI - Essa proibição aplicável ao arguido não atinge, de resto, o núcleo essencial do direito de defesa, que não postula,
reclama ou sequer legitima a prática de actos processuais em desrespeito à filosofia inspiradora do direito ao recurso e aos
princípios sobre a produção da prova, ao arrepio de momentos basilares do processo, que não podem ficar no livre arbítrio
do arguido, ficando aqueles direitos inteiramente salvaguardados ainda na aplicação literal do preceito do art.º 165.º.°, do
CPP, elemento literal esse que fornece o primeiro e principal critério interpretativo da lei, por força do art.º 9.°, do CC.
Extracto da fundamentação:
Quer a doutrina quer a jurisprudência acordam em fixar o momento limite da junção o encerramento da audiência de
discussão e julgamento em 1.ª instância, como resultado da natureza do recurso penal ordinário –cfr. Acs. do STJ, de
30.11.94, in CJ, Acs. do STJ, ano II, TIII, 262 e de 10.11.99, do TRC, de 10.11.99, CJ, Ano XXIV, T V, 47 e Maia Gonçalves, in CP
P, Anotado, 2005, 376. Os recentes acórdãos de 16.6.2011 e de 28.9.2011, in P.º s n.ºs 600/09.JAPRT.P1.S1e
715/07.2PPPRT.P1.S1, respectivamente, enraízam esse entendimento na consideração de que a partir do momento em que
o juiz concede a palavra para alegações ao M.º P.º, assistente, demandantes cíveis e defensores, está configurada a
impossibilidade de junção de documentos.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
21-03-2012,
proc.
n.º
130.º/10.0JAFAR.F1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c6f0aeb08e091933802579cf003bc639?OpenDocument)
XVI- Na denominada fase pré-processual, e nos termos do artigo 249.º do CPP, a entidade policial procederá aos exames
dos vestígios do crime, assegurando a manutenção do estado das coisas e dos lugares; colhendo informação das pessoas
que facilitem a descoberta dos agentes do crime e a sua reconstituição; procedendo a apreensões no decurso de revisas e
buscas. Estamos em face de uma competência cautelar pré-ordenada para os fins do processo, mas que não tem uma
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natureza processual, sendo certo que a sua posterior aquisição no âmbito do processo está dependente de uma
convalidação, efectuada pelo «dominus» do inquérito -o Ministério Público- a qual tem como pressuposto o
circunstancialismo em que actuou o mesmo órgão de policia criminal.
XVII- Importa precisar a distinção entre competência para a prevenção criminal e a competência para a prática de actos
em regime de pré-inquérito pois que estes, sendo reactivos à notícia de um crime, são exercidos com vista à sua futura
convalidação. Por contraposição, a prevenção criminal, existe fora do âmbito do espaço processual e, não estando sujeita
aos princípios de processo criminal, está subordinada aos normativos constitucionais limitativos de intromissões em
direitos, liberdades e garantias.
XVIII- A inspecção pode incidir em pessoas - quer agentes, quer vítimas da infracção, quer intervenientes acidentais -, em
locais - onde se praticou e/ou se congeminou o crime ou em objectos que podem ter sido os instrumentos do crime ou
quaisquer outros que apresentem relevância para a descoberta da verdade à prova por inspecção ocular estão sujeitas
todas as coisas, mas também as pessoas com vida e os cadáveres, na medida em que podem influenciar o convencimento
do juiz através da sua existência, situação ou natureza. A realização duma inspecção ocular pode ter lugar
instrumentalizando todo e cada um dos sentidos; através da vista (observação do lugar do facto, da situação do cadáver,
das feridas e manchas de sangue, impressões digitais, rastos de pegadas), por meio da audição (perfil de uma aparelhagem
musical), através do olfacto (alimentos em mal estado, estrume acumulado ao ar livre), pelo tacto (o gume da faca).
XIX- Os exames consubstanciam uma providência cautelar que tem por finalidade que se fixe em auto os vestígios e os
indícios ou se permita a observação directa dos factos que relevem em matéria de prova.
XX- Os autos, tal como os documentos, as imagens e as perícias são, quase sempre, provas que, em princípio, não
carecem de leitura - basta o contraditório e o exame -, mas a sua leitura e visualização pode ser requerida na audiência.
Esta norma tem a utilidade de tornar bem claro que a tal não podem colocar-se obstáculos que não sejam aqueles que ela
mesma enuncia.
XXI- O CPP refere-se aos pareceres de técnicos (como também aos pareceres de advogados e jurisconsultos) nas normas
disciplinadoras da prova documental - art.º 165.º.° do CPP - para determinar que os mesmos podem ser juntos aos autos
até ao encerramento da audiência. Os pareceres técnicos podem versar sobre uma pluralidade de temas, mas têm em
comum não assentarem o seu juízo no conhecimento pessoal e directo dos factos objecto de prova sobre os quais se
pronunciam.
XXII- Caso as suas convicções se fundamentem em factos directamente percepcionados, então o meio processual
próprio de as manifestar consistirá na prestação de depoimento testemunhal, não podendo ser valorado o alegado
conhecimento directo de factos constante de parecer.
XXIII- O valor probatório do parecer é apreciado livremente pelo tribunal. Situação diferente é o valor cominado para a
prova pericial em relação à qual o art.º 166.º do CPP estabelece uma presunção juris tantum de validade do parecer técnico
apresentado pelo perito o qual obriga o julgador. Significa o exposto que a conclusão a que chegou o perito só pode ser
desprezada se o julgador, para poder rebatê-la, dispuser de argumentos, da mesma forma, científicos (n.º 2 do art.º 163.º).
Extracto da fundamentação:
O Código de Processo Penal refere-se aos pareceres de técnicos (como também aos pareceres de advogados e
jurisconsultos) nas normas disciplinadoras da prova documental - art. 165.° do CPP - para determinar que os mesmos
podem ser juntos aos autos até ao encerramento da audiência. Os pareceres técnicos podem versar sobre uma pluralidade
de temas, mas têm em comum não assentarem o seu juízo no conhecimento pessoal e directo dos factos objecto de prova
sobre os quais se pronunciam.
Na verdade, caso as suas convicções se fundamentem em factos directamente percepcionados, então o meio processual
próprio de as manifestar consistirá na prestação de depoimento testemunhal, não podendo ser valorado o alegado
conhecimento directo de factos constante de parecer
Numa outra perspectiva o parecer técnico é apresentado pelos sujeitos processuais no âmbito da sua autonomia de
actuação processual, visando influenciar a decisão - de facto ou de direito - da autoridade judiciária por força da
autoridade técnica e científica de quem os emite, não tendo lugar por iniciativa do tribunal. Não lhe é, pois, aplicável o
procedimento processualmente previsto para a prova pericial, não gozando da sua força probatória.
António José Latas [Processo Penal e Prova pericial – Psicologia Forense pag 110 e seg] traça, ainda, a distinção entre
prova pericial e o que se pode designar por mera actividade técnica desenvolvida no processo penal, levada a cabo por
técnicos ou peritos no sentido comum de pessoa especialista em determinado ramo de actividade ou assunto (expert), e não
no sentido estrito de quem intervém nos termos dos arts. 151 e sgs. Ainda que reportando-se a factos que integram o
objecto do processo em sentido mais estrito, designadamente porque respeitam à determinação da pena ou medida de
segurança aplicáveis, incidindo sobre a personalidade e condições de vida do arguido, a intervenção de técnicos
especialistas das chamadas ciências do Homem, prevista na lei de processo, não constitui intervenção enquadrável nos
pressupostos e regime da prova pericial, mas antes uma forma de prestar assessoria técnica ao tribunal na decisão de
questões para as quais se mostrem particularmente habilitados.
O valor probatório do parecer é apreciado livremente pelo tribunal. Situação diferente é o valor cominado para a prova
pericial em relação à qual o art. 166 do Código de Processo Penal estabelece uma presunção juris tantum de validade do
parecer técnico apresentado pelo perito o qual obriga o julgador. Significa o exposto que a conclusão a que chegou o perito
só pode ser desprezada se o julgador, para poder rebatê-la, dispuser de argumentos, da mesma forma, científicos (n.º 2 do
art. 165). [A prova pericial é valorada pelo julgador em três níveis distintos: quanto à sua validade (respeitante à sua
regularidade formal), quanto à matéria de facto em que se baseia a conclusão e quanto à própria conclusão. Quanto à
validade formal deve apreciar se a prova foi produzida de acordo com a lei ou se não colide com proibições legais. Assim, é
necessário verificar sobre a regularidade dos procedimentos como é o caso da notificação do despacho que ordenou a prova
(n.º 3 do art. 154), ou, ainda, da prestação do devido compromisso (n.º 1 do art. 156).
No que concerne aos factos estamos em face de uma premissa em relação a qual o julgador, dentro da sua liberdade de
apreciação pode divergir do facto ou factos de que arranca a perícia pois que, a seu respeito, tem entendimento diferente. A
presunção a que alude o n.º 1 do art. 163 do Código de Processo Penal apenas se refere ao juízo técnico-científico e não
propriamente aos factos em que o mesmo se apoia. Assim, a necessidade de fundamentar-se a divergência só se dará
quando esta incide sobre o juízo pericial.
Aceitando-se o juízo científico quanto à perícia o Tribunal tem, todavia, o poder de livre apreciação quanto aos elementos
de facto que o informa.]
Em relação ao parecer, e na medida em que já não está sujeito a critérios legais pré fixados, de carácter geral, o julgador
pode, em cada caso concreto, aproveitar dos contributos de outras áreas de conhecimento (nomeadamente da psicologia,
da sociologia, da ciência), o que permitirá reduzir as margens de em na apreciação da prova.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
23-11-2011,
proc.
n.º
550.º/09.3GBPMS.C1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0f00b3ba619c9d148025796b0035d904?OpenDocument

302

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
)
I - O arguido, aquando da motivação do recurso para o STJ, juntou aos autos uma declaração médica, com data de 22-032011, onde alega que recentemente lhe foi diagnosticada uma doença que, agravando outros males de que já padecia,
exige tratamento e acompanhamento médicos continuados, assim pretendendo sustentar a sua pretensão de suspensão da
execução da pena de prisão.
II - O art.º 165.º do CPP impõe que os documentos tenham de ser apresentados, o mais tardar, até ao encerramento da
audiência. Por isso é que, por força do n.º 1 do art.º 355.º do mesmo Código, não valem em julgamento, nomeadamente
para efeitos de formação da convicção do tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou examinadas em
audiência.
III - Assim, a referida declaração médica, porque só agora apresentada, será absolutamente inútil e irrelevante para os
fins a que se propôs o requerente. Aliás, os poderes de cognição do STJ em matéria de facto estão restringidos pelo art.º
434.º do CPP ao conhecimento oficioso dos vícios contemplados no art.º 410.º, n.º 2, do CPP, e ainda assim, se esses vícios
resultarem do texto da decisão recorrida, o que obviamente não é o caso.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
28-09-2011,
proc.
n.º
715.º/07.2PPPRT.P1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ff9714e35bc616288025796e0034ed12?OpenDocument)
I - Como decorre do art.º 165.º do CPP, o encerramento da audiência tem de ser considerado o limite temporal máximo
para a apresentação de documentos em processo penal: para os documentos que constituam elementos de prova,
excepcionalmente (para situações extremas de documentos supervenientes em que estejam em causa as garantias de
defesa, cf. Ac. do STJ de 11-12-2009, Proc. n.º 119.º/04.9GCALQ.S1, e Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do CPP,
em anotação ao art.º 430.º, ponto 9); para os documentos que consistam em pareceres de advogados, de jurisconsultos
ou de técnicos, sem carácter excepcional.
II - Marques Ferreira propende para a solução de que, na ausência de prova da impossibilidade da sua junção em
momento anterior, o documento deve ser junto, mas com submissão do requerente ao pagamento de uma soma em UCs,
por aplicação subsidiária do art.º 523.º, n.º 2, do CPC (in Jornadas de Direito Processual Penal, CEJ, pág. 260), ideia essa
contrariada por Germano Marques da Silva, que entende que, se o documento for tido como relevante, deve ser junto
oficiosamente pelo juiz (in Curso de Processo Penal, II, págs. 205.º e 206.º).
III -A jurisprudência dominante considera que os documentos se destinam a fazer prova de factos e dado que para a
formação da convicção probatória só relevam as provas que forem produzidas ou examinadas em audiência (cf. art.º 355.º,
n.º 1, do CPP), os documentos apresentados depois deste limite temporal não podem estar a coberto daquele normativo
processual expressivo do princípio fundamental da imediação (cf. Acs. do STJ de 25-03-2004, Proc. n.º 463/04 - 5.ª, e de 2002-2008, Proc. n.º 4838/08 - 3.ª).
IV -Também se tem considerado que o tribunal superior não pode, em recurso, conhecer de questão nova não conhecida
na decisão recorrida, com base em documento junto posteriormente, uma vez que os recursos se destinam exclusivamente
ao reexame das questões decididas na decisão recorrida (cf. Acs. do STJ de 11-04-2002, Proc. n.º 1073/02 - 5.ª, e de 21-022006, Proc. n.º 260/06 - 5.ª).
V - No caso, o documento foi junto com a motivação do recurso para a Relação, portanto manifestamente fora do
momento temporal (encerramento da audiência de julgamento) em que a lei permite a sua apresentação. Por outro lado,
tratando-se embora de um parecer médico, apresenta questões novas num domínio com relevância para a prova
produzida, sendo que os recorrentes nem sequer requereram a renovação da prova, nos termos do art.º 430.º do CPP.
Acresce que podiam, manifestamente, ter apresentado o documento durante a audiência de julgamento, dado que o facto
que o suscita não é o suposto erro de apreciação da decisão recorrida, mas as contradições que inquinam, no seu
entendimento, os relatórios médicos juntos aos autos, que já serviram de base à acusação e ao pedido cível. Assim, ao não
tomar conhecimento do documento junto pelos recorrentes, o tribunal a quo não violou qualquer disposição legal, pelo
que o recurso não merece provimento.
Extracto da fundamentação:
A junção de documentos é, assim, possível, até ao encerramento da audiência, mas a título excepcional, como tem sido
entendido jurisprudencialmente, quando se alegue e prove que não foi possível até esse momento juntar o documento.
MARQUES FERREIRA, no entanto, propende para a solução de que, na ausência de prova da impossibilidade da sua junção
em momento anterior, o documento deve ser junto, mas com submissão do requerente ao pagamento de uma soma em
UCs, por aplicação subsidiária do art. 523.º, n.º 2 do CPC (“Meios de Prova”, Jornadas de Direito Processual Penal – Centro
de Estudos Judiciários, Livraria Almedina, p. 260), ideia essa contrariada por GERMANO MARQUES DA SILVA, que entende
que, se o documento for tido como relevante, deve ser junto oficiosamente pelo juiz (Curso de Processo Penal II, Editorial
Verbo 2002, 3.ª edição, pp. 205/206 – nota).
Tratando-se, porém, de pareceres de advogados, de jurisconsultos ou de técnicos, a sua junção é sempre possível,
mesmo sem ser a título excepcional, até ao encerramento da audiência de julgamento.
O encerramento da audiência tem, pois, de ser considerado o limite temporal máximo para a apresentação de
documentos em processo penal: para os documentos que constituam elementos de prova, excepcionalmente (Cf. no entanto
para situações extremas de documentos supervenientes em que estejam em causa as garantias de defesa, Acórdão do STJ
de 11/12/2009, Proc. n.º 119-04.9GCALQ.S1, e PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal,
Universidade Católica Editora, este no âmbito da renovação da prova – anotações ao art. 430.º, ponto 9.); para os
documentos que consistam em pareceres de advogados, de jurisconsultos ou de técnicos, sem carácter excepcional.
Ora, ao pedido cível enxertado num processo crime aplicam-se as normas do processo penal (entre outros, veja-se o
Acórdão do STJ de 09-07-98, Proc. n.º 1509/79), não havendo lacunas no regime que tenham de ser preenchidas por recurso
às normas do processo civil.
A jurisprudência dominante considera que os documentos se destinam a fazer prova de factos e dado que para a
formação da convicção probatória só relevam as provas que forem produzidas ou examinadas na audiência (art. 355.º, n.º 1
do CPP), os documentos apresentados depois do referido limite temporal não poderiam estar a coberto daquele normativo
processual expressivo do princípio fundamental da imediação (Cf. Acórdãos do STJ de 25-03-2004, Proc. n.º 463-04, da 5.ª
Secção e de 20-02-2008, Proc. n.º 4838-08, da 3.ª Secção).
Também se tem considerado, como na decisão sub judice, que «o tribunal superior não pode, em recurso, conhecer de
questão nova não conhecida na decisão recorrida, com base em documento junto posteriormente, uma vez que os recursos
se destinam exclusivamente ao reexame das questões decididas na decisão recorrida» (a título de exemplo, cf. os Acórdãos
do STJ de 11-04-2002, Proc. n.º 1073-02, da 5.ª Secção, Sumários dos Acórdãos das Secções Criminais, edição anual 2002, p.
134, e de 21-02-2006, Proc. n.º 260-06, da 5.ª Secção).
Esta última jurisprudência também se aplicaria aos pareceres, na medida em que possam levantar questões novas não
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apreciadas na decisão recorrida.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
27-10-2010,
proc.
n.º
72/06.4GACBT.G1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e189ca2b7b9120058025780f005fe548?OpenDocument)
I - A junção legal de documentos obedece ao previsto no art.º 165.º, n.º 1, do CPP, e segundo este normativo deve ter
lugar no decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo possível, até ao encerramento da audiência.
II - Com a junção da motivação, o documento perde, em princípio, utilidade ante este STJ, pois a matéria de facto já se
mostra fixada, só não sendo assim se, excepcionalmente, se demonstrar que o documento não pode ter sido incorporado
nos autos até àquele momento e tiver indiscutível virtualidade para influenciar a decisão da causa, por o princípio da
investigação, resultante da estrutura acusatória do processo, e da descoberta da verdade dos factos, se dever sobrepor ao
da auto-responsabilidade dos sujeitos processuais, nos termos do art.º 340.º, do CPP, observando-se sempre o devido
contraditório.
III - O documento junto – relatório de perícia médico-forense psiquiátrica, onde se conclui poder a arguida ser declarada
inimputável – é de clara obtenção superveniente, após o encerramento da audiência e o seu teor comporta uma natureza
que reforça a sua imprescindível e justificada admissão de junção aos autos, em obediência até a uma linha de coerência
processual, sedimentada num objectivo material, mal se compreendendo a sua inocuidade nos autos e a sua relevância
noutro processo, dando-se o caso inaceitável, mesmo chocante, de alguém poder vir a ser julgado inimputável num
processo e noutro sujeito a uma pena próxima do limite máximo consentido no nosso ordenamento jurídico.
IV - O procedimento de determinação da medida concreta da pena concretiza uma autêntica aplicação de direito; e um
pouco por toda a parte se revela a tendência para o alargamento dos limites em que a questão da determinação da pena é
passível de revista, função cabida historicamente ao STJ. É passível de revista «a correcção de procedimento ou das
operações de determinação, o desconhecimento pelo tribunal ou a errónea aplicação dos princípios gerais de
determinação, a falta de indicação de factores relevantes para aquela ou, pelo contrário, a indicação de factores que devam
considerar-se irrelevantes ou inadmissíveis”.
V - A impertinência da junção do relatório de exame médico às faculdades mentais da arguida na fase de recurso é
meramente aparente, na medida em que insinuando-se a inimputabilidade da arguida, ou seja, a sua ausência de culpa na
sua relação com os factos provados, a incapacidade de pena, ao fim e ao cabo o seu teor incorpora matéria de direito, ao
inteiro alcance da revista pedida a este STJ, nos termos do art.º 434.º, do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
10-12-2009,
proc.
n.º
119.º/04.9GCALQ.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4ab4d276a62b9757802576a1003e8555?OpenDocument
)
I - O momento oportuno, e conforme à lei, para junção de documentos está previsto no art.º 165.º do CPP, ou seja, o
decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo possível, até ao encerramento da audiência na 1.ª instância, ficando, no
entanto, assegurada a sua junção oficiosa. Não contempla a lei a junção de documentos em audiência oral em julgamento
no STJ, já que este conhece da matéria de facto em termos muito restritos e sempre que necessários à decisão de direito,
como é o caso dos vícios previstos no art.º 410.º, n.º 2, do CPP, sendo vedada e à revelia do formalismo legal a
apresentação daqueles com a motivação ou depois dela – cf., neste sentido, os Acs. do STJ de 30-11-2004, CJSTJ, Ano II,
tomo 3, pág. 262.º, e de 06-02-2008, Proc. n.º 08P101.
II - Com efeito, destinando-se os documentos a provar factos, não valendo para fins de formação da convicção
probatória aqueles elementos probatórios que não sejam produzidos ou examinados em audiência, nos termos do art.º
355.º, n.º 1, do CPP, salvo se constarem dos autos, a junção em plena fase de recurso de documento em que o arguido
intenta demonstrar que teve uma colaboração essencial no combate ao tráfico, no âmbito de outro processo, além de
introduzir alguma perturbação na matéria de facto, já sedimentada, em termos de pertinência, é ali, naquele outro
processo, que releva e aproveita ao apresentante, não podendo aqui ser considerada a respectiva apresentação.
(Acórdão
do
STJ
de
22-10-2008,
proc.
n.º
08P2832,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3eee87a5f919aaeb802574fa003c4519?OpenDocument)
I- Os pareceres técnicos destinam-se a elucidar o tribunal sobre a significação e alcance de factos de natureza técnica,
cuja interpretação demanda conhecimentos especiais; propôem-se analisar a questão «sub judicio» e chamar a atenção do
julgador para considerações, fundamentos e razões de decidir que lhe poderiam passar despercebidas.
II- A documentação apresentada como «parecer", através da qual um perito, que prestou esclarecimentos em
audiência, discorda da posição assumida pelo tribunal em relação à matéria sobre a qual ele foi ouvido não é,
manifestamente, uma análise ou interpretação da factualidade dada como provada, mas sim um «documento
testemunhal", não subsumível ao conceito de «parecer» a que se refere o n. 3 do artigo 165.º do CPP.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00038552,
de
30-06-1999,
proc.
n.º
99P115,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/49914f4aee579f35802569eb0059c4d1?OpenDocument)
3- Acórdãos dos TR
1 – O Relatório Final de uma Comissão de Inquérito nomeada por um membro do Governo na sequência do
desmoronamento de um viaduto que se encontrava em construção não pode ser considerado, no processo penal, como
prova pericial uma vez que não se trata de um acto processual, não tendo, por isso, sido adoptado para a sua elaboração o
procedimento previsto quanto a este meio de prova pelos artigos 151.º a 163.º do respectivo Código.
2 – De igual forma, não constitui prova documental uma vez que a declaração que esse relatório consubstancia não é
idónea a provar qualquer facto juridicamente relevante – alínea a) do artigo 255.º do Código Penal – uma vez que, na sua
essência, essa declaração não traduz qualquer conhecimento directo dos factos que constituem o objecto do processo por
parte de quem a elaborou.
3 – Tratando-se de uma peça escrita de natureza valorativa que, tendo por base declarações dos arguidos e de outras
pessoas, informações e relatórios técnicos de distintas entidades, fotografias, alguma observação pessoal e conhecimentos
especializados próprios, extrai, para fins político-administrativos, conclusões sobre as circunstâncias em que o acidente
ocorreu e sobre as suas causas, não pode servir para formar a convicção do tribunal de julgamento – artigos 355.º a 357.º
do Código de Processo Penal,
4 – Pelo contrário, o “Parecer” elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, porque reflecte um saber
técnico especializado, pode ser junto aos autos – n.º 3 do artigo 165.º do Código de Processo Penal – e valorado para a
formação da convicção do tribunal – artigos 355.º e 356.º, n.º 1, alínea b), do mesmo diploma.
5 – A insusceptibilidade de valoração do Relatório Final da Comissão de Inquérito não afecta minimamente a

304

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
possibilidade de os seus subscritores serem ouvidos na audiência como testemunhas uma vez que os mesmos têm
capacidade e dever de testemunhar – artigo 131.º do Código de Processo Penal – e não estão impedidos de o fazer – artigo
133.º do mesmo diploma.
6 – Porém, eles apenas podem depor sobre factos de que possuam conhecimento directo e que constituam objecto de
prova – artigo 128.º, n.º 1, do Código –, podendo, no entanto, interpretar esses mesmos factos se essa interpretação tiver
lugar em função de qualquer ciência ou técnica que dominem – alínea b) do n.º 2 do artigo 130.º daquele diploma.
7 – As testemunhas que, no desempenho de funções administrativas, tiverem tomado declarações a outras pessoas que
não possam ser lidas na audiência, não poderão nela depor sobre o seu conteúdo. É o que resulta, por identidade ou
maioria de razão, do disposto no artigo 356.º, n.º 7, e 357.º, n.º 2, do Código de Processo Penal. Trata-se de um tema
proibido de prova, modalidade das proibições de prova, e não de qualquer impedimento das testemunhas.
8 – Se se determinar a realização de uma perícia e se pretender que ela venha a ser valorada pelo tribunal de julgamento,
os actos e documentos do processo que podem ser mostrados aos peritos para seu esclarecimento – n.º 3 do artigo 156.º
do Código de Processo Penal – são apenas aqueles que também podem ser valorados para o mesmo efeito, sob pena de se
estar indirectamente a permitir a valoração do que directamente não podia ser valorado.
(Acórdão
do
TRL,
de
13-03-2013,
proc.
n.º
33/01.0GBCLD.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/441166df5a32aedb80257b2e003a89d0?OpenDocument
)
Ac. TRC de 12-05-2010 : 1. O encerramento do debate instrutório não constitui limite temporal inultrapassável da junção
de todo e qualquer documento (que constitua elemento de prova), ainda que superveniente.
2. O artigo 308.º, n.º 1, do CPP, deve ser interpretado no sentido de que, até à decisão final da instrução, é admissível a
junção de meios de prova documental que o interessado não teve possibilidade de fazer uso durante o debate instrutório
e que não eram do seu conhecimento.
A concepção dos recursos como “remédios jurídicos” e o disposto no art.º 165.º n.º 1 do CPP impedem que, em sede de
recurso, seja possível a junção de quaisquer documentos com a respectiva motivação.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-09-2007,
proc.
n.º
6513/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/61369aa6f17b09ae80257383005ce693?OpenDocument)

Artigo 166.º
Tradução, decifração e transcrição de documentos
1 - Se o documento for escrito em língua estrangeira, é ordenada, sempre que necessário, a sua
tradução, nos termos do n.º 6 do artigo 92.º
2 - Se o documento for dificilmente legível, é feito acompanhar de transcrição que o esclareça e, se for
cifrado, é submetido a perícia destinada a obter a sua decifração.
3 - Se o documento consistir em registo fonográfico, é, sempre que necessário, transcrito nos autos
nos termos do n.º 2 do artigo 101.º, podendo o Ministério Público, o arguido, o assistente e as partes
civis requerer a conferência, na sua presença, da transcrição.
Nota:
Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 166.º
(Tradução, decifração e transcrição de documentos)
1 - Se o documento for escrito em língua estrangeira, é ordenada, sempre que necessário, a sua tradução, nos termos do
artigo 92.º, n.º 3.
2 - Se o documento for dificilmente legível, é feito acompanhar de transcrição que o esclareça, e se for cifrado, é
submetido a perícia destinada a obter a sua decifração.
3 - Se o documento consistir em registo fonográfico, é, sempre que necessário, transcrito nos autos nos termos do artigo
101.º, n.º 2, podendo o Ministério Público, o arguido, o assistente e as partes civis requererem a conferência, na sua
presença, da transcrição.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 166.º
[...]
1 - Se o documento for escrito em língua estrangeira, é ordenada, sempre que necessário, a sua tradução, nos termos do
n.º 6 do artigo 92.º

Artigo 167.º
Valor probatório das reproduções mecânicas
1 - As reproduções fotográficas, cinematográficas, fonográficas ou por meio de processo electrónico e,
de um modo geral, quaisquer reproduções mecânicas só valem como prova dos factos ou coisas
reproduzidas se não forem ilícitas, nos termos da lei penal.
2 - Não se consideram, nomeadamente, ilícitas para os efeitos previstos no número anterior as
reproduções mecânicas que obedecerem ao disposto no título iii deste livro.
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Notas:
1- Legislação
Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro (Medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira)
Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
1 - A presente lei estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens a
favor do Estado, relativa aos crimes de:
a) Tráfico de estupefacientes, nos termos dos artigos 21.º a 23.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro;
b) Terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e financiamento do terrorismo;
c) Tráfico de armas;
d) Tráfico de influência;
e) Corrupção activa e passiva;
f) Peculato;
g) Participação económica em negócio;
h) Branqueamento de capitais;
i) Associação criminosa;
j) Contrabando;
l) Tráfico e viciação de veículos furtados;
m) Lenocínio e lenocínio de menores;
n) Tráfico de pessoas;
o) Contrafacção de moeda e de títulos equiparados a moeda.
2 - O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas j) a o) do número anterior se o crime for
praticado de forma organizada.
3 - O disposto nos capítulos II [Segredo profissional] e III [Outros meios de produção de prova - Registo de voz e de
imagem] é ainda aplicável aos demais crimes referidos no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro [Medidas
de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira].
CAPÍTULO III
Outros meios de produção de prova
Artigo 6.º
Registo de voz e de imagem
1 - É admissível, quando necessário para a investigação de crimes referidos no artigo 1.º, o registo de voz e de imagem,
por qualquer meio, sem consentimento do visado.
2 - A produção destes registos depende de prévia autorização ou ordem do juiz, consoante os casos.
3 - São aplicáveis aos registos obtidos, com as necessárias adaptações, as formalidades previstas no artigo 188.º do
Código de Processo Penal.
2- Acórdão do STJ
VIII- A videovigilância surge, simultaneamente, como uma imposição das exigências de segurança, uma forma do
desenvolvimento das tecnologias de segurança e também uma consequência de novas formas de abordagem do fenómeno
da criminalidade. A sua utilização no domínio da segurança é muitas vezes o ponto de encontro ou o resultado da aplicação
de estratégias que visam o controle do espaço em que o cidadão se realiza e, nomeadamente, o espaço urbano e a sua
gestão.
IX - O uso das tecnologias de informação, das comunicações e da videovigilância (com tratamento automatizado dos
dados de natureza pessoal ou gravação de imagens) pode conflituar com o direito à intimidade. O âmbito normativo do
direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada e familiar deverá delimitar-se com base num conceito de vida
privada que tenha em conta a referência civilizacional sob três aspectos: o respeito dos comportamentos; o respeito do
anonimato; e o respeito da vida em relação
X- Não se deve distinguir entre "intimidade" e "vida privada" simples, com apelo à denominada “teoria das esferas”
porquanto é difícil determinar o que é que deve ser incluído em cada uma das classificações, sendo sempre uma opção em
alguma medida, arbitrária. Aliás, não se vislumbra uma área que mereça uma protecção tão intensa que se sobreponha a
todos os restantes valores da ordem jurídico constitucional e cuja protecção seja absoluta e, por outro lado é impossível
configurar cada uma das esferas como compartimentos estanques sem inter-relação.
XI - Entre nós, os requisitos para a utilização de videovigilância estão fixados na Lei 67/98, de 26-10, cabendo a sua
autorização à Comissão Nacional de Protecção de Dados, enfatizando esta entidade e o próprio legislador a necessidade, a
adequação e a proporcionalidade entre os meios utilizados, os direitos fundamentais atingidos e as finalidades
estabelecidas (protecção de pessoas e bens).
XII-A finalidade da Lei 67/98 está impressa no juízo de proporcionalidade que constitui o critério de admissibilidade da
videovigilância. Um primeiro dado adquirido é o de que as medidas restritivas de direitos, ou seja a limitação ao jus
libertatis cada cidadão têm a sua justificação numa tarefa que é exercida em nome de toda a comunidade no exercício de
um jus puniendi, que não é mais do que uma defesa de bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade. O princípio da
proporcionalidade constitui, conjuntamente com os pressupostos materiais de previsão constitucional expressa,
fundamento de restrições ao exercício de direitos, liberdades e garantias com foro constitucional
XIII-A resposta à questão sobre a legalidade procedimental em processo penal não pode ser questionada a texto que não
pode, nem deve, responder à mesma questão, como é a referida Lei 67/98. Numa outra perspectiva é evidente a aporia a
que é conduzido quem pretenda rever na citada Lei a fonte de apreciação da legalidade dos meios de prova em processo
penal e ver naquela Comissão de Protecção de Dados- instância administrativa destinada a controlar e fiscalizar o
processamento de dados pessoais - um papel de filtragem e condição prévia do acto processual penal como se uma
instância judicial penal de primeiro e último recurso se tratasse.
A legalidade dos actos praticados no processo penal procura-se no Código de Processo Penal.
XIV – O artigo 167 do CPP faz depender a validade da prova produzida por reproduções mecânicas da sua não ilicitude
face ao disposto na lei penal. Significa o exposto que a admissibilidade da prova depende da sua configuração como um
acto ilícito em função da integração de tipos legais de crime que visam a tutela de direitos da personalidade como é o caso
do direito à intimidade. Questão distinta é a ponderação sobre a eventual concessão de autorização pela Comissão
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Nacional de Protecção de Dados pois que esta poderá relevar para uma valoração do respeito pela legislação de protecção
de dados, designadamente a Lei 67/98 (aplicável à videovigilância nos termos do seu art. 4.º/4) mas não define a licitude,
ou ilicitude, da recolha ou utilização das imagens (o não cumprimento intencional das obrigações relativas à protecção de
dados, designadamente a omissão das notificações ou os pedidos de autorização a que se referem os artigos 27.º e 28.º,
constituem o crime da previsão do art. 43.º dessa lei, pois tratando-se de uma conduta negligente haverá apenas a contraordenação cominada no antecedente artigo 37.º). Como a verificação da existência, ou não, de licença concedida pela
CNPD para a colocação da(s) câmara(s) de videovigilância no prédio do assistente poderá eventualmente, integrar
desrespeito pela legislação de protecção de dados, designadamente a Lei 67/98, aplicável à videovigilância nos termos do
seu art. 4.º/4.
XV- É criminalmente atípica a obtenção de fotografias ou de filmagens, mesmo sem consentimento do visado, sempre
que exista justa causa nesse procedimento, designadamente quando as mesmas estejam enquadradas em lugares públicos,
visem a realização de interesses públicos ou hajam ocorrido publicamente, constituindo único limite a esta justa causa a
inadmissibilidade de atentados intoleráveis à liberdade, dignidade e integridade moral do visado.
XVI- Assim, os fotogramas obtidos através do sistema de videovigilância existentes num local de acesso público, para
protecção dos bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se desconheça se esse sistema foi
comunicado à Comissão Nacional de Protecção de Dados ou tenha sido objecto de deliberação favorável da Assembleia de
Condóminos do respectivo prédio constituído em propriedade horizontal, não correspondem a qualquer método proibido
de prova, desde que exista uma justa causa para a sua obtenção, como é o caso de documentarem a prática de uma
infracção criminal, e não digam respeito ao «núcleo duro da vida privada» da pessoa visionada (onde se inclui a sua
intimidade, a sexualidade, a saúde, a vida particular e familiar mais restrita, que se pretende reservada e fora do
conhecimento das outras pessoas).
XVII - Deste modo, deve entender-se que age no exercício de um direito e, portanto, vê excluída a ilicitude do seu
comportamento, o agente cuja conduta é autorizada por uma qualquer disposição de qualquer ramo do direito, nisso
consistindo o chamado «princípio da unidade da ordem jurídica».
XVIII - Na verdade, quando os valores jurídicos protegidos pela estatuição do art. 199.º do CP – relativos à imagem ou à
palavra – estão a ser instrumentalizados na defesa de outros direitos, ou quando a não protecção concreta do direito à
imagem ou à palavra é condição de eficácia da actuação do Estado na protecção de outros valores, eventualmente situados
num patamar qualitativo superior, não se vislumbrando a possibilidade de afirmação da prevalência daquela protecção
contra tudo e contra todos.
XIX - A protecção da palavra que consubstancia práticas criminosas ou da imagem que as retrata têm de ceder perante o
interesse de protecção da vítima e a eficiência da justiça penal: a protecção acaba quando aquilo que se protege constitui
um crime.
XX - Não se verifica a identidade de regimes entre o art. 167.º do CPP – que se reporta a um meio de prova préconstituído (valor probatório das reproduções mecânicas) – e o regime instituído pela Lei 5/2002, de 11-02, para o combate
à criminalidade organizada e económico-financeira – que permitiu ampliar a possibilidade de registar a voz e a imagem,
sujeitando-a aos seguintes requisitos: autorização judicial; investigação de um crime de catálogo e necessidade desse meio
de obtenção de prova para a investigação.
XXI - Nesta decorrência, a reprodução de imagens obtidas através do sistema de videovigilância instalado nas partes
comuns de um prédio constituído em regime de propriedade horizontal não representa qualquer ilícito criminal,
assumindo-se como um meio de prova admissível e objecto de valoração. A ponderação entre custos para a reserva da
intimidade e os benefícios para a segurança tem de levar em conta o facto de as partes comuns do condomínio serem
totalmente diferentes das parcelas privadas, essas sim de utilização exclusiva. Há uma necessidade de conciliar os direitos
com a realidade e as necessidades actuais da vida em sociedade.
A privacidade não é um espaço material estabilizado e fixo, na medida em que existe uma "relatividade histórico-cultural
da privacidade, isto é, a oscilação das fronteiras entre o privado e o público ao ritmo das transformações civilizacionais.
Extracto da fundamentação:
Videovigilância e processo penal
[…]
Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada pag 524) os interesses do
processo criminal encontram limites na dignidade humana (art. 1°) e nos princípios fundamentais do Estado de direito
democrático (art. 2°), não podendo, portanto, valer-se de actos que ofendam direitos fundamentais básicos. Em
consequência a nulidade das provas obtidas sob tortura ou coacção (nulidade e não mera irregularidade. Cfr. Ac TC nº
528/03) obtidas com ofensa da integridade pessoal, da reserva da intimidade da vida privada, da inviolabilidade do
domicílio e da correspondência ou das telecomunicações (nº 8; confr. arts. 25°-1 e 34°), não podendo tais elementos ser
valorizados no processo.
A interdição é absoluta no caso do direito à integridade pessoal (cfr. AcTC nº 616/98); e, relativa, nos restantes casos,
devendo ter-se por abusiva a intromissão quando efectuada fora dos casos previstos na lei e sem intervenção judicial (art.
34°-2 e 4), quando desnecessária ou desproporcionada ou quando aniquiladora dos próprios direitos (conf. art. 18°-2 e 3).
O artigo 18º nº 2, da Constituição refere que “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias, nos casos
expressamente previstos na Constituição…”. Uma primeira análise deste preceito sugere que os direitos fundamentais, como
é o caso do direito à integridade física, para os quais a própria Constituição não prevê expressamente a possibilidade de
restrições legais, seriam, pura e simplesmente, insusceptíveis de ser restringidos.
Todavia, a norma constitucional não proíbe, em absoluto, a possibilidade de restrição legal aos direitos, liberdades e
garantias, submete-a, contudo, a múltiplos e apertados pressupostos (formais e materiais) de validade. Na jurisprudência
constitucional sobre a matéria refere-se, em síntese, que qualquer restrição de direitos, liberdades e garantias só é
constitucionalmente legítima se for autorizada pela Constituição (artigo 18º, nº 2, 1ª parte) estiver suficientemente
sustentada em lei da Assembleia da República ou em decreto-lei autorizado (artigo 18º, nº 2, 1ª parte e 165º, nº 1, alínea
b), visar a salvaguarda de outro direito ou interesse constitucionalmente protegido (artigo 18º, nº 2, in fine); for necessária
a essa salvaguarda, adequada para o efeito e proporcional a esse objectivo (artigo 18º, nº 2, 2ª parte); tiver carácter geral e
abstracto, não tiver efeito retroactivo e não diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos
constitucionais (artigo 18º, nº 3, da Constituição).
Decisivo é, no entanto, verificar se os normativos que concretizam os termos dessa possibilidade respeitam as exigências
constitucionais de adequação, de exigibilidade e de proporcionalidade em sentido estrito que decorrem, designadamente,
da segunda parte do nº 2 do artigo 18º da Constituição da República Portuguesa. Na verdade, a Constituição autoriza,
tendo em vista a prossecução das finalidades próprias do processo penal e respeitadas as demais e já referidas exigências
constitucionais, a restrição dos direitos fundamentais à integridade pessoal, à liberdade geral de actuação, à reserva da vida
privada ou à autodeterminação informacional. Isso mesmo decidiu o Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 254/99
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referindo que: “[…] Também o direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar é consagrado à partida no nº 1 do
artigo 25º da Constituição sem qualquer limite e, no entanto, o Tribunal Constitucional admitiu que em hipóteses de grande
interesse para a descoberta da verdade ou para a prova (e, portanto, de conflito com o interesse na prossecução penal e
com o princípio da verdade material) pode haver intercepção e gravação de comunicações telefónicas (Acórdão nº 7/87,
Acórdãos cit., 9, pp. 7 ss., 35; cfr., de modo semelhante, quanto ao uso, não consentido pelo visado, de fotografia como
prova em processo de divórcio, o Acórdão nº 263/97, Diário da República, II série, de 1-7-1997, pp. 7567, 7569).
[…]
Ao prescrever a proibição de prova obtida mediante intromissão na vida privada sem o consentimento do respectivo
titular, o art. 126. nº 3 do CPP indica o dever dos investigadores, e autoridades judiciárias, de respeitarem normativos que,
excepcionalmente, e para prossecução de outros direitos, ou fins constitucionalmente contemplados, designadamente a
perseguição penal, autorizam restrições aos direitos fundamentais. É o caso de normativos como o art. 187 do CPP ou 6.º
da Lei 5/2002, em concretização ainda do respeito pelos direitos fundamentais contemplados nos arts. 26.º e 34.º da CRP.
No que respeita, por seu lado, a provas obtidas por particulares o legislador remete-nos para a tipificação dos ilícitos
penais previstos no Código Penal como tutela do referido direito fundamental à privacidade.
Na verdade, o artigo 167 do CPP faz depender a validade da prova produzida por reproduções mecânicas da sua não
ilicitude face ao disposto na lei penal. Significa o exposto que a admissibilidade da prova depende da sua configuração
como um acto ilícito em função da integração de tipos legais de crime que visam a tutela de direitos da personalidade como
é o caso do direito à intimidade. Questão distinta é a ponderação sobre a eventual concessão de autorização pela Comissão
Nacional de Protecção de Dados pois que esta poderá relevar para uma valoração do respeito pela legislação de protecção
de dados, designadamente a Lei 67/98 (aplicável à videovigilância nos termos do seu art. 4.º/4) mas não define a licitude,
ou ilicitude, da recolha ou utilização das imagens (o não cumprimento intencional das obrigações relativas à protecção de
dados, designadamente a omissão das notificações ou os pedidos de autorização a que se referem os artigos 27.º e 28.º,
constituem o crime da previsão do art. 43.º dessa lei, pois tratando-se de uma conduta negligente haverá apenas a contraordenação cominada no antecedente artigo 37.º). Como se refere no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de
28/05/2009 A verificação da existência, ou não, de licença concedida pela CNPD para a colocação da(s) câmara(s) de
videovigilância no prédio do assistente, que tanto preocupou o tribunal a quo na decisão recorrida, poderá, eventualmente,
integrar desrespeito pela legislação de protecção de dados, designadamente a Lei 67/98, aplicável à videovigilância nos
termos do seu art. 4.º/4. Mas não define a licitude ou ilicitude penal a recolha ou utilização das imagens. É o art. 199.º do
CP que tipifica o crime de gravações ou fotografias ilícitas.
[…]
É o art. 199.º do CP que tipifica o crime de gravações ou fotografias ilícitas. Nos termos do mesmo normativo deve ser
punido «quem, sem consentimento, gravar palavras proferidas por outra pessoa e não destinadas ao público, mesmo que
lhe sejam dirigidas; ou utilizar ou permitir que se utilizem as gravações referidas (...) mesmo que licitamente produzidas».
Nos termos do n.º 2 do citado artigo no mesmo crime incorre ainda quem, «contra vontade fotografar ou filmar outra
pessoa, mesmo em eventos em que tenha legitimamente participado; ou utilizar ou permitir que se utilizem fotografias ou
filmes referidos na alínea anterior, mesmo que licitamente obtidos».
Como refere Costa Andrade (Comentário Conimbricense do Código Penal, em anotação ao art. 199.º): «o art. 199.º
contém duas incriminações autónomas - a saber: gravações e fotografias ilícitas - preordenadas à tutela de dois bens
jurídicos distintos: o direito à palavra e o direito à imagem. Trata-se de duas incriminações homólogas, mas não
inteiramente sobreponíveis». E entre as diferenças que é possível encontrar nas duas incriminações em referência, adianta o
mesmo Professor que a gravação da palavra é ilícita logo que obtida "sem consentimento", enquanto que a fotografia só
será ilícita desde que produzida "contra a vontade", o que traduz uma redução significativa da dimensão da tutela penal do
direito à imagem relativamente à dimensão conferida à tutela penal do direito à palavra, diferenciação que deve ser
compreendida face à maior externalidade da imagem que torna este direito necessariamente mais incontornavelmente
exposto à ofensa. Sublinhe-se novamente que para que este último crime se integre não basta o não consentimento do
titular do direito, é necessário que a produção das fotografias ou filmagens das imagens ou a sua utilização se faça contra a
vontade do titular do direito à imagem.
Ainda segundo o mesmo Autor (ibidem.) o art. 199 do Código Penal protege o direito à palavra e o direito à imagem como
bens jurídicos pessoais, correspondentes a duas expressões directas da personalidade…. trata-se, em última instância, de
proteger a personalidade na sua comunicação inocente com os outros membros da sociedade.
Na ordem jurídica vigente, o direito à palavra e o direito à imagem configuram bens juridico-penais autónomos, tutelados
em si, e de per si, independentemente da sua valência do ponto de vista da privacidade e intimidade. Como, reportando-se
concretamente à imagem, precisa a Relação de Lisboa (Ac. de 15-2-1989): "parece inquestionável hoje que o direito à
imagem e à reserva da intimidade da vida privada e familiar são direitos distintos" (CJ 1989-1 154). No mesmo sentido, e
também para o direito à palavra, cf. Acs. do STJ de 24-5-1989 (EMJ 3870 531 ss.) e 6-11-1996 (CJ 1996-3 192 ss.) e Ac. do TC
de 18-1-1984 (EMJ 3400 177 s.).
À semelhança de outros bens jurídico correspondentes a liberdades fundamentais e de estrutura axiológico-normativa
idêntica, também o direito à palavra se analisa numa dupla dimensão: a) Uma dimensão positiva: a legitimidade para, sem
restrições, recusar que assiste ao portador concreto para, em total liberdade, autorizar a gravação e audição; e b) uma
dimensão negativa ou exclusiva: a liberdade para, sem restrições, recusar a gravação e a audição. E também aqui esta
estrutura intersubjectiva e relacional do bem jurídico prejudica o estatuto dogmático e o regime jurídico-penal da
manifestação de concordância do portador concreto: trata-se, com efeito, de um acordo que exclui a tipicidade.
O exposto vale, no essencial, para o direito à imagem como autónomo bem jurídico-penal. Também aqui estamos perante
um bem jurídico eminentemente pessoal com a estrutura de uma liberdade fundamental e que reconhece à pessoa o
domínio exclusivo sobre a sua própria imagem. É, um efeito, à pessoa que assiste o poder soberano de decidir quem pode
gravar, registar, utilizar ou divulgar a sua imagem. Isto em consonância com o disposto no art. 79°, n° 1, do CC (Direito à
imagem):
[…]
É criminalmente atípica, a obtenção de fotografias ou de filmagens, mesmo sem consentimento do visado, sempre que
exista justa causa nesse procedimento, designadamente quando as mesmas estejam enquadradas em lugares públicos,
visem a realização de interesses públicos ou que hajam ocorrido publicamente. O único limite para esta justa causa, será
sempre a inviolabilidade dos direitos humanos e, como tal, a inadmissibilidade de atentados intoleráveis à liberdade,
dignidade e à integridade moral do Neste sentido, ao nível das Relações, refira-se o Ac. da R. Guimarães de 2004/Mar./29,
(recurso n.º 1680/03-2 e, ainda, o Ac. da R. Porto, de 2005/Nov./16 (CJ V/216), este relativo a fotografias obtidas pelos
investigadores em locais públicos.
Também obteve apoio jurisprudencial o entendimento de que a obtenção de tais imagens em lugares de acesso público
existentes nas proximidades de postos de combustível não constitui qualquer crime de devassa da vida privada, da

308

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
previsão do art. 192.º, ou de crime de devassa por meio de informática, estatuído no art. 193.º, ambos do Código Penal,
porquanto, e como se refere no Ac. R. Porto de 2006/Mai./31 (CJ III/210), mediante tais ilícitos o que se pretende abranger e
tutelar é apenas “o núcleo duro da vida privada” e mais sensível de cada pessoa, como seja a intimidade, a sexualidade, a
saúde, a vida particular e familiar mais restrita, que se pretende reservada e fora do conhecimento das outras pessoas.
[A jurisprudência sobre o tema em análise é múltipla como se exemplifica:
Supremo Tribunal de Justiça
Acórdão de 15 Fev. 1995, Processo 44.846 Colectânea de Jurisprudência, Tomo I/1995: I - Apenas não podem ser usadas
em processo penal as fotografias extraídas de cassetes de vídeo quando, para as obter, tiver havido abusiva intromissão na
vida privada do arguido. O que não acontece quando este é filmado em local que não é privado, ao qual outras pessoas
tenham acesso e que apenas substituem depoimentos de agentes ou pessoas que fizessem a observação da conduta do
mesmo arguido. Não sendo assim, é cometida nulidade do art. 119º do C.P.Penal, dependente de tempestiva arguição
Acórdão de 14 Jan. 1999, Processo 176/96 Colectânea de Jurisprudência, Tomo I/1999: I - O propósito de carrear provas
para o processo penal não pode, enquanto tal, excluir a ilicitude das gravações efectuadas por particulares sem o
consentimento do visado. II - A "justa causa" prevista no art. 179º do C.P. tem de reportar-se a interesses, valores ou bens
jurídicos transcendentes ao processo penal, tais como o direito à vida ou à integridade física, valores estes que devem
encontrar-se perante um efectivo e actual perigo.III - Destinando-se as gravações feitas por particulares e sem o
consentimento do visado a ser utilizadas para efeitos probatórios, estamos perante provas proibidas, provas nulas.
Acórdão 20 Junho 2001 Processo: 244/00 (Colectânea de Juriprudência, Tomo II/2001 2001): I - As proibições de gravação
vídeo mesmo que com consentimento das pessoas visadas, na medida em que o legislador constitucional e o ordinário
pretendem defender a vida, actividade privada das pessoas, pressupõem, v.g. que as imagens tomadas o foram em algum
local privado, total ou parcialmente restrito, no qual, segundo as concepções morais vigentes, uma pessoa não deve ser
retratada, abrindo-se uma excepção sempre que as exigências de polícia ou dos tribunais exigirem ou necessitarem de tais
gravações para proteger direitos ou garantias fundamentais que, por exemplo, a vida ou a integridade física exigem. II Assim, não é proibida a prova obtida por sistema mecânico de videogravação colocado em postos de abastecimentos de
combustíveis ou noutros locais públicos, com a finalidade de proteger a integridade física, a vida, o património dos
proprietários de veículos ou dos próprios postos de abastecimento perante tentativas de furto ou de roubo.
Tribunal da Relação do Porto
Acórdão de 16 Nov. 2005, Processo 5267/05 Processo: 5267/05 Colectânea de Jurisprudência, N.º 186, Tomo V/2005: I Não violam a intimidade ou a esfera privada do arguido, que está acusado do crime de tráfico de estupefacientes, as
fotografias que os investigadores lhe tiraram em locais públicos, para documentar factos que eles observaram e fizeram
constar dos relatórios que elaboraram, dando conta das diligências de vigilância levados a cabo no âmbito do inquérito. II Tais fotografias constituem, por isso, prova admitida por lei.
Acórdão de 26 Mar. 2008, Processo 5930/07 Colectânea de Jurisprudência, N.º 205, Tomo II/2008: I - É proibida a
obtenção de provas com intromissão na vida privada. II - Os fotogramas obtidos por câmaras de vídeovigilância, instaladas
nas proximidades de postos de combustível, ou de centros de lavagens, para protecção dos seus bens e da integridade física
de quem aí se encontra, eventualmente sem licenciamento da Comissão Nacional de Protecção de Dados, não constituindo
a sua obteno crime de devassa da vida privada, nem crime de devassa por meio informático, não constituem provas obtidas
por método proibido.
Acórdão de 3 Fev. 2010, Processo 371/06 (Colectânea de Jurisprudência Ref. 661/2010): I - As proibições de prova
assumem o papel de tutela de direitos fundamentais e dirigem-se, em primeira linha, às instâncias formais de controlo:
investigadores, Mº Pº e juiz de instrução. II - Embora os particulares devam respeitar o direito à imagem das outras pessoas,
as provas que eles obtenham mediante filmagem só são proibidas se esta se fizer contra a vontade da pessoa filmada. III Por isso, não constitui método de prova proibido a captação de imagens do arguido por uma câmara de videovigilância
instalada no estabelecimento do ofendido, com a finalidade de proteger a vida, a integridade física e o património deste e
dos clientes contra furtos ou roubos. IV - De facto, apesar de a instalação de tal câmara não ter sido comunicada à ACNPD,
esta estava devidamente assinalada por dísticos colocados no estabelecimento; e as imagens por ela colhidas destinam-se
apenas à identificação das pessoas, por isso que não constituam devassa da vida privada do arguido que se introduziu no
estabelecimento para furtar.
Tribunal da Relação de Lisboa,
Acórdão de 5 Fev. 2003, Processo 6998 Colectânea de Jurisprudência, Tomo I/2003 Ref. 7767/2003: I A danosidade social
que as escutas telefónicas acarretam, que justificam o regime estabelecido nos arts. 187º e 190º do CPP, não existe numa
gravação voluntária da voz num telemóvel, promovida pelo titular dos bens jurídicos que com ela podem ser postos em
causa. II - Não sendo a gravação ilícita, nomeadamente nos termos do artigo 199° do Código Penal, nada obsta, portanto,
sua valoração como meio de prova (artigo 167° do Código de Processo Penal).
Acórdão de 16 Jul. 2008, Processo 6131/08 Colectânea de Jurisprudência Ref. 7448/2008: I - A validade como meio de
prova em processo penal, do conteúdo dos sistemas de registo e gravação de informação, quer seja o conteúdo da memória
digital de uma máquina fotográfica, da memória digital de um computador ou de um cartão SIM de um telemóvel,
pressupõe: - O consentimento da pessoa visada naquela concreta intromissão, ou - A autorização do juiz de instrução que
ponderará em que medida é legítimo que o direito à privacidade ceda perante o interesse da sociedade em se defender de
actividades delituosas que ponham em crise os seus valores. II - É nula por intromissão na vida privada a prova obtida pelo
órgão de polícia criminal mediante a reprodução mecânica fotográfica do conteúdo do cartão de memória digital de uma
máquina fotográfica apreendida nos autos, sem consentimento do respectivo titular, nem autorização judicial.
Acórdão de 30 Out. 2008, Processo 8324/08-9 Colectânea de Jurisprudência, N.º 209, Tomo IV/2008: I - O fim visado pela
videovigilância instalada numa escola, designadamente no bar, só pode ser exclusivamente o de prevenir a segurança do
estabelecimento, devendo conter o aviso aos que lá se encontram ou se deslocam de que estão a ser filmados, e só neste
medida a videovigilância é legítima. II - Constitui prova nula, não podendo ser considerada nem valorada, a obtida através
das imagens filmadas em dois CDs, recolhidas num bar de uma escola onde ocorreram factos integradores de um crime de
furto, imputado aos arguidos, sem o consentimento destes. III - Em tais circunstâncias, as imagens constituem uma abusiva
intromissão na vida privada e violação do direito à imagem dos arguidos.
Acórdão de 28 Mai. 2009, Processo 10210/08 Colectânea de Jurisprudência, N.º 215, Tomo III/2009: I - as regras de
proibição de prova constitucionalmente definidas ou concretizadas pelo legislador ordinário na legislação processual penal,
mormente o C.P.P., dirigem-se, em primeira mão, às instâncias formais de controle, designadamente, aos investigadores,
Ministério Público e Juiz de Instrução. II - No que respeita a provas obtidas por particulares e à tutela da vida privada, o
legislador remete-nos para a tipificação dos ilícitos criminais previstos no Código Penal como tutela do direito fundamental
à privacidade. III - Não é a existência ou não de licença concedida pela CNPD para a colocação de câmaras de
videovigilância que define a licitude ou ilicitude penal da recolha ou utilização das imagens, mas sim o artigo 199.º do
Código Penal que tipifica o crime de gravações e fotografias ilícitas. IV - Nada impedia que o dono da câmara de
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videovigilância, antes de instaurado procedimento criminal, por crime de dano, contra as pessoas filmadas, procedesse à
visualização das imagens recolhidas de forma penalmente não ilícita - já que captadas à vista de toda a gente e sem
qualquer surpresa para os filmados. V - Mesmo no caso de confirmação da invalidade do uso das imagens recolhidas, nada
obstaria à consideração do testemunho de quem, através da prévia visualização das filmagens captadas, identificou os
autores do dano, prova esta a apreciar livremente pelo tribunal nos termos do artigo 127.º do C.P.P. VI - O uso das imagens
captadas por câmara de videovigilância colocada pelo assistente na entrada do seu prédio rústico, desde que limitado à
identificação do(s) autor(es) dos danos praticados na sua propriedade, e enquanto reportado ao momento da prática dos
factos integradores dos referidos danos, configura um meio necessário e apto a repelir a agressão ilícita contra a
propriedade do assistente.
Acórdão de 3 Nov. 2009, Processo 473/06 Colectânea de Jurisprudência, N.º 218, Tomo V/2009: As imagens obtidas
através de sistema de videovigilância, previamente autorizado, que se restringiram ao espaço divisório da propriedade dos
assistentes e permitiram visionar o arguido em posição intrusiva no espaço daqueles, não se traduziram em qualquer acto
de intromissão na vida privada alheia, podendo ser validamente utilizadas como meio de prova.
Acórdão de 4 Mar. 2010, Processo 1630/08 Colectânea de Jurisprudência, N.º 221, Tomo II/2010: A obtenção de
fotogramas através do sistema de videovigilância existente num estabelecimento comercial, para protecção dos seus bens e
da integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se desconheça se esse sistema foi comunicado à CNPD, não
corresponde a qualquer método proibido de prova, desde que exista uma justa causa para a sua obtenção, como é o caso de
documentar a prática de uma infracção criminal, e os referidos fotogramas não digam respeito ao "núcleo duro da vida
privada" da pessoa visionada.
Tribunal da Relação de Coimbra
Acórdão de 22 Jan. 2002, Processo 2436/02 Colectânea de Jurisprudência, Tomo I/2003: A vigilância da actividade de
tráfico de estupefacientes desenvolvida ao ar livre, em pleno parque público, pode ser registada em imagem, não
consistindo em intromissão da vida privada nem estando dependente de prévia autorização do Juiz.
Tribunal da Relação de Évora
Acórdão de 21 Nov. 2000, Processo 623/99 Colectânea de Jurisprudência, Tomo V/2000 ef. 10012/2000: A autorização de
visionamento, na audiência de discussão e julgamento, de um registo fílmico, efectuado em vídeo pela PSP, em lugar
público, sem prévia autorização, quer judicial, quer dos filmados, durante uma investigação criminal não viola qualquer
preceito constitucional, nem de direito penal.
Tribunal da Relação de Guimarães
Acórdão de 19 Mai. 2003, Processo 782/03 Colectânea de jurisprudência, N.º 167, Tomo III/2003: I - As gravações de
conversas telefónicas entre o arguido e uma testemunha, tendo-se a escuta processado legalmente, são livremente
apreciadas e valoradas pelo tribunal, mesmo que o arguido se remeta ao silêncio. II - Tal não colide com o direito ao silêncio
do arguido, uma vez que os registos fonográficos são um meio de prova distinto das declarações do arguido. III - É legal a
obtenção de fotogramas obtidos a partir de gravações em vídeo numa caixa de multibanco, já que estas não foram obtidas
a ocultas, nem com a violação da vida privada do arguido. IV - E legal é também a valoração desses fotogramas sem junção
dos originais, nem da cassete, quando se não questione a sua exactidão.
Acórdão de 25 Out. 2010, Processo 1191.06.2PBGMR.G1 Colectânea de Jurisprudência: A gravação de imagens do autor
de um furto dentro das instalações de uma agência bancária é uma prova válida e utilizável em processo penal.]
Assim é lógica a conclusão de que os fotogramas obtidos através do sistema de videovigilância existentes num local de
acesso publico e para protecção dos bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se desconheça se esse
sistema foi comunicado à CNPD, não correspondem a qualquer método proibitivo de prova, desde que exista uma justa
causa para a sua obtenção, como é o caso de documentarem a prática de uma infracção criminal, e não digam respeito ao
“núcleo duro da vida privada” da pessoa visionada.
[…]
Na intima relação que coexiste entre o regime de admissibilidade de prova por reprodução mecânica-artigo 167 do
Código de Processo Penal PP e o crime de gravação e fotografia ilícita-artigo 199 do Código Penal pode-se dizer, de forma
redutora, que a gravação, ou fotografia, que não é crime, é admissível como prova.
Na verdade, ao estabelecer-se que as reproduções fotográficas, ou cinematográficas, só valem como prova dos factos, ou
coisas, reproduzidas se não forem ilícitas, nos termos da lei penal, não se equaciona tão somente uma condição de validade
da prova assente na constatação da tipicidade de uma conduta como crime, mas exige-se, também, que o acto não seja
afectado pela sua ilicitude e esta não se esgota no preenchimento de um tipo legal de crime. Para que um comportamento
seja punido como crime exige-se que, além se encontrar tipificado na lei penal, configure, também, um acto ilícito, e
culposo, o que implica a ponderação da existência, ou não existência, de uma causa de justificação da gravação ou da
fotografia que se pretende utilizar como meio de prova
Considerando-se por tal forma impõe-se a consideração, à revelia de alguma sedimentação teórica entre nós existente, de
que o direito à palavra e o direito à imagem não são, nem devem ser, sacralizados como núcleo essenciais da vivência
pessoal, e da comunidade, que se sobreponham a todo e qualquer tipo de ponderação de outros valores.
Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20/06/2001 a conduta não é punível quando a sua ilicitude
é excluída pela ordem jurídica na sua totalidade - art. 31.º, n.º 1 e n.º 2 do Código Penal. Consagra-se, assim, o princípio de
que o ordenamento jurídico deve ser encarado no seu conjunto de modo que as normas de outros ramos que estabelecem a
licitude de uma conduta têm reflexo no direito criminal. Trata-se de um ensinamento corrente da doutrina moderna que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores já vinha perfilhando (conf. Maia Gonçalves. "Cód. Proc. Penal" anotado, 14.ª edição,
págs. 143/144) referindo que "... nunca uma conduta poderá ser ilícita perante ele quando estiver legitimada perante
qualquer outro ramo de direito. Em face do que acaba de ser exposto, um determinado comportamento que constitua ilícito
civil, administrativo, fiscal ou qualquer outro pode não constituir um ilícito de natureza criminal, mas um comportamento
que constitua ilícito criminal nunca pode ser comportamento permitido por qualquer outro ramo de direito" (cfr. Ac. do S.T.J.
de 9/2/94 in "C.J." ACS.-S.T.J. 94,2,217).
Deve, assim, entender-se que age no exercício de um direito e, portanto vê excluída a ilicitude do seu comportamento, o
agente cuja conduta é autorizada por uma disposição de qualquer ramo de direito. O princípio formulado por Merkel é
contextualizado por Eduardo Correia nestes termos: "Sempre que uma conduta é, através de uma disposição de direito,
imposta ou considerada como autorizada ou permitida está excluída, sem, mais, a possibilidade de, ao mesmo tempo e com
base num preceito penal, ser tida como antijurídica e punível [20]
É o chamado princípio da unidade da ordem jurídica.
[…]
Quando os valores jurídicos protegidos pela estatuição penal-artigo 199-e relativos à imagem ou palavra, estão a ser
instrumentalizado na ofensa de outros direitos, ou quando a não protecção concreta do direito à imagem, ou à palavra, é
condição de eficácia da actuação do Estado na protecção de outros valores, eventualmente situados numa patamar

310

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
qualitativo superior, não se vislumbra a possibilidade de afirmação a prevalência daquela protecção contra tudo e contra
todos.
Assim, contrariamente ao defendido por alguma doutrina, entendemos que o comportamento ilícito do titular do direito à
palavra e imagem no uso da mesma determina a perda da dignidade penal da ofensa do referido direito e isto, desde logo,
porque no caso concreto o mesmo não merece protecção. Como nos dá noticia Costa Andrade [21]para suportar
dogmaticamente a construção invocam-se, inter alia, os limites imanentes dos direitos fundamentais, mormente no sentido
de que a sua tutela jurídica deve circunscrever-se à expressão "positiva". Uma representação que ganha apoio material e
político-criminal a partir do pensamento vitimodogmático. Nesta linha refere sustenta-se que o comportamento censurável
(porque imoral, ilícito, descuidado, etc.) da vítima das gravações ou fotografias determina a perda da dignidade penal e a
caducidade (Verwirkung) da protecção jurídica. Isto porquanto aqueles que "se colocam no lado inverso do ser social"
(Bruns) e se de decidem contra a ordem jurídica, não devem contar com a sua solidariedade. De acordo com Scmitt: "quem
abusivamente se serve da linguagem para realizar uma conduta típica e ilícita faz caducar a tutela da sua personalidade em
termos tais que já não pode ser defendido contra a gravação secreta daquelas mesmas declarações".
Não se vislumbra qual a razão pela qual a protecção da vítima; a eficiência da justiça penal tenha de ser postergada pela
protecção da palavra que consubstancia práticas criminosas ou da imagem que as retrata. A protecção acaba quando
aquilo que se protege constitui a prática de um crime.
[…]
Independentemente de tal posição é certo que a verificação de crime, ao nível dos elementos do tipo, implica a
possibilidade de verificação de alguma causa de justificação da ilicitude, ou mesmo da culpa, configuráveis no caso. Tal
como é salientado por Costa Andrade (ibidem.), a razão para algumas controvérsias suscitadas em torno da justificação nos
crimes de gravações e fotografias ilícitas radicam sobretudo na necessidade de aplicar velhas causas de justificação
(historicamente vinculadas a factos como homicídio, ofensas corporais, dano, etc.) novas expressões de comportamento
penalmente relevante», concluindo mais adiante que não há razão nenhuma para não se aplicar a figura da legítima
defesa, por exemplo, à gravação da palavra no crime de extorsão, não cabendo o argumento que por vezes costuma
contrapor-se da falta de verificação de pressupostos como a actualidade da agressão, ou a idoneidade, e a necessidade do
meio.
Uma primeira nota incide sobre o tratamento das situações de gravação efectuadas por particulares em relação à
criminalidade mais grave e, relativamente à qual, Costa Andrade entende que o direito positivo português não deixa espaço
para aquele entendimento que na Alemanha vem fazendo curso entre os tribunais superiores e a doutrina maioritária.
Segundo este entendimento terá de reservar-se um tratamento privilegiado à perseguição da criminalidade mais grave, face
à qual o interesse por uma justiça funcionalmente eficaz, erigido à categoria de autónomo bem jurídico-constitucional, sobe
o grau qualitativo.
Na verdade, estamos em crer que a admissão como valoração deste tipo de prova de gravações entre particulares
depende da gravidade do delito que se investiga ou se tenta provar. No caso de um delito grave deve dar-se a primazia ao
interesse na descoberta da verdade mas, quando o delito for menos grave, deve prevalecer o interesse privado seja ele o
direito à intimidade o direito à imagem ou o direito à palavra.
Entendemos que esta questão se deve situar no âmbito do próprio estado de necessidade no qual predomina o princípio
da ponderação de interesses: se o interesse prioritário é o interesse público na averiguação da verdade então está
justificada a valoração da prova. Porém, se o interesse preponderante é o direito da personalidade a prova não deve ser
admitida. O barómetro a ter em conta na ponderação de qual dos interesses deve prevalecer é o da gravidade do delito
que se investiga ou que se julga: se é um delito menos grave ou se é um delito mais grave.
Sem embargo do exposto, e na sequência da opinião de Munoz Conde (Revista Penal Prueba prohibida y valoracion de las
grabaciones audiovisuales en el proceso penal pag 111 e seg) a chave para saber em que casos pode ser utilizada como
prova a gravação áudio visual realizada por um particular depende da situação em que está o particular que faz a
gravação pois que não é o mesmo que a faça alguém que nesse momento está a ser vítima de um delito e com a gravação
pretende facilitar a sua averiguação, perseguição e punição ou que o faça alguém que não é a vítima, mas alguém que até
pode ser co-autor do delito ali retratado.
[…]
A legítima defesa é outra das dirimentes recorrentemente convocadas pela doutrina e pela praxis como excludente da
ilicitude das gravações arbitrárias. Como constelações paradigmáticas avultam aqui as situações de extorsão (ou
equivalentes: ameaça de bomba, coacção, ameaças, etc.). Refere Costa Andrade (ibidem) que na sua forma arquetípica, a
extorsão provoca uma compressão duradoira e ilícita da liberdade da vítima: tanto da liberdade de decisão como da
liberdade de fruição da propriedade e do património. Na síntese de Amelung: "a situação de compressão consiste no facto
de a vítima ter de pagar ou ter de contar com um atentado particularmente drástico, por vezes mesmo de nível existencial,
ao seu bom nome" Como forma de reacção e defesa (descoberta e identificação do agente e sua eventual perseguição) a
vítima recorre frequentemente à "fixação do comportamento do agente da extorsão" (Amelung), isto é, à gravação oculta e
não consentida das comunicações (normalmente telefónicas) com o extorsor. Uma agressão típica à palavra que a doutrina
maioritária considera coberta pela legítima defesa.
Situação singular é a da comunicação que esgota a agressão ou em que a gravação apenas possa prevenir um perigo
futuro. Tal sucederá v.g. com a testemunha que grava a conversa em que se lhe pede um depoimento falso, sob a ameaça
de se lhe imputar um comportamento ilícito ou desonroso.
Nestas circunstâncias perfilha-se o entendimento de que se pode considerar a prevalência do direito de necessidade na
certeza de que o interesse de quem faz a gravação resulta sensivelmente superior ao do autor da palavra gravada, sendo
certo que este dificilmente pode configurar um interesse "dificilmente digno de protecção penal".
Concluindo, parece-nos totalmente desligada da realidade a perspectiva jurisprudencial que se pronuncia pela invocação
da necessidade de autorização, ou na invocação de uma absoluto direito à imagem, e, à revelia de qualquer outra
consideração teleológica ou racionalidade argumentativa, considera prova proibida a gravação por sistema de
videovigilância da actuação criminosa praticada em espaço público ou privado. Neste sentido, que não aceitamos, a decisão
do Tribunal Relação do Porto, Acórdão 23 Abril 2008 Processo: 6077/07 (Colectânea de Jurisprudência, Nº 205 Tomo
II/2008) que refere – I É nula a prova obtida pelo sistema de videovigilância mandado instalar pelo ofendido no seu
estabelecimento comercial sem autorização da Comissão Nacional de Protecção de Dados, sem parecer da comissão de
trabalhadores e sem a afixação de dístico a anunciar a sua existência. II - A nulidade de tal método de obtenção de prova
importa a nulidade da sentença que se fundamenta na prova assim obtida, ou a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa,
Acórdão 30 Outubro 2008 Processo: 8324/08-9 (Colectânea de Jurisprudência, Nº 209 Tomo IV/2008) segundo a qual I - O
fim visado pela videovigilância instalada numa escola, designadamente no bar, só pode ser exclusivamente o de prevenir a
segurança do estabelecimento, devendo conter o aviso aos que lá se encontram ou se deslocam de que estão a ser filmados,
e só neste medida a videovigilância é legítima. II - Constitui prova nula, não podendo ser considerada nem valorada, a
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obtida através das imagens filmadas em dois CDs, recolhidas num bar de uma escola onde ocorreram factos integradores de
um crime de furto, imputado aos arguidos, sem o consentimento destes. III - Em tais circunstâncias, as imagens constituem
uma abusiva intromissão na vida privada e violação do direito à imagem dos arguidos.
Em última análise, na perspectiva das decisões das decisões citadas, a vitima do crime em que a vida, integridade física,
ou propriedade, é violada teria um comportamento ilícito que inquinaria o meio de prova resultante do facto de não ter sido
obtido o prévio consentimento ou feita a prévia advertência ao criminoso. Negam-se, assim e em nosso entender,
pressupostos fundamentais do Estado de Direito e bem mais avisado, e na esteira do agora perfilhado - a equação do
presente artigo com o artigo 199 do Código Penal - surge o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de Lisboa, 28 de Maio
de 2009 referindo que ao estabelecer-se, no art. 167.º do CPP, que as reproduções fotográficas ou cinematográficas só
valem como prova dos factos ou coisas reproduzidas se não forem ilícitas, nos termos da lei penal, não se estabeleceu uma
condicionante de validade da prova assente na mera verificação da tipicidade de uma conduta como crime. Exigiu-se mais:
exigiu-se a não ilicitude das mesmas. Ora a ilicitude não se esgota no preenchimento de um tipo legal de crime. Para que um
comportamento seja punido como crime exige-se que, além se encontrar tipificado na lei penal, configure também um acto
ilícito e culposo. Não sendo necessário ir tão longe quanto o foi a teoria da redução teleológica do tipo de sentido
vitimodogmático (construção que funda a exclusão da responsabilidade penal das fotografias, ou gravações, feitas sem
consentimento, pelas vítimas de crimes com base na dogmática dos limites imanentes dos direitos fundamentais), por via da
qual o comportamento indigno do titular do direito à palavra e imagem determina a perda da dignidade penal dos referidos
direitos, afastando, desde logo a verificação de crime ao nível dos elementos do tipo, importa, porém, não perder de vista a
possibilidade de verificação de alguma causa de justificação da ilicitude ou mesmo da culpa configuráveis no caso.
Face ao exposto, e uma vez que se entende que no caso vertente a reprodução das imagens obtidas através do sistema de
videovigilância não representa qualquer ilícito penal, conclui-se que são um meio de prova admissível e objecto de valoração
Aliás, anote-se a existência de uma comunicação e autorização concedida pela CNPD para a utilização do sistema em causa
(Confrontar documento de fls 744 e site na Internet da CNPD) e, se é certo que não está esclarecida a data em que tal
comunicação se verificou, não deixa de ser evidente a existência de um indicio consistente de que o mesmo sistema não se
encontrava a operar à revelia de qualquer conhecimento por parte da mesma Comissão.
Anota-se, ainda, a referência constante do requerimento apresentada relativa ao regime de condomínio bem como à
necessidade do consentimento de todos os condóminos para a instalação de um sistema de videovigilância.
A posição que se assumiu em termos de processo penal torna irrelevante tal questão que, no que concerne à legalidade
da deliberação da Assembleia de Condóminos, respeita a relação do domínio interno dos condóminos cujo eventual vicio
tem de ser declarado. Aliás, em sede da necessidade do consentimento unânime dos mesmos condóminos não se vislumbra
onde é que o estatuto jurídico que lhes assiste em termos de direito civil, e enquanto tal, configure como elemento essencial
da concessão da autorização para a videovigilância a exigência de tal unanimidade.
[…]
Por forma expressa o requerente vem aludir à Lei 5/2002 como critério de verificação da legalidade do meio de prova em
causa. A mesma Lei 5/2002 (Estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira e procede
à 2ª alteração à Lei 36/94, de 29/9, alterada pela Lei 90/99, de 10/7, e 4ª alteração ao DL 325/95, de 2/12, alterado pela Lei
65/98, de 2/9, pelo DL 275-A/2000,) refere no seu artigo 6º (Registo de voz e de imagem) que é 1 - É admissível, quando
necessário para a investigação de crimes referidos no artigo 1.º, o registo de voz e de imagem, por qualquer meio, sem
consentimento do visado. 2 - A produção destes registos depende de prévia autorização ou ordem do juiz, consoante os
casos. 3 - São aplicáveis aos registos obtidos, com as necessárias adaptações, as formalidades previstas no artigo 188.º do
Código de Processo Penal.
Todavia, tal referência não tem fundamento uma vez que o campo de aplicação do citado diploma legal é totalmente
distinto e existe uma diferença fundamental entre o regime inscrito no Código de Processo Pena l- artigo 187 - e o previsto
na Lei 5/2002. Assim, analisando aquele artigo do CPP, verificamos que apenas se aplica aos crimes aí previstos, cujo meio
consista no telefone ou outro meio técnico previsto no artigo 190.° do CPP. Porém, o referido artigo 6.°, sem afastar tal
regime para esses crimes, vem introduzir para o catálogo de crimes do artigo 1º da Lei nº 5/2002 - relativamente aos quais
pode haver coincidência com alguns do artigo 187.° do CPP uma solução mais ampliada, na medida em que vem permitir o
registo por qualquer meio - e não apenas pelo telefone ou meio técnico similar - da voz e da imagem. O fundamento para tal
ampliação está na necessidade de investigação de crimes - razão de natureza processual -, carecendo, no entanto, de prévia
autorização ou ordem do juiz.
Igualmente é certo que, ao permitir que se efectue o registo de voz e de imagem, por qualquer meio, o artigo 6 da Lei
5/2002 veio ampliar a possibilidade de se registar a voz e a imagem, na medida em que se permite conversas efectuadas
fora do telefone, como, por exemplo, conversas face-a-face ou similares, desde que com prévia autorização ou ordem de
juiz, para investigação criminal e relativamente à criminalidade prevista no artigo 1.° daquela lei. Como refere Mário
Monte[23] não estará excluída agora a possibilidade de se utilizar um meio de vigilância audiovisual, num certo espaço
vigiado, para estritos fins de investigação criminal, onde fique registada a voz e a imagem, desde que tal registo seja
previamente autorizado ou ordenado por juiz.
A utilização deste meio de prova está dependente da existência de três requisitos:
Autorização do Juiz; Crime do catálogo; Necessidade para a investigação da utilização desse meio de obtenção de prova
Falamos, assim, de um meio de obtenção de prova cuja legalidade está dependente de uma prévia autorização judicial
condicionada pela existência de determinados pressupostos. Em contrapartida, a reprodução mecânica a que se reporta o
artigo 167 do CPP reporta-se a um meio de prova pré-constituído cuja legalidade é verificada em momento posterior à sua
obtenção.
São situações, e regimes, absolutamente distintos que estão em causa.
Face ao exposto, e uma vez que se entende que no caso vertente a reprodução das imagens obtidas através do sistema de
videovigilância não representa qualquer ilícito penal, conclui-se que são um meio de prova admissível e objecto de valoração
(Acórdão
do
STJ,
de
28-09-2011,
proc.
n.º
22/09.6YGLSB.S2,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/25cd7aa80cc3adb0802579260032dd4a?OpenDocument
)
3- Acórdãos dos TR
Ac. TRG de 19-10-2015: I) Constitui prova válida, e nessa medida poder ser valorada pelo tribunal, um CD como o que
está em causa nestes autos, mesmo que se considerasse aquele artesanal sistema de gravação como um sistema de
videovigilância, ainda que se desconheça se esse sistema foi comunicado à CNPD e ou se tinha ou não algo a anunciar que
estava accionado.
II) É que existe justa causa para a captação das imagens, concretamente documentar a prática de infracção criminal
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consistente num crime de dano ocorrido em plena via pública, não sendo atingidos dados sensíveis da pessoa visionada
nem o “núcleo duro” da sua vida privada.
III) Acresce a circunstância de, apesar de ter sido junto aos autos ainda na fase de inquérito, o CD em causa, nem sequer
haver sido indicado como meio de prova da acusação.
Extracto da fundamentação:
[…] ressalvadas as situações de intromissão no núcleo duro na vida privada (que o que, como veremos, não ocorre no
casos dos autos), actualmente é quase entendimento uniforme da jurisprudência portuguesa de que não constituem provas
ilegais e como tal podem ser valoradas pelo tribunal a gravação de imagens por particulares em locais públicos ou acessíveis
ao público assim como os fotogramas oriundos dessas gravações, «desde que exista uma justa causa para a sua obtenção,
como é o caso de documentarem a prática de uma infracção criminal, e não digam respeito ao «núcleo duro da vida
privada» da pessoa visionada (onde se inclui a sua intimidade, a sexualidade, a saúde, a vida particular e familiar mais
restrita, que se pretende reservada e fora do conhecimento das outras pessoas)» – Ac. da Relação do Porto de 23/10/2013
(proc.n.º 585/11.6TABGC.P1, relatora Maria do Carmo Silva Dias, in www.dgsi.pt). No mesmo sentido, entre outros, Ac. do
STJ de 28/9/2011 (proc. n.º22/09.6YGLSB-S2, relator Santos Cabral, in www.dgsi.pt) Ac. da Relação do Porto de 16/1/2013
(proc.n.º 201/10.3GAMCD.P1, relator Ernesto Nascimento), Ac. da Relação de Lisboa de 28/5/2009 (proc.n.º 10210/08.9,
relatora Fátima Mata-Mouros) e Ac. da Relação de Coimbra de 10/10/2012 (proc.n.º 19/11.6TAPBL.C1, relatora Elisa Sales),
todos estes também acessíveis in www.dgsi.pt.
[…]
O direito à imagem está tutelado criminalmente neste normativo [art.199.º do Código Penal], mas na medida em que não
esteja coberto por uma causa de justificação da ilicitude.
É nessa medida que se vem entendendo que não é crime a obtenção de fotografias ou de filmagens, mesmo sem
consentimento do visado, sempre que exista justa causa nesse procedimento, designadamente quando as mesmas estejam
enquadradas em lugares públicos, visem a realização de interesses públicos ou que hajam ocorrido publicamente – cfr.,
entre outros, os Acórdãos da Relação do Porto de 23/11/2011 (proc. n.º1373/08.2PSPRT.P1, relator Mouraz Lopes) e de
29/02/2015 (proc. nº 349/13.2PEGDM.P1, relatora Maria Deolinda Dionísio), ambos também acessíveis in www.dgsi.pt.
Ac. TRP de 25-02-2015: I - A obtenção de fotografias ou de filmagens, sem o consentimento do visado, sempre que exista
justa causa nesse procedimento, nomeadamente quando as mesmas estejam enquadradas em lugares públicos, visem a
realização de interesses públicos ou hajam, ocorrido publicamente não constitui ilícito típico.
II – Nessas circunstancias mesmo que haja falta de licenciamento da CNPD podem ser usadas como meio de prova.
Extracto da fundamentação:
De harmonia com o disposto no art. 125º, do Cód. Proc. Penal, são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei.
Assim, não foi estabelecido o princípio da tipicidade dos meios probatórios mas antes o da legalidade.
Os métodos proibidos de prova foram estatuídos no art. 126.º, do Código Processo Penal, e estão intimamente associados
às garantias constitucionais de defesa consagradas no art. 32º, da Constituição da República Portuguesa (doravante CRP).
Assim, a enunciação do n.º 8 desse normativo de que “São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção,
ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou
nas telecomunicações”, aparece legalmente transposta no n.º 3, do citado art. 126º, que estatui, além do mais, que “são
nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida privada”.
Todavia, esta proibição é relativa visto que admite a utilização mediante consentimento do respectivo titular.
Consentimento esse que poderá ser prévio, subsequente ou evidenciado por actos expressos de renúncia à invocação da
nulidade cometida por indevida intromissão em direitos de natureza pessoal com garantia legal e constitucional, como é o
caso da reserva da vida privada.
E, estando em causa prova obtida por reproduções mecânicas, na qual se integra a relativa aos sistemas de
videovigilância, haverá ainda que atender ao disposto no art. 167.º, n.º 1 segundo o qual as mesmas “só valem como prova
dos factos ou coisas reproduzidas senão forem ilícitas, nos termos da lei penal”, acrescentando o seu n.º 2 que “Não se
consideram, nomeadamente, ilícitas para os efeitos previstos no número anterior as reproduções mecânicas que
obedecerem ao disposto no título III deste livro”.
Nesta conformidade, vem sendo sufragado pelos Tribunais Superiores que não constitui crime de devassa da vida privada,
nem crime de devassa por meio informático, nem tão-pouco constituem provas obtidas por método proibido os fotogramas
extraídos de câmaras de videovigilância, instaladas nas proximidades de postos de combustível ou outros estabelecimentos
comerciais, para protecção dos seus bens e da integridade física de quem aí se encontra, eventualmente sem licenciamento
da Comissão Nacional de Protecção de Dados, porquanto de acordo com a Lei n.º 67/98, só o não cumprimento intencional
das obrigações relativas à protecção de dados, designadamente a omissão das notificações ou os pedidos de autorização a
que se referem os artigos 27º e 28º, constituem o crime da previsão do art. 43º dessa lei. [V., Acs. desta RP, de 26/3/2008, e
da RL, de 28/5/2009, CJ-2008, Tomo II, pág. 223 e CJ-2009, Tomo III, 135, respectivamente.]
Por seu turno, o direito à imagem, que se encontra constitucional e legalmente consagrado - v. arts. 26º, da CRP e 70º, do
Cód. Civil -, poderá ser comprimido por exigências de polícia ou de justiça, [cfr. arts. 18.º, n.º 2, da CRP e 70º, n.º 2, do Cód.
Civil] sendo o único limite para essa justa causa a inviolabilidade dos direitos humanos e, como tal, a inadmissibilidade de
atentados intoleráveis à liberdade, dignidade e à integridade moral das pessoas, como será o direito ao respeito pela vida
privada destas.
Assim, será criminalmente atípica, a obtenção de fotografias ou de filmagens, mesmo sem consentimento do visado,
sempre que exista justa causa nesse procedimento, designadamente quando as mesmas estejam enquadradas em lugares
públicos, visem a realização de interesses públicos ou que hajam ocorrido publicamente. [Neste sentido, entre outros,
podem ver-se os Acs. do STJ, de 20/6/2001, in CJ-STJ, Tomo II, pág. 221 e desta RP, de 16/11/2005, in CJ-2005, Tomo V, pág.
216.]
In casu, o próprio recorrente reconhece que a junção de tal elemento probatório foi justificado pelo OPC respectivo com o
facto de terem sido recolhidas ao abrigo do disposto no art. 13º n.º 2, do Dec. Lei n.º 35/2004, de 21/2, extrapolando,
depois, uma presumível omissão de comunicação à CNPD, quando a premissa devia sustentar, precisamente, conclusão
contrária.
De todo o modo, os fotogramas extraídos desse filme não só foram juntos aos autos ainda em sede de inquérito (fls. 20 a
28), como também foram indicados como meio de prova na acusação, e a filmagem foi mesmo visionada durante a
audiência de julgamento e o recorrente confrontado com o respectivo teor, tudo sem qualquer oposição ou protesto, como
decorre do teor da acta de fls. 157 a 159 e excertos da prova gravada transcritos no recurso.
Assim, não há qualquer informação que permita concluir, como faz o recorrente, que tais fotogramas/filmagem foram
utilizados fora das condições legais, ou seja sem a devida comunicação e autorização da CNPD.
Acresce que, na hipótese sub judice, a questão é irrelevante visto resultar do já exposto que o ora recorrente consentiu na
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utilização e, consequentemente, na valoração de tal meio de prova, pois que os fotogramas e filmagem foram
utilizados/visionados no decurso da audiência de julgamento, não só sem qualquer oposição do arguido, mas também com
o seu conhecimento, consentimento e participação activa.
Consequentemente, ainda que tivesse sido obtido mediante intromissão na vida privada e em prejuízo da imagem do
recorrente, o seu consentimento posterior – expresso nos actos que praticou - teria validado o referido meio de prova e
sanado a sua eventual nulidade.
Ac. TRP de 23-10-2013: I - São válidas, podendo ser valoradas pelo julgador (não constituindo métodos proibidos de
prova) as provas que consistem na gravação de imagens (no caso filmagem) feita por particular (ofendido), direccionada
para um local público, particularmente dirigida para o seu veículo automóvel, estacionado na via pública, apenas com vista
a apurar quem era o autor dos danos (consistentes em sucessivos e repetidos riscos e outros estragos) que nele vinham
sendo causados, bem como a reprodução, em suporte de papel, de imagens dessa filmagem retiradas.
II - A gravação de imagens em local público, por factos ocorridos na via pública, sem conhecimento do visionado, tendo
como única finalidade a identificação do autor do crime de dano (que atinge o património do particular que fez a
filmagem), o qual veio a ser denunciado às autoridades competentes, mesmo que não haja prévio licenciamento pela
Comissão Nacional de Protecção de Dados, constitui prova válida (art. 125º do CPP) por neste caso existir justa causa para
essa captação de imagens (desde logo documentar a prática de infracção criminal que atenta contra o património do autor
da filmagem, que depois apresentou a respectiva queixa crime), por não serem atingidos dados sensíveis da pessoa
visionada e nem ser necessário o seu consentimento até olhando para as exigências de justiça.
III - A imagem captada nas circunstâncias deste caso concreto, por um lado não constitui nenhuma violação do “núcleo
duro da vida privada”, nem do direito à imagem do visionado, não sendo necessário o seu consentimento para essa
gravação, tal como decorre do art. 79º, nº 2, do CC (estando a filmagem do suspeito justificada por exigências de justiça) e,
por outro lado, aquela conduta do particular que fez a filmagem de imagens em local público não constitui a prática do
crime de “gravações e fotografias ilícitas” p. e p. no art. 199º, nº 2, do CP, nem tão pouco integra a prática de qualquer
ilícito culposo segundo o ordenamento jurídico, mesmo considerado este globalmente.
IV - Não sendo ilícita, nos termos da lei penal, a filmagem de imagens em local público, feita por particular, nas
circunstâncias deste caso concreto, também a reprodução mecânica dessa filmagem (através da junção ao processo, quer
do CD contendo a dita gravação de imagens, quer da reprodução em papel de imagens dela retiradas) é permitida, tal como
decorre do art. 167º, nº 1, do CPP.
V - Esta nova forma de “privatização da investigação” (expressão usada por Costa Andrade a propósito, entre outros
casos, de gravação de imagens por agentes privados, por eles trazidas ao processo) tem de ser analisada caso a caso, tendo
em vista a salvaguarda daquele «núcleo duro» da vida privada da pessoa visionada (que abrange os dados sensíveis tal
como definidos pela Lei de Protecção de Dados Pessoais), o qual assume uma multiplicidade de vertentes.
Extracto da fundamentação:
O que aqui está em causa é por um lado a filmagem feita por particular (pelo ofendido/demandante cível) com vista a
descobrir quem seria o autor dos danos (riscos e outros estragos) que vinham aparecendo desde Março de 2011 no seu
veículo automóvel de marca BMW, matrícula..-OJ-.., que estacionava na rua, perto da casa onde vive e, por outro lado, a
reprodução de imagens em papel (rotuladas de fotogramas) dela retiradas, provas essas que foram juntas aos autos pelo
ofendido e às quais o julgador se referiu na fundamentação de facto da sentença sob recurso.
Sobre essas questões colocadas pelo recorrente (que tanto se reconhece em algumas imagens que pretendem identificar
o autor do crime de dano em questão nos autos, como, simultânea e contraditoriamente, alega que não se consegue
identificar a pessoa que está próxima da viatura do ofendido e no dia e hora dos factos nem estava no local por se encontrar
a jantar com amigos e familiares fora da cidade de Bragança), podemos dizer que, na actualidade, a jurisprudência
portuguesa tem sido praticamente uniforme, no sentido de considerar que não constituem provas ilegais e, portanto, podem
ser valoradas pelo tribunal (não constituindo métodos proibidos de prova) quer a gravação de imagens (no caso filmagem)
por privados em locais públicos ou acessíveis ao público, v.g. para protecção de bens, desde que “exista uma justa causa
para a sua obtenção, como é o caso de documentarem a prática de uma infracção criminal, e não digam respeito ao
«núcleo duro da vida privada» da pessoa visionada (onde se inclui a sua intimidade, a sexualidade, a saúde, a vida particular
e familiar mais restrita, que se pretende reservada e fora do conhecimento das outras pessoas)»” [assim, entre muitos
outros, Ac. do STJ de 28.09.2011 (relator Santos Cabral), proferido no processo nº 22/09.6YGLSB.S2, Acs. do TRP de
23.11.2011 (relator Mouraz Lopes) proferido no processo nº 1373/08.2PSPRT.P1, de 16.1.2013 (relator Ernesto Nascimento),
proferido no processo nº 201/10.3GAMCD.P1, Ac. do TRL de 28.5.2009 (relatora Fátima Mata-Mouros) proferido no
processo nº 10210/2008-9 e Ac. do TRE de 24.4.2012 (relatora Maria Filomena Soares) proferido no processo nº
932/10.8PAOLH.E1.], quer a reprodução (v.g. em suporte de papel) de imagens que dessa gravação ou filmagem sejam
retirados.
Neste caso está em causa a filmagem de imagens (gravação com cerca de 2h30 de duração), feita por câmara de
videovigilância do ofendido (um particular, que havia instalado aquela câmara cerca de uma semana antes da noite de
11.8.2011, no 1º andar da sua residência, dirigida e direccionada para um local público, particularmente dirigida para o seu
veículo automóvel, estacionado na Rua …, em Bragança, sensivelmente em frente à sua residência sita no nº..), apenas com
vista a apurar quem era o autor dos danos (consistentes em sucessivos e repetidos riscos e outros estragos, como seja, o
feito no farolim do lado direito da traseiro) que desde Março de 2011 vinham sendo causados no seu veículo automóvel de
marca BMW, modelo.., matricula..-OJ-.., quando o estacionava na via pública, próximo da sua residência, bem como a
reprodução, em suporte de papel, de imagens dessa filmagem retiradas.
Adiante-se que entendemos ser válida a prova que assenta em gravação de imagens nas circunstâncias descritas no caso
destes autos, em que são captadas (por câmara de videovigilância) imagens de local público (por factos ocorridos em via
pública), sem conhecimento do visionado, tendo como única finalidade a identificação do autor do crime (neste caso crime
de dano que atinge o património, veículo automóvel, estacionado em via publica, do particular que fez essa filmagem), que
veio a ser denunciado às autoridades competentes, mesmo que não haja prévio licenciamento pela Comissão Nacional de
Protecção de Dados, por neste caso existir justa causa para essa captação de imagens (desde logo documentar a prática de
infracção criminal que atenta contra o património do autor da filmagem, que depois apresentou a respectiva queixa crime)
e por não serem atingidos dados sensíveis da pessoa visionada e nem ser necessário o seu consentimento até olhando para
as exigências de justiça.
A imagem captada, em local público, por factos ocorridos em via pública, do suposto autor do crime por um lado não
constitui nenhuma violação do “núcleo duro da sua vida privada”, nem do seu direito à imagem, não sendo necessário o seu
consentimento para essa gravação, tal como decorre do art. 79º, nº 2, do CC (estando a filmagem do suspeito justificada
por exigências de justiça) e, por outro lado, aquela conduta do particular que fez a filmagem de imagens em local público
não constitui a prática do crime de “gravações e fotografias ilícitas” p. e p. no art. 199º, nº 2, do CP, nem tão pouco integra
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a prática de qualquer ilícito culposo segundo o ordenamento jurídico, mesmo considerado este globalmente.
Não sendo ilícita, nos termos da lei penal, essa filmagem de imagens em local público, feita por particular, nas
circunstâncias acima descritas, também a reprodução mecânica dessa filmagem (através da junção ao processo, quer do CD
contendo a dita gravação de imagens, quer da reprodução em papel de imagens dela retiradas) é permitida, tal como
decorre do art. 167º[14], nº 1, do CPP.
Aliás, como é referido no citado Ac. do STJ de 28.9.2011, “Na intima relação que coexiste entre o regime de
admissibilidade de prova por reprodução mecânica - artigo 167 do Código de Processo Penal e o crime de gravação e
fotografia ilícita - artigo 199 do Código Penal pode-se dizer, de forma redutora, que a gravação, ou fotografia, que não é
crime, é admissível como prova”, adiantando que “o direito à palavra e o direito à imagem não são, nem devem ser,
sacralizados como núcleo essenciais da vivência pessoal, e da comunidade, que se sobreponham a todo e qualquer tipo de
ponderação de outros valores” e, acrescentando-se ainda que “age no exercício de um direito e, portanto vê excluída a
ilicitude do seu comportamento, o agente cuja conduta é autorizada por uma disposição de qualquer ramo de direito”, o
que está de acordo com o princípio da unidade da ordem jurídica.
Essa ausência de ilicitude resulta do facto do particular que fez a dita filmagem de imagens visar unicamente a prevenção
da prática de crimes contra o seu património (veículo que estava na via pública e que vinha sendo alvo de vários danos
dolosos desde Março de 2011, tendo o ofendido antes de efectuar a referida filmagem apresentado queixa na PSP em
6.7.2011, como resulta de fls. 105) e bem assim a descoberta do autor de crime de dano, portanto, tendo em vista a
satisfação de interesses públicos que até deviam ser previamente assegurados pelo próprio Estado.
Nas concretas circunstâncias em causa nestes autos, como ficaram intocados os dados sensíveis [Artigo 7.º (Tratamento
de dados sensíveis) da Lei nº 67/98, de 26.10 (Lei de Protecção de Dados Pessoais)] das pessoas visionadas, apesar de
desconhecerem que estavam a ser filmados naquele local público, quando se aproximavam do local onde a viatura do
ofendido estava estacionada, aquela filmagem não carecia de prévio licenciamento da Comissão Nacional de Protecção de
Dados, como decorre dos arts. 4º, nº 4, 7º, nº 2 e 28º da Lei nº 67/98, de 27.10 (sendo certo que, mesmo que assim não
fosse, quando muito o que poderia existir era uma mera contra-ordenação, o que de qualquer modo não interferia com a
validade daquela prova em processo penal, tanto mais que nem a Lei da Protecção de Dados Pessoais, a referida Lei nº
67/98, estabelece qualquer proibição daquele tipo de prova aqui em causa).
Essas provas, consistentes na filmagem de imagens em local público e reprodução em papel de imagens dessa filmagem,
porque foram feitas nas circunstâncias acima descritas, podem ser juntas aos autos e ser apreciadas/valoradas pelo
julgador uma vez que, como resulta do já exposto, não foram obtidas por métodos proibidos de prova (art. 126º do CPP).
Nestas particulares circunstâncias, em que foi feita a referida filmagem de imagens e depois a sua reprodução
mecanográfica (quer através da gravação da filmagem em CD, quer através da reprodução em papel de imagens dessa
filmagem, juntas ao processo pelo ofendido e visionadas em julgamento), mesmo tendo em atenção o disposto no art. 18º,
nº 2, da CRP a conclusão era a mesma, uma vez que perante a colisão de direitos em confronto (por um lado o direito à
imagem do visionado protegido no art. 26º, nº 1, da CRP e, por outro lado, o direito à tutela jurisdicional efectiva, na
vertente do acesso à justiça célere e eficaz e o direito de propriedade do ofendido tutelados nos arts. 20º e 62º da CRP)
estava justificada a restrição do direito à imagem do visionado para minimamente salvaguardar os referidos direitos a uma
tutela jurisdicional efectiva e de propriedade do ofendido.
Diríamos que esta nova forma de “privatização da investigação” (expressão usada por Costa Andrade [Manuel da Costa
Andrade, “Bruscamente no Verão Passado” a reforma do Código de Processo Penal, observações críticas sobre uma Lei que
podia e devia ter sido diferente, Coimbra Editora, 2009, p. 127] a propósito, entre outros casos, de gravação de imagens por
agentes privados, por eles trazidas ao processo) tem de ser analisada caso a caso, tendo em vista a salvaguarda daquele
«núcleo duro» da vida privada da pessoa visionada (que abrange os dados sensíveis tal como definidos pela Lei de Protecção
de Dados Pessoais), o qual assume uma multiplicidade de vertentes, mas que seguramente não abrange a situação em
causa nestes autos.
Podemos, assim, concluir que neste caso são válidas (cf. também art. 125º do CPP) e, como tal, podiam ser valoradas pelo
tribunal as provas consistentes na gravação de imagens (através de filmagem) feita pelo ofendido, bem como as
reproduções em papel de imagens dela retirados, independentemente do tempo da gravação da filmagem junta aos autos
não corresponder à filmagem integral (considerando que a gravação foi feita no período de tempo indicado pelo ofendido) e
também sendo indiferente que não tivesse sido facultado o computador e disco onde ficaram registadas as imagens
originais daquela forma gravadas.
Neste caso, o controlo daquelas provas trazidas ao processo pelo ofendido visando apenas sustentar o crime que
denunciara, foi feito pelo julgador quando as considerou válidas, pelos motivos que indicou, decisão essa que não merece
censura como já se explicou.
Improcede, pois, a argumentação do recorrente quando sustenta o contrário e pede que se declarem nulas as gravações
(filmagem) e imagens impressas referidas (e isso apesar de ser contraditório no seu raciocínio quando, apesar de considerar
aquelas provas ilegais, pretende ao mesmo tempo que sejam visionadas por este Tribunal da Relação).
Sendo válidas as ditas provas, diferente já é a questão de saber se o conteúdo da filmagem permite ou não identificar o
autor dos danos provocados na viatura do ofendido/demandante cível (questão que o recorrente coloca, apesar de
simultânea e contraditoriamente invocar que essa prova é nula e não podia ser valorada).
Ac. TRP de 23-01-2013: I - A recolha de imagens por particulares através do sistema de vídeo vigilância consta do
Decreto-Lei 35/2004 de 21/2, diploma que regula a actividade de segurança privada.
II – Considera-se actividade de segurança privada, para este efeito, a organização, por quaisquer entidades e em proveito
próprio, de serviços de autoprotecção, com vista à protecção de pessoas e bens, bem como à prevenção da prática de
crimes.
III – As câmaras de vídeo vigilância funcionam também como factor de dissuasão.
IV – Ao limitar o direcionamento das câmaras de vídeo vigilância para as caixas registadores visa-se proteger os códigos
dos clientes relativos a cartões de débito ou de crédito.
V – A existência, ou não, de licença concedida pela CNPD para a colocação da(s) câmara(s) de videovigilância no
estabelecimento comercial poderá, eventualmente, desrespeitar a legislação de protecção de dados, designadamente a Lei
n° 67/98, mas não define a licitude ilicitude penal da recolha ou utilização das imagens.
Extracto da fundamentação:
Do nº1 deste preceito resulta que as reproduções mecânicas só poderão ser usadas em processo penal, como meio de
prova, se na sua obtenção não tiver sido violada qualquer disposição da penal substantiva, maxime o artº 199º do Código, o
qual, no seu nº 2 prevê a punição de quem sem consentimento «Fotografar ou filmar outra pessoa, mesmo em eventos em
que tenha legitimamente participado».
Tutela-se neste ilícito o direito à imagem, com consagração constitucional no artº 26 da CRP e também protegido no artº
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79º nº1 do CC,segundo o qual «O retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem o
consentimento dela.»
Porém, essa necessidade de consentimento sofre as excepções previstas no nº 2 do artº 79º do CC que dispõe que
«Não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o cargo que
desempenhe, exigências de polícia ou de justiça, finalidades científicas, didácticas ou culturais, ou quando a reprodução da
imagem vier enquadrada na de lugares públicos, ou na de factos de interesse público ou que hajam decorrido
publicamente» (negrito nosso).
Ou seja, é o próprio artº 79º nº 2 do CC que prevê a desnecessidade do consentimento da pessoa retratada nas situações
aí previstas, o que terá de ser considerado extensível ao direito penal, face à sua natureza fragmentária e aos princípios da
intervenção mínima e da unidade da ordem jurídica, sob pena de contradição dentro do próprio sistema jurídico (vd. artº
31º, nº 1, do Código Penal), daqui decorrendo que não pode ser penalmente ilícito aquilo que qualquer outro ramo do
direito declara lícito. [Neste sentido cf. ciac. Da relação do Porto de 3/2/2010, e ainda o acórdão da Relação de Guimarães
proferido no proc.1191/06.PBGMR.G1 em que foi relatora Nazaré Saraiva.]
Acerca do âmbito de aplicação do artº 79º do CC escreve Costa Andrade: «Na determinação da área de tutela típica do
direito à imagem deve ainda ter-se presente o disposto no nº 2, do artº 79º do CC. Que, pelo menos em algumas das
constelações previstas, se projecta logo em sede de tipicidade e não apenas de ilicitude/justificação. Deve ser assim em
relação a dois grupos de casos:
a)Em primeiro lugar e pelas razões já sumariamente afloradas, quando a “imagem vier enquadrada na de lugares
públicos ou na de factos de interesse público ou que hajam decorrido publicamente.” Isto na medida em que a imagem da
pessoa resulte inequivocamente integrada na” imagem” daqueles espaços ou eventos e neles se dissolva. Já será diferente à
medida que o destaque concedido à imagem resultar em individualização e subtracção (não querida) ao anonimato.»
[Manuel da Costa Andrade, Comentário Conimbricense do Código Penal, Coimbra editora, tomo I, págs 833-834.]
Aplicando as normas e princípios referidos ao caso dos autos, há que concluir que a captação das imagens efectuada pela
assistente, efectuada em lugar público (no sentido de lugar de livre acesso ao público) e por razões de justiça, e a sua
reprodução em audiência se mostra legalmente admissível, atento o disposto no artº 13º nº 2 da Lei nº35/2004, de 21 de
Fevereiro e artº 167º nº 1, do CPP, uma vez que na respectiva obtenção não foi violada qualquer disposição da lei penal
substantiva, designadamente o artº 199º nº 2 al.a) do CP.
Como tal, não assiste razão à recorrente quando alega que a prova em causa é proibida, nem se mostra violado o
disposto no artº 32º nº8 da CRP nem o artº 126º do CP.
Ac. TRC de 10-10-2012: Não constitui crime (“gravações e fotografias ilícitas”, cfr. art.º 199º, do C. Penal) a obtenção de
imagens, mesmo sem consentimento do visado, sempre que exista justa causa para tal procedimento, designadamente
quando sejam enquadradas em lugares públicos, visem a protecção de interesses públicos, ou hajam ocorrido
publicamente.
A obtenção de fotogramas através do sistema de videovigilância existente num estabelecimento comercial, para
protecção dos seus bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se desconheça se esse sistema foi
comunicado à CNPD, não corresponde a qualquer método proibitivo de prova, desde que exista uma justa causa para a
sua obtenção, como é o caso de documentar a prática de uma infracção criminal, e não diga respeito ao “núcleo duro da
vida privada” da pessoa visionada.
Extracto da fundamentação:
Alega a recorrente que se desconhece quais foram as imagens do CD referidas pelas testemunhas, dado que as mesmas
não foram reproduzidas/visionadas em audiência de julgamento, tendo sido violado o disposto no artigo 355º, n.º 1 do CPP.
O aludido CD foi indicado como prova documental na acusação (fls. 110), ainda que tenha sido junto aos autos
posteriormente (fls.129), mas ainda assim em momento anterior à prolacção do despacho previsto no artigo 311º do CPP.
Ou seja, ainda que o aludido CD constituísse o único meio de prova, constando nos autos desde a fase de inquérito, teve a
arguida possibilidade de o questionar em momento anterior à audiência de julgamento e na própria audiência.
Na verdade, só valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de formação da convicção do tribunal, as provas que
tenham sido produzidas ou examinadas em audiência, face ao estabelecido no artigo 355º do CPP, ressalvando-se as provas
contidas em actos processuais cuja leitura, visualização ou audição em audiência seja permitida, nos termos dos artigos
356º e 357º do mesmo Código.
Porém, tratando-se de prova documental constante do processo, ainda que não tenha sido examinada em audiência de
julgamento, nada obsta a que possa servir para formar a convicção do tribunal, pois está sempre garantido aos diversos
sujeitos processuais o exercício do contraditório - cfr. Ac. do STJ de 23-2-2005, in CJ/STJ, tomo I, pág. 211.
Neste sentido se pronunciou o Tribunal Constitucional, no Ac. n.º 87/99, de 10-2-99, ao não considerar inconstitucional a
norma do artigo 355º do CPP, interpretada no sentido de que os documentos juntos aos autos não são de leitura obrigatória
na audiência de julgamento, considerando-se nesta produzidos e examinados, desde que se trate de caso em que a leitura
não seja proibida.
Ora, não pode a recorrente invocar, neste momento, que não lhe foi possível exercer o contraditório relativamente a tal
prova, porque assim não aconteceu.
[…]
Mais alega a recorrente que as referidas imagens, captadas mediante gravação em suporte audiovisual, foram obtidas
ilicitamente, com violação dos artigos 199º do CP, e 18º, n.º 2 e 26°, n.º 1, da C.R.P.
E acrescenta, “mesmo que a captação de tais imagens fosse legalmente admissível (…) teria de ser objecto de uma prévia
autorização por parte da Comissão Nacional de Protecção de Dados, que delimitaria a finalidade da captação de imagens e
o tratamento das mesmas, nos termos dos artigos 8º, n.º 2, 28º, n.º 1, al. a) da Lei n.º 67/98, de 26/out e do artigo 3º da Lei
n.º 1/2005, de 10 de Janeiro”; nos presentes autos nada consta acerca da existência de tal autorização e, na falta de
autorização da CNPD a captação de imagens deverá ter-se como não autorizada, e logo, ilícita, e assim sendo, os meios de
prova obtidos mediante tal captação terão de ser considerados legalmente inadmissíveis.
Como já mencionado, o tribunal a quo formou a sua convicção com base no documento de fls. 13 (talão comprovativo do
abastecimento) e no depoimento das testemunhas …, prova que apreciou livremente.
No entanto, face à questão suscitada pela recorrente cumpre-nos dizer o seguinte:
Procedeu este tribunal ao visionamento das imagens constantes do CD junto aos autos, delas resultando que foram
captadas em posto de abastecimento de combustível, com recurso a sistema de videovigilância.
Em processo penal são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei (artigo 125º), indicando o artigo 126º quais
as provas que são nulas, e como tal, não podem ser utilizadas: as provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em geral,
ofensa da integridade física ou moral das pessoas (n.º 1); enumerando o n.º 2 quais as provas obtidas que, mesmo com
consentimento delas, são ofensivas da integridade física ou moral das pessoas e, o n.º 3 quais as provas que são nulas, não
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podendo ser utilizadas (as obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas
telecomunicações), se não houver o consentimento do respectivo titular.
A proibição de prova tem consagração constitucional, estatuindo o artigo 32º, n.º 8 que «São nulas todas as provas
obtidas mediante tortura, coacção, ofensa à integridade física ou moral das pessoas, abusiva intromissão na vida privada,
no domicílio, na correspondência».
Ainda o artigo 26º da CRP garante que a todos é reconhecido o direito à imagem e à reserva da intimidade da vida
privada e familiar, estabelecendo o artigo 167º, n.º 1 do CPP que as reproduções fotográficas, cinematográficas,
fonográficas ou por meio de processo electrónico e, de um modo geral, quaisquer reproduções mecânicas só valem como
prova dos factos ou coisas reproduzidas se não forem ilícitas, nos termos da lei penal.
Ora, o tratamento de dados pessoais por meios total ou parcialmente automatizados, bem como o tratamento por meios
não automatizados, e ainda, o caso de videovigilância e outras formas de captação, tratamento e difusão de sons e imagens
que permitem identificar pessoas, estão sujeitos à Lei n.º 67/98, de 26.10 (Lei da Protecção de Dados Pessoais), nos termos
da qual, os dados considerados sensíveis implicam o controlo prévio por parte da Comissão Nacional de Protecção de Dados
(CNPD), através da competente notificação e autorização do seu tratamento/recolha – cfr. artigos 7º, 8º, 27º e 28º.
O uso das tecnologias de informação, das comunicações e da videovigilância pode conflituar com o direito à intimidade e
à vida privada. Todavia, “a videovigilância surge, simultaneamente, como uma imposição das exigências de segurança; uma
forma do desenvolvimento da tecnologia da segurança e também uma consequência de novas formas de abordagem do
fenómeno de criminalidade.
Assim é lógica a conclusão de que os fotogramas obtidos através do sistema de videovigilância existentes num local de
acesso publico e para protecção dos bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se desconheça se esse
sistema foi comunicado à CNPD, não correspondem a qualquer método proibitivo de prova, desde que exista uma justa
causa para a sua obtenção, como é o caso de documentarem a prática de uma infracção criminal, e não digam respeito ao
“núcleo duro da vida privada” da pessoa visionada.” - cfr. decisão de 28-9-2011 proferida no proc. 22/09.6YGLSB.S2 (STJ),
relator Cons. Santos Cabral, in www.dgsi,pt.
Em consequência, quanto ao crime p. e p. pelo artigo 199º do CP (Gravações e fotografias ilícitas), vem a jurisprudência
entendendo que não constitui crime a obtenção de imagens, mesmo sem consentimento do visado, sempre que exista justa
causa para tal procedimento, designadamente quando sejam enquadradas em lugares públicos, visem a protecção de
interesses públicos, ou hajam ocorrido publicamente.
Como foi decidido no Ac. RLx de 4-3-2010, in www.dgsi.pt «A obtenção de fotogramas através do sistema de
videovigilância existente num estabelecimento comercial, para protecção dos seus bens e da integridade física de quem aí se
encontre, mesmo que se desconheça se esse sistema foi comunicado à CNPD, não corresponde a qualquer método proibitivo
de prova, desde que exista uma justa causa para a sua obtenção, como é o caso de documentar a prática de uma infracção
criminal, e não diga respeito ao “núcleo duro da vida privada” da pessoa visionada».
Por conseguinte, ainda que no caso vertente a reprodução das imagens obtidas através do sistema de videovigilância
tivesse constituído o único meio de prova – o que não aconteceu – sempre seria admissível e objecto de valoração.
Ac. TRP de 23-11-2011 , CJ, 2011, T.V, pág.220: I. É legalmente admissível a obtenção de fitografias ou filmagens,
mesmo sem consentimento do visado, sempre que para isso exista justa causa, designadamente quando enquadrados
em lugares públicos, visem a realização de interesses públicos ou hajam ocorrido publicamente.
II. Não constitui, por isso, método proibido de prova a obtenção de fotogramas através do sistema de videovigilância
montado numa garagem para protecção dos bens e da integridade fisíca de quem aí se encontre, mesmo que se ignore se a
instalação de tal sistema foi comunicada à Comissão Nacional de Protecção de Dados e aprovado pela assembleia de
condóminos.
Extracto da fundamentação:
Como se sabe, à face do ordenamento processual penal português e na assumpção da dimensão constitucional que se
impõe ao processo penal no artigo 32º n.º 8 quando estabelece que “são nulas todas as provas obtidas mediante tortura,
coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na
correspondência ou nas telecomunicações», o regime probatório encontra-se regulado nos artigos 125º e 126º do CPP.
Não é no entanto suficiente o regime normativo citado para entender e compreender a questões da validade das provas
em processo penal, nomeadamente quando falamos de provas obtidas por reproduções mecânicas. É isso que revela o
artigo 167.º, n.º 1 quando refere que as mesmas “só valem como prova dos factos ou coisas reproduzidas senão forem
ilícitas, nos termos da lei penal”, sendo que no n.º 2 acrescenta-se que “não se consideram, nomeadamente, ilícitas para os
efeitos previstos no número anterior as reproduções mecânicas que obedecerem ao disposto no título III deste livro”.
Daqui resulta, claramente, como vem sendo dito pela jurisprudência e doutrina que há uma «nítida modelação ou
influência do direito penal no regime de proibição das provas», cf. Ac Relação do Porto de 22.09.2010 (Joaquim Gomes).
Sobre esta ligação ao direito penal substantivo, há que recordar, como é referido no Ac. da Relação de Lisboa de
28.05.2009 (Fátima Mata-Mouros) que «na verdade, ao estabelecer-se, no art. 167.º do CPP, que as reproduções
fotográficas ou cinematográficas só valem como prova dos factos ou coisas reproduzidas se não forem ilícitas, nos termos
da lei penal, não se estabeleceu uma condicionante de validade da prova assente na mera verificação da tipicidade de uma
conduta como crime. Exigiu-se mais: exigiu-se a não ilicitude das mesmas. Ora a ilicitude não se esgota no preenchimento
de um tipo legal de crime. Para que um comportamento seja punido como crime exige-se que, além se encontrar tipificado
na lei penal, configure também um acto ilícito e culposo.» Posição que o mais alto Tribunal veio recentemente sufragar no
Ac. do STJ de 28.09.2011 (Santos Cabral).
A questão assume relevância na medida em que o direito à imagem é tutelado criminalmente no artigo 199º do C. Penal,
de uma forma inequívoca.
Mas é-o na medida em que isso não esteja coberto por uma causa de justificação da ilicitude. É nessa medida que se vem
entendendo que é criminalmente atípica, face ao preceituado no art. 199.º, n.º 2 do Código Penal, a obtenção de
fotografias ou de filmagens, mesmo sem consentimento do visado, sempre que exista justa causa nesse procedimento,
designadamente quando as mesmas estejam enquadradas em lugares públicos, visem a realização de interesses públicos ou
que hajam ocorrido publicamente.
E neste interesse público não pode deixar de se enquadra o direito à segurança de um espaço comum num determinado
edifício.
Ora efectuado este pequeno excurso sobre a questão, importa cingirmo-nos ao caso concreto: o meio de obtenção de
prova utilizado, uma câmara de videovigilância existente numa garagem colectiva de um prédio permitiu, pelas imagens
recolhidas e que o Tribunal reviu em sede de audiência de discussão e julgamento, observar o arguido e como actuou no
interior da garagem possibilitando, sem qualquer dúvida, a sua identificação.
Câmara de vigilância que se desconhece se foi ou não objecto de licenciamento pela Comissão Nacional de Protecção de
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Dados.
À videovigilância, desde que permita identificar pessoas sempre que o responsável pelo tratamento esteja domiciliado em
Portugal, conforme decorre do artigo 4º n.º 4 da Lei 67/98 de 26 de Outubro, aplica-se o regime normativo da protecção de
dados pessoais estabelecido na referida Lei.
No entanto, e a menos que a questão respeite ao tratamento de dados sensíveis, a lei não exige controlo prévio dos
sistemas de videovigilância, por parte Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) como autoridade nacional cuja
atribuição é controlar e fiscalizar o cumprimento das normas em matéria de protecção de dados pessoais – cf. art. 4º, nº 4,
7º, nº 2, e 28º da Lei 67/98, de 26/10.
Dados sensíveis são os «dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé
religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual,
incluindo os dados genéticos», conforme decorre do nº 2 do art. 7º da Lei citada.
Não é certamente o caso da instalação de videovigilância em causa que se encontra numa garagem para efeitos de
prevenção e segurança.
Ora, como se refere no Acórdão do STJ citado, «os fotogramas obtidos através do sistema de videovigilância existentes
num local de acesso público, para protecção dos bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se
desconheça se esse sistema foi comunicado à Comissão Nacional de Protecção de Dados ou tenha sido objecto de
deliberação favorável da Assembleia de Condóminos do respectivo prédio constituído em propriedade horizontal, não
correspondem a qualquer método proibido de prova, desde que exista uma justa causa para a sua obtenção, como é o
caso de documentarem a prática de uma infracção criminal, e não digam respeito ao «núcleo duro da vida privada» da
pessoa visionada (onde se inclui a sua intimidade, a sexualidade, a saúde, a vida particular e familiar mais restrita, que se
pretende reservada e fora do conhecimento das outras pessoas)».
Situação exactamente sobreposta à dos autos.
Daí que não se entenda como ilícita a prova recolhida através daquele meio de prova.
Ac. TRC de 2-11-2011 : 1. A videovigilância visa finalidades sociais de «protecção de pessoas e bens». É uma medida
preventiva e de dissuasão em relação à prática de infracções penais.
2. As imagens dos arguidos obtidas através de sistema de videovigilância instalado na ourivesaria onde foi praticado o furto
julgado nos autos, e com vista a prevenir a segurança desse estabelecimento, não se traduziram em qualquer acto de
intromissão na vida privada alheia, podendo ser validamente utilizadas como meio de prova.
Extracto da fundamentação:
Sobre a compatibilização das normas dos art. 126º e 167º, citados, diz Costa Andrade que [Sobre as Proibições de Prova
em Processo Penal, 2006, pág. 262 e segs.] que quando a utilização ou valoração das fotografias não origine ilícito penal, à
luz do art. 192º do Código Penal, isto é, quando as reproduções não contendam com a intimidade, a sua valoração será
admissível, por via do nº 1 do art. 167º referido. Ao invés, configurado que esteja um ilícito penal substantivo já não será
possível a utilização ou valoração de qualquer registo fotográfico.
[…]
No nosso caso o sistema de videovigilância foi instalado num estabelecimento comercial, mais concretamente numa
ourivesaria.
Num tal caso, e como é entendimento unânime, a videovigilância visa finalidades sociais de “protecção de pessoas e
bens”. É uma medida preventiva e de dissuasão em relação à prática de infracções penais.
Por isso é criminalmente atípica a obtenção de fotografias ou filmagens, mesmo sem consentimento do visado, sempre
que exista justa causa para tal procedimento, como sucede quando a captação seja feita em lugares públicos, quando visem
a realização de interesses públicos ou de factos que tenham ocorrido publicamente [Acórdão da Relação de Coimbra de 174-2002, tomo III, pág. 40 e da Relação de Lisboa de 28-11-2001, tomo V, pág. 138].
Considerando todo o exposto é seguro que a prática de um acto ilícito – como é o caso -, não integra o conceito de
privacidade contemplado na lei penal, donde é despropositado reivindicar a ilegalidade da recolha de dados, que respeitam
à prática de um ilícito criminal, por violação desse direito. Se a prática de um crime integrasse o direito fundamental à
imagem e vida privada, sendo estes direitos invioláveis, resultava que em última instância qualquer prova sobre ela poderia
ser tida como ilegal.
Portanto, a recolha de imagens dos arguidos, feita dentro da ourivesaria, quando estes praticavam o furto aqui julgado, é
legítima, legal, e como tal os fotogramas podiam, como foram, ser usados e considerados na decisão sobre a matéria de
facto [Vide acórdãos da Relação do Porto de 3-2-2010, processo 371/06.5GBVNF.P1 e da Relação de Coimbra de 26-1-2011,
processo 68/10.1PBLRA.C1].
Ac. TRL de 4-03-2010 : A obtenção dos fotogramas através do sistema de videovigilância existentes num estabelecimento
comercial, para protecção dos seus bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se desconheça se esse
sistema foi comunicado à CNPD, não corresponde a qualquer método proibitivo de prova, desde que exista uma justa causa
para a sua obtenção, como é o caso de documentar a prática de uma infracção criminal, e não diga respeito ao «núcleo
duro da vida privada» da pessoa visionada.
Extracto da fundamentação:
De acordo com o art. 199º do CP, impõe-se proceder a ponderação dos meios utilizados, no âmbito do princípio da
necessidade, da adequação e da proporcionalidade com as finalidades estabelecidas e as pessoas e bens protegidos.
No caso, o arguido viu as câmaras de filmar e não se absteve de praticar os factos em discussão, pelo que, pelo menos
tacitamente, aceitou a captação das suas imagens.
Inexistiu qualquer outro meio probatório, além da captação de imagens, que permitisse a condenação do arguido pelos
factos em discussão, visto não terem sido recolhidos quaisquer vestígios lofoscópicos e inexistirem testemunhas presenciais.
Tem sido entendimento da jurisprudência que não constitui crime a obtenção de imagens, mesmo sem consentimento
do visado, sempre que exista justa causa para tal procedimento, designadamente quando sejam enquadradas em lugares
públicos, visem a protecção de interesses públicos, ou hajam ocorrido publicamente.
Será, por isso, considerada criminalmente atípica, a obtenção de fotografias ou de filmagens, mesmo sem
consentimento do visado, sempre que exista justa causa nesse procedimento, designadamente quando as mesmas estejam
enquadradas em lugares públicos, visem a realização de interesses públicos ou que hajam ocorrido publicamente.
É que a captação de imagens de um eventual suspeito, em tal circunstância, constitui um meio necessário e apto a repelir
a eventual agressão ilícita da propriedade do ofendido.
Aliás, o próprio art. 79º, n.º 2, do Cód. Civil prevê a desnecessidade do consentimento da pessoa retratada quando assim
justifiquem exigências de polícia ou de justiça, o que, naturalmente, também deverá ser considerado extensível ao direito
penal, face à sua natureza fragmentária e ao seu princípio de intervenção mínima.
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Consagrando o princípio de que o ordenamento jurídico deve ser encarado no seu conjunto, dispõe o art. 31º, n.º 1, do
Cód. Penal, que o facto não é criminalmente punível quando a sua ilicitude for excluída pela ordem jurídica considerada na
sua totalidade.
Quer isto dizer que as normas de um ramo do direito que estabelecem a licitude de uma conduta têm reflexo no direito
criminal, a ponto de, por exemplo, nunca poder haver responsabilidade penal por factos que sejam considerados lícitos do
ponto de vista civil.
A justa causa apenas poderá ser afastada pela inviolabilidade dos direitos humanos, designadamente, a inadmissibilidade
de atentados intoleráveis à liberdade, dignidade e integridade moral das pessoas, como seja o direito ao respeito pela sua
vida privada.
Por maioria de razão se deverá estender ao direito penal o preceituado neste último segmento normativo, face à
natureza fragmentária daquele ou ao seu correspondente princípio de intervenção mínima, resultante do art. 18.º, n.º 2, da
Const. Rep. Port.
Ora, a citada norma do Cód. Civil, não só afasta a ilicitude dos art.s 199º do Cód. Penal e 167º do Cód. Proc. Penal, como
também não é inconstitucional, uma vez que, embora comprima o direito à reserva da vida privada, não o faz de uma forma
de todo intolerável.
A gravação não foi obtida às ocultas, pois foi feita, como já se disse, num espaço público, onde é sabido que existem
câmaras de vídeo que fazem a vigilância electrónica.
Acresce que, a obtenção de imagens nas circunstâncias em apreço também não constitui qualquer crime de devassa
contra a vida privada (previsto no art. 192º) ou de devassa por meio de informática (do art. 193º, ambos do Cód. Penal),
uma vez que com estes ilícitos pretende-se tutelar apenas o núcleo duro da vida privada e mais sensível de cada pessoa,
como seja a intimidade, a sexualidade, a saúde, a vida particular e familiar mais restrita, que se pretende reservada e fora
do conhecimento das outras pessoas, o que não é manifestamente o caso da situação que nos ocupa.
As imagens do arguido não foram registadas no contexto da esfera privada e íntima deste, mas sim enquanto normal
cliente de um estabelecimento comercial, numa área de acesso público, onde qualquer pessoa, seja ou não cliente, pode
aceder. O que é constitucionalmente protegido é, apenas, a esfera privada e íntima do indivíduo. Sucede que, a gravação
não contende nem com uma nem com outra.
Nesta conformidade, pode-se concluir que a obtenção dos fotogramas através do sistema de videovigilância existentes
num estabelecimento comercial, para protecção dos seus bens e da integridade física de quem aí se encontre, mesmo que se
desconheça se esse sistema foi comunicado à CNPD, não corresponde a qualquer método proibitivo de prova, desde que
exista uma justa causa para a sua obtenção, como é o caso de documentar a prática de uma infracção criminal, e não diga
respeito ao “núcleo duro da vida privada” da pessoa visionada.
É certo que os fotogramas onde surge o arguido resultam de um conhecimento fortuito gravado pelo sistema de
videovigilância instalado, mas isso não afecta a licitude desse meio de prova, porquanto o mesmo não traduz a prática de
qualquer ilícito criminal.
Comungando da mesma opinião, destacamos quer o Ac. da Relação de Guimarães de 29 de Março de 2004 (recurso n.º
1680/03-2), publicado em www.dgsi.pt, que versa sobre a captação de imagens por sistema de vídeovigilância num posto
de combustível, quer o Ac. da Relação Lisboa de 28 de Maio de 2009, em que foi relatora a ora segunda signatária e
igualmente acessível em www.dgsi.pt.
Nota: Em idêntico sentido - Ac. TRC de 10-10-2012, relatado por Elisa Sales, in CJ, 2012, T4, pág.41-43.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
1. As proibições de prova representam meios processuais de imposição da tutela de direitos materiais, constituindo
limites à descoberta da verdade que têm em si subjacentes o fim de tutela de um direito. Nesta perspectiva as proibições
de prova representam, portanto, «meios processuais de imposição do direito material» que visam «prevenir determinadas
manifestações de danosidade social» e garantem «a integridade de bens jurídicos prevalentemente pessoais».
2. As regras de proibição de prova constitucionalmente definidas ou concretizadas pelo legislador ordinário na legislação
processual penal, mormente o CPP, servindo a tutela dos direitos fundamentais, dirigem-se em primeira mão às instâncias
formais de controle, designadamente aos investigadores, ministério público e juiz de instrução.
3. Ao prescrever a proibição de prova obtida mediante intromissão na vida privada sem o consentimento do respectivo
titular, o art.º 126.º /3 do CPP indica o dever dos investigadores e autoridades judiciárias respeitarem normativos que,
excepcionalmente, e para prossecução de outros direitos ou fins constitucionalmente contemplados, designadamente a
perseguição penal, autorizam restrições aos direitos fundamentais.
4. No que respeita, por seu lado, a provas obtidas por particulares o legislador remete-nos para a tipificação dos ilícitos
penais previstos no Código Penal como tutela do referido direito fundamental à privacidade de que é ilustrativo o
normativo inserto no art.º 167.º do CPP ao fazer depender a validade da prova produzida por reproduções mecânicas da
sua não ilicitude penal.
5. A diferenciação legalmente assumida no art.º 199.º CP com a incriminação das gravações ilícitas quando confrontada
com a incriminação das fotografias ilícitas, para que este último crime se verifique, não basta o não consentimento do
titular do direito, é necessário que a produção das fotografias ou filmagens das imagens ou a sua utilização se faça contra a
vontade do titular do direito à imagem.
6. A visualização das imagens recolhidas de forma não penalmente ilícita (já que à vista de toda a gente, e portanto sem
surpresa para os filmados, de acordo com o acima explanado) só passou a poder integrar a tipicidade do ilícito previsto no
art.º 199.º /2b) do CP, e com ela, a anular o respectivo valor probatório para efeitos processuais penais nos termos do art.º
167.º do CPP, a partir do momento em que foi instaurado o procedimento criminal contra as pessoas filmadas (ou numa
visão que maximalize ao extremo a referida garantia), a partir do momento em que alguém decida usá-las, uso esse que
pressupõe a respectiva visualização, pelo menos por uma vez. Antes de ser instaurado aquele procedimento criminal, nada
impedia, com efeito, o dono da câmara de visualizar as imagens recolhidas.
7. Por esta via, mesmo no caso de confirmação da invalidade do uso das imagens recolhidas pela câmara de filmar
colocada no portão, nada obstaria, porém, à consideração do testemunho de quem, através da visualização das
filmagens captadas, identificou os autores do dano, prova esta apreciar livremente pelo tribunal nos termos do art.º 127.º
CPP.
8. O direito à imagem confere aos respectivos titulares a prerrogativa de impedirem a exposição das suas fotos. Não
permite, porém, e muito menos impõe, a desconsideração dos depoimentos prestados no inquérito, designadamente por
quem visualizou as referidas filmagens antes ainda de apresentada a queixa que deu início aos autos.
9. O uso das imagens captadas pela câmara de vídeo colocada pelo assistente na entrada do seu prédio rústico, desde
que limitado à identificação do(s) autor(es) dos danos provocados na propriedade do assistente, e enquanto reportado ao
momento da prática dos factos integradores dos referidos estragos, configura um meio necessário e apto a repelir a
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agressão ilícita da propriedade do assistente.
Extracto da fundamentação:
[…] as regras de proibição de prova constitucionalmente definidas ou concretizadas pelo legislador ordinário na
legislação processual penal, mormente o CPP, servindo a tutela dos direitos fundamentais, dirigem-se em primeira mão às
instâncias formais de controle, designadamente aos investigadores, ministério público e juiz de instrução. São eles, por
exemplo, os destinatários expressamente eleitos das normas contidas no art. 34.ª/4 da CRP e 187.º e 188.º do CPP. São
também eles, os destinatários da norma contida no art. 6.º da Lei 5/2002, de 11.1 que faz depender da prévia autorização
judicial o registo de voz ou imagem sem consentimento do visado, para a investigação de determinados crimes.
No caso dos autos, as imagens recolhidas não o foram, porém, pelos órgãos de polícia criminal, antes por uma câmara de
videovigilância particular.
Significará o que acima se deixou dito que os particulares não devem respeito pelo direito à imagem dos seus
concidadãos? Certamente que não. Simplesmente, os seus deveres de respeito pelos referidos direitos pessoais
constitucionalmente consagrados (art. 26.º da CRP) encontram-se concretizados na legislação ordinária, não decorrendo de
nenhuma norma processual penal em particular. Estas visam disciplinar a investigação e o procedimento penal, indicando
aos agentes de investigação e às autoridades judiciárias, bem como aos sujeitos processuais, os instrumentos de que se
podem valer e os procedimentos que devem respeitar para sustentar a sua posição nos autos. Não regulam os direitos e
deveres dos particulares.
Assim, ao prescrever a proibição de prova obtida mediante intromissão na vida privada sem o consentimento do
respectivo titular, o art. 126.º/3 do CPP indica o dever dos investigadores e autoridades judiciárias respeitarem normativos
que, excepcionalmente, e para prossecução de outros direitos ou fins constitucionalmente contemplados, designadamente a
perseguição penal, autorizam restrições aos direitos fundamentais. É o caso de normativos como os já acima referidos arts.
187. CPP ou 6.º da Lei 5/2002, em concretização ainda do respeito pelos direitos fundamentais contemplados nos arts. 26.º
e 34.º da CRP. No que respeita, por seu lado, a provas obtidas por particulares o legislador remete-nos para a tipificação
dos ilícitos penais previstos no Código Penal como tutela do referido direito fundamental à privacidade.
Bem ilustrativo desta linha de concretização legislativa se revela o normativo inserto no art. 167.º do CPP ao fazer
depender a validade da prova produzida por reproduções mecânicas da sua não ilicitude penal.
Aqui chegados cumpre verificar se a conduta traduzida na captação das imagens que o tribunal de instrução criminal
desconsiderou, em resultado do que não pronunciou os arguidos pelos factos e crime que lhes eram imputados na acusação
deduzida, configura, ou não, um ilícito penal. É essa, com efeito, a apreciação que traz em si a resolução da questão
suscitada neste recurso. A verificação da existência, ou não, de licença concedida pela CNPD para a colocação da(s)
câmara(s) de videovigilância no prédio do assistente, que tanto preocupou o tribunal a quo na decisão recorrida, poderá,
eventualmente, integrar desrespeito pela legislação de protecção de dados, designadamente a Lei 67/98, aplicável à
videovigilância nos termos do seu art. 4.º/4. Mas não define a licitude ou ilicitude penal a recolha ou utilização das imagens.
É o art. 199.º do CP que tipifica o crime de gravações ou fotografias ilícitas.
Ora, nos termos do artigo 199.º, n.º 1, do Código Penal deve ser punido «quem, sem consentimento, gravar palavras
proferidas por outra pessoa e não destinadas ao público, mesmo que lhe sejam dirigidas; ou utilizar ou permitir que se
utilizem as gravações referidas (...) mesmo que licitamente produzidas». Nos termos do n.º 2 do referido artigo, no mesmo
crime incorre ainda quem, «contra vontade fotografar ou filmar outra pessoa, mesmo em eventos em que tenha
legitimamente participado; ou utilizar ou permitir que se utilizem fotografias ou filmes referidos na alínea anterior, mesmo
que licitamente obtidos».
[…] Tal como sublinhado por Costa Andrade (in Comentário Conimbricense do Código Penal, em anotação ao art. 199.º):
«o art. 199.º contém duas incriminações autónomas – a saber: gravações e fotografias ilícitas – preordenadas à tutela de
dois bens jurídicos distintos: o direito à palavra e o direito à imagem. Trata-se de duas incriminações homólogas, mas não
inteiramente sobreponíveis». E entre as diferenças que é possível encontrar nas duas incriminações em referência, destaca o
ilustre Professor, desde logo, que a gravação da palavra é ilícita logo que obtida “sem consentimento”, enquanto que a
fotografia só será ilícita desde que produzida “contra a vontade”, o que traduz uma redução significativa da dimensão da
tutela penal do direito à imagem relativamente à dimensão conferida à tutela penal do direito à palavra, diferenciação que
deve ser compreendida face à maior externalidade da imagem que torna este direito necessariamente mais
incontornavelmente exposto à ofensa.
[…]
Com efeito, e retomando a diferenciação legalmente assumida na incriminação das gravações ilícitas quando
confrontada com a incriminaçao das fotografias ilícitas, para que este último crime se verifique, não basta o não
consentimento do titular do direito, é necessário que a produção das fotografias ou filmagens das imagens ou a sua
utilização se faça contra a vontade do titular do direito à imagem.
Certo que a referida vontade contrária ao uso da própria imagem se pode, e deve, presumir, designadamente quando,
como no caso dos autos, conduzem à acusação do respectivo titular do direito sobre a mesma. Mas a verdade é que só com
a instauração do inquérito é possível estabelecer uma tal presunção. Até esse momento, nada permite presumi-la.
Significa isto que a visualização das imagens recolhidas de forma não penalmente ilícita (já que à vista de toda a gente, e
portanto sem surpresa para os filmados, de acordo com o acima explanado) só passou a poder integrar a tipicidade do ilícito
previsto no art. 199.º/2b) do CP, e com ela, a anular o respectivo valor probatório para efeitos processuais penais nos
termos do art. 167.º do CPP, a partir do momento em que foi instaurado o procedimento criminal contra as pessoas
filmadas (ou numa visão que maximalize ao extremo a referida garantia), a partir do momento em que alguém decida usálas. Ora esse uso pressupõe a respectiva visualização, pelo menos por uma vez. Antes de o fazer, nada impedia, com efeito,
o dono da câmara de visualizar as imagens recolhidas.
Aqui chegados, facilmente se compreenderá, que, mesmo no caso de confirmação da invalidade do uso das imagens
recolhidas pela câmara de filmar colocada no portão, nada obstaria, porém, à consideraçao do testemunho de quem,
através da visulalização das filmagens captadas, identificou os autores do dano. Naturalmente que essa será uma prova a
apreciar livremente pelo tribunal, mas, para o que neste momento interessa, não pode deixar de ser ponderada em sede de
instrução. Esta é também uma decorrência necessária do respeito pela teoria dualista sufragada pelo legislador na
tipificação do crime de fotografias ilícitas que impõe a autonomização da captação das imagens da sua futura utilização e
que não deixa de encontrar algum reflexo na decião recorrida. Tal como exemplificado por Costa Andrade (Comentário...
cit.), em anotação ao crime de gravações ilícitas, mas logo especificando que as mesmas considerações se aplicam ao crime
de fotografias ilícitas, impõe-se exluir da tipicidade «os possíveis atentados à palavra que não suponham a mediação do
gravador. Não pode ser punido pelo crime de gravações ilícitas o jornalista que, sem consentimento, reproduz oralmente (na
rádio ou televisão) ou por escrito, no todo ou em parte, o teor de uma gravaçao (...). A responsabilidade criminal do
jornalista está afastada desde logo a nível da tipicidade. Já seria diferente se o jornalista fizesse ouvir a gravação
“passando-a” aos microfones da rádio ou da televisão». O mesmo vale para o depoimento em julgamento. Desde que não
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se recorresse à visualização das imagens captadas, nada invalidaria o testemunho produzido com base numa anterior
visualização das mesmas.
A aparente subtileza da referida diferenciação nada tem, afinal, de artifício. Pelo contrário, só uma tal diferenciação de
situações permite repor a consideração da dimensão devida do bem juridico protegido pelo crime de fotografias ilícitas: o
direito à imagem tutelado em si e de per si, enquanto direito de personalidade. Isto é, o direito de definir a sua própria autoexposição, ou dito de outro modo ainda, o direito de cada um a não ser fotografado, e sendo-o, a não ver a sua fotografia
exposta em público ou manipulada por confronto com a identidade pessoal. Este o conteúdo do direito à imagem, enquanto
direito fundamental a respeitar e fazer respeitar. Mas não mais do que isto.
Revertendo ao caso em apreço, o direito à imagem confere aos respectivos titulares a prerrogativa de impedirem a
exposição das suas fotos Não permite, porém, e muito menos impõe, a desconsideração dos depoimentos prestados no
inquérito, designadamente por quem visualizou as referidas filmagens antes ainda de apresentada a queixa que deu
início aos autos.
Esta uma primeira conclusão a retirar do raciocínio expendido até aqui e que pareceria, conduzir, à conclusão de, perante
a não aceitação pelo respectivo titular do uso no presente processo das fotografias e filmagens recolhidas com a câmara de
vídeo do assistente, se impor a determinação do respectivo desentranhamento, sem prejuízo da validade da demais prova
compilada no inquérito e que se impõe fazer em primeira instância.
Importa, porém, levar um pouco mais longe a apreciação da verificação, ou não, de conduta penalmente relevante,
configurada na recolha e utilização das imagens sempre em referência.
Na verdade, ao estabelecer-se, no art. 167.º do CPP, que as reproduções fotográficas ou cinematográficas só valem como
prova dos factos ou coisas reproduzidas se não forem ilícitas, nos termos da lei penal, não se estabeleceu uma
condicionante de validade da prova assente na mera verificação da tipicidade de uma conduta como crime. Exigiu-se mais:
exigiu-se a não ilicitude das mesmas. Ora a ilicitude não se esgota no preenchimento de um tipo legal de crime. Para que um
comportamento seja punido como crime exige-se que, além se encontrar tipificado na lei penal, configure também um acto
ilícito e culposo. Não sendo necessário ir tão longe quanto o foi a teoria da redução teleológica do tipo de sentido
vitimodogmático (construção que funda a exclusão da responsabilidade penal das fotografias, ou gravações, feitas sem
consentimento, pelas vítimas de crimes com base na dogmática dos limites imanentes dos direitos fundamentais), por via da
qual o comportamento indigno do titular do direito à palavra e imagem determina a perda da dignidade penal dos referidos
direitos, afastando, desde logo a verificação de crime ao nível dos elementos do tipo, importa, porém, não perder de vista a
possibilidade de verificação de alguma causa de justificação da ilicitude ou mesmo da culpa configuráveis no caso. Tal
como salientado por Costa Andrade (Comentário cit.), a razão para algumas controvérsias suscitadas em torno da
justificação nos crimes de gravações e fotografias ilícitas radicam sobretudo na necessidade de aplicar velhas causas de
justificação (historicamente vinculadas a factos como homicídio, ofensas corporais, dano, etc.) a novas expressões de
comportamento penalmente relevante», concluindo mais adiante que não há razão nenhuma para não se aplicar a figura
da legítima defesa, por exemplo, à gravação da palavra no crime de extorsão, não cabendo o argumento que por vezes
costuma contrapor-se da falta de verificação de pressupostos como a actualidade da agressão ou a idoneidade e
necessidade do meio.
Conclui-se, assim, que o uso das imagens captadas pela câmara de vídeo colocada pelo assistente na entrada do seu
prédio rústico, desde que limitado à identificação do(s) autor(es) dos danos provocados na propriedade do assistente, e
enquanto reportado ao momento da prática dos factos integradores dos referidos estragos, configura um meio necessário e
apto a repelir a agressão ilícita da propriedade do assistente. Não será a circunstância de, no caso, os autores dos estragos
não se terem abstido de o fazer, apesar de saberem que o seu comportamente estava a ser filmado, que permite afastar a
verificação de todos os requisitos de que a lei faz depender a actuação em legítima defesa e, nessa medida, a exclusão da
ilicitude na recolha das imagens (ilicitude que no caso, conforme acima já explanado nem se verificou, já que se presume o
consentimento dos filmados) e na sua utilização exclusivamente para esse fim: identificação dos autores dos danos. Atentese que a imagem, no caso em presença, será usada apenas com o fim da identificação, confinando-se, pois, à estrita ligação
à identidade do titular do direito, o que exclui, pois qualquer exposição arbitrária da imagem e muito menos qualquer
manipulação da mesma.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-05-2009,
proc.
n.º
10210/2008-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bf96f48dbb8bd5d0802575de0037c6a2?OpenDocument)
VIII – Um OPC só pode recolher fotografias dos arguidos enquanto eles conversam na via pública com prévia autorização
judicial (artigo 6.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro).
IX – Se bem que essas fotografias, pelo seu conteúdo, não violem a privacidade das pessoas que nelas figuram, a sua
obtenção e utilização constituem um ilícito penalmente sancionável, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 199.º
do Código Penal.
X – Por isso, de acordo com o artigo 167.º do Código de Processo Penal, não podem valer como prova.
(Acórdão
do
TRL,
de
13-10-2004,
proc.
n.º
5150/2005-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2e8989f0e7de2437802570ab00575823?OpenDocument
)

Artigo 168.º
Reprodução mecânica de documentos
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, quando não se puder juntar ao auto ou nele conservar o
original de qualquer documento, mas unicamente a sua reprodução mecânica, esta tem o mesmo valor
probatório do original, se com ele tiver sido identificada nesse ou noutro processo.
Artigo 169.º
Valor probatório dos documentos autênticos e autenticados
Consideram-se provados os factos materiais constantes de documento autêntico ou autenticado
enquanto a autenticidade do documento ou a veracidade do seu conteúdo não forem fundadamente
postas em causa.
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Notas:
1- Acórdãos do STJ
O CRC, bem como as certidões extraídas de processos, são documentos autênticos, constituindo prova
tarifada/legal/vinculada e fazendo prova plena dos factos neles atestados – arts. 362.º, 363.º, n.º 2, 369.º, 371.º, n.º 1, e
372.º do CC, e art.º 169.º do CPP, este dando o valor probatório dos documentos autênticos por idêntico ao do direito
probatório material condensado no CC.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
14-05-2009,
proc.
n.º
19/08.3PSPRT,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/05cfa0e28236ee63802575e4002f0a86?OpenDocument)
I - Nos termos do artigo 169.º do CPP, o valor probatório dos documentos autênticos não se afasta do regime do artigo
371 do C.Civil, já que não têm força probatória plena, por poder sempre ser impugnada a sua autenticidade ou veracidade.
II - Assim, o documento apenas prova plenamente os factos que foram objecto de acções ou percepções
documentados, ou seja, os factos que se referem como praticados pela autoridade ou oficial público respectivo e quanto
aos factos que são referidos no documento com base nas percepções da entidade documentadora.
III - Por isso, o tribunal pode não aceitar o conteúdo de um instrumento público outorgado e assinado por uma
testemunha perante um Notário, em que declara que tudo o que disse durante a fase de inquérito contra os arguidos não
corresponde à verdade, por nada ter visto e nada sabendo, quando se convencer, perante as explicações dessa testemunha
que a veracidade do seu conteúdo está afectada, por ter sido mediante ameaças, a ponto de lhe ter sido concedida
protecção policial para depor em julgamento.
IV - Até porque em processo penal as testemunhas hão-de ser directamente inquiridas pelo Tribunal (princípio da
imediação) e não perante o Notário, em qualquer instrumento público, cuja junção depois se requer em julgamento.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00031751,
de
02-04-1997,
proc.
n.º
96P762,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/69e7b6836a247b6f802568fc003b3484?OpenDocument)
2- Acórdãos dos TR
Ac. TRE de 28-01-2014 : I.O artigo 169.º Código de Processo Penal actual que define o valor probatório dos documentos
autênticos e autenticados não engloba o auto de notícia.
II. A aplicabilidade dos artigos 169º do CPP e 363º e 369º do CC aos autos de notícia é uma forma de revogar o artigo 127º
do Código de Processo Penal e impor - substituindo o princípio do acusatório - o princípio do inquisitório em processo penal
e impingir uma forma tabelada de apreciação probatória.
III. O artigo 169º do Código de Processo Penal actual existe para adequar a apreciação dos documentos autênticos e
autenticados, que são apresentados no processo penal, ao princípio da livre apreciação da prova, assim se evitando que
tais documentos sejam apreciados em processo penal segundo as regras civilísticas, o que tornaria formal a apreciação
probatória e limitaria, de forma inadmissível, o conhecimento dos factos em processo penal.
IV. O valor probatório do auto de notícia é, simplesmente, livremente apreciado nos termos do artigo 127º do Código de
Processo Penal.
V - Será, então, inadmissível fazer uma leitura conjunta dos artigos 169º e 243º do Código de Processo Penal e daí retirar
qualquer instrumento que corrompa o processo penal acusatório por via da atribuição de «fé em juízo» aos autos de notícia
ou transformar estes em «documentos autênticos». Uma tese que defenda que estes dois preceitos consagram um especial
valor probatório para o auto de notícia apenas permite introduzir uma ferramenta inquisitória num processo acusatório,
uma presunção de que os factos ocorreram como do auto constam, uma inversão do «ónus» probatório, enfim uma
violação da presunção de inocência.
VI. Se o tribunal recorrido interpretou um auto de notícia como fazendo «fé em juízo» até prova em contrário e presumiu a
veracidade dos factos até que a arguida apresentasse contra-prova da não prática desses factos, ou seja, operou uma
presunção iuris tantum, isso reflecte-se na apreciação probatória como «erro notório na apreciação da prova», o vício de
facto previsto no art. 410º, n. 2, al. c) do CPP, aplicável ao caso dos autos por remissão do art. 41º, n. 1 do Dec-Lei n.
433/82, de 27-10.
Ac. TRP de 11-09-2013 : I. O auto de notícia, por si mesmo e desacompanhado de outras provas, não indicia (nem prova)
a prática do crime.
II. A especial força probatória que a lei processual penal confere aos documentos autênticos [art. 169.º, do CPP]
circunscreve-se unicamente aos documentos extra-processuais.
III. O auto de notícia é um documento intra-processual sujeito à livre apreciação do julgador, que pode servir de auxiliar
de memória para o autuante mas não pode sobrepor-se ao seu depoimento.

Artigo 170.º
Documento falso
1 - O tribunal pode, oficiosamente ou a requerimento, declarar no dispositivo da sentença, mesmo
que esta seja absolutória, um documento junto aos autos como falso, devendo, para tal fim, quando o
julgar necessário e sem retardamento sensível do processo, mandar proceder às diligências e admitir a
produção da prova necessárias.
2 - Do dispositivo relativo à falsidade de um documento pode recorrer-se autonomamente, nos
mesmos termos em que poderia recorrer-se da parte restante da sentença.
3 - No caso previsto no n.º 1 e ainda sempre que o tribunal tiver ficado com fundada suspeita da
falsidade de um documento, transmite cópia deste ao Ministério Público, para os efeitos da lei.
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO III
Dos meios de obtenção da prova
CAPÍTULO I
Dos exames
Artigo 171.º
Pressupostos
1 - Por meio de exames das pessoas, dos lugares e das coisas, inspeccionam-se os vestígios que possa
ter deixado o crime e todos os indícios relativos ao modo como e ao lugar onde foi praticado, às pessoas
que o cometeram ou sobre as quais foi cometido.
2 - Logo que houver notícia da prática de crime, providencia-se para evitar, quando possível, que os
seus vestígios se apaguem ou alterem antes de serem examinados, proibindo-se, se necessário, a
entrada ou o trânsito de pessoas estranhas no local do crime ou quaisquer outros actos que possam
prejudicar a descoberta da verdade.
3 - Se os vestígios deixados pelo crime se encontrarem alterados ou tiverem desaparecido, descrevese o estado em que se encontram as pessoas, os lugares e as coisas em que possam ter existido,
procurando-se, quanto possível, reconstituí-los e descrevendo-se o modo, o tempo e as causas da
alteração ou do desaparecimento.
4 - Enquanto não estiver presente no local a autoridade judiciária ou o órgão de polícia criminal
competentes, cabe a qualquer agente da autoridade tomar provisoriamente as providências referidas
no n.º 2, se de outro modo houver perigo iminente para obtenção da prova.
Notas:
1- Legislação
DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro (Legislação de combate à droga)
Artigo 62.º
Exame e destruição das substâncias
1 - As plantas, substâncias e preparações apreendidas são examinadas, por ordem da autoridade judiciária competente,
no mais curto prazo de tempo possível.
2 - Após o exame laboratorial, o perito procede à recolha, identificação, pesagem, bruta e líquida, acondicionamento e
selagem de uma amostra, no caso de a quantidade de droga o permitir, e do remanescente, se o houver.
3 - A amostra fica guardada em cofre do serviço que procede à investigação, até decisão final.
4 - No prazo de cinco dias após a junção do relatório do exame laboratorial, a autoridade judiciária competente ordena a
destruição da droga remanescente, despacho que é cumprido em período não superior a 30 dias, ficando a droga, até à
destruição, guardada em cofre-forte.
5 - A destruição da droga faz-se por inceneração, na presença de um magistrado, de um funcionário designado para o
efeito, de um técnico de laboratório, lavrando-se o auto respectivo; numa mesma operação de incineração podem realizarse destruições de droga apreendida em vários processos.
6 - Proferida decisão definitiva, o tribunal ordena a destruição da amostra guardada em cofre, o que se fará com
observância do disposto no número anterior, sendo remetida cópia do auto respectivo.
7 - Por intermédio do Gabinete de Combate à Droga do Ministério da Justiça pode ser solicitada ao magistrado que
superintenda no processo a cedência de substâncias apreendias, para fins didácticos, de formação ou de investigação
criminal, nomeadamente para adestramento de cães.
8 - Pode ser fixado prazo para devolução da droga cedida, ou autorizado que o organismo cessionário proceda à sua
destruição, logo que desnecessária ou inútil, com informação para o processo.
2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
14/2014
Os arguidos que se recusarem à prestação de autógrafos, para posterior exame e perícia, ordenados pelo Exm.º
Magistrado do M.º P.º, em sede de inquérito, incorrem na prática de um crime desobediência, previsto e punível pelo
artigo 348.º, n.º 1 b), do Código Penal, depois de expressamente advertidos, nesse sentido, por aquela autoridade
judiciária.
DR 203, 1.ª Série, de 21-10-2014: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas
Notas:
Ver notas ao art.º 61.º
Ver o Ac. do TC 340/2013, em nota ao art.º 61.º, e os Acs. do TC 228/2007 e 155/2007, em nota ao art.º 126.º

323

Artigo 172.º
Sujeição a exame
1 - Se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer exame devido ou a facultar coisa que deva ser
examinada, pode ser compelido por decisão da autoridade judiciária competente.
2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 3 do artigo 154.º e 6 e 7 do artigo 156.º
3 - Os exames susceptíveis de ofender o pudor das pessoas devem respeitar a dignidade e, na medida
do possível, o pudor de quem a eles se submeter. Ao exame só assistem quem a ele proceder e a
autoridade judiciária competente, podendo o examinando fazer-se acompanhar de pessoa da sua
confiança, se não houver perigo na demora, e devendo ser informado de que possui essa faculdade.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 172.º
(Sujeição a exame)
1 - Se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer exame devido ou a facultar coisa que deva ser examinada, pode
ser compelido por decisão da autoridade judiciária competente.
2 - Os exames susceptíveis de ofender o pudor das pessoas devem respeitar a dignidade e, na medida do possível, o pudor
de quem a eles se submeter. Ao exame só assistem quem a ele proceder e a autoridade judiciária competente, podendo o
examinando fazer-se acompanhar de pessoa da sua confiança, se não houver perigo na demora, e devendo ser informado
de que possui essa faculdade.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11
Artigo 172.º
[...]
1 -...
2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 154.º e nos n.ºs 5 e 6 do artigo 156.º
3 - (Anterior n.º 2.)
- Lei n.º 20/2013, de 21/02
Artigo 172.º
[...]
2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 3 do artigo 154.º e 6 e 7 do artigo 156.º
2- Legislação
Base de Dados de Perfis de ADN - Identificação Civil e Criminal - Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro
Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN - Organização e Funcionamento - Lei n.º 40/2013, de 25 de
Junho
Regulamento de Funcionamento da Base de Dados de Perfis de ADN - Deliberação n.º 3191/2008, de 03 de Dezembro
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Lei n.º 45/2004, de 19 de Agosto (Regime jurídico das perícias médico-legais e forenses)
Artigo 6.º
Obrigatoriedade de sujeição a exames
1 - Ninguém pode eximir-se a ser submetido a qualquer exame médico-legal quando este se mostrar necessário ao
inquérito ou à instrução de qualquer processo e desde que ordenado pela autoridade judiciária competente, nos termos da
lei.
2 - Qualquer pessoa devidamente notificada ou convocada pelo director de delegação do Instituto ou pelo coordenador
de gabinete médico-legal para a realização de uma perícia deve comparecer no dia, hora e local designados, sendo a falta
comunicada, para os devidos efeitos, à autoridade judiciária competente.
3 - O examinado pode, nos termos do disposto no artigo 155.º do Código de Processo Penal, com as necessárias
adaptações, fazer-se acompanhar por pessoa da sua confiança para a realização do exame pericial.
4 - A autoridade judiciária competente pode assistir à realização dos exames periciais.
Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro (Base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal)
Artigo 8.º
Recolha de amostras com finalidades de investigação criminal
1 - A recolha de amostras em processo crime é realizada a pedido do arguido ou ordenada, oficiosamente ou a
requerimento, por despacho do juiz, a partir da constituição de arguido, ao abrigo do disposto no artigo 172.º do Código de
Processo Penal.
2 - Quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do número anterior, é ordenada, mediante
despacho do juiz de julgamento, e após trânsito em julgado, a recolha de amostras em condenado por crime doloso com
pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída.
3 - Caso haja declaração de inimputabilidade e ao arguido seja aplicada uma medida de segurança, nos termos do n.º 2
do artigo 91.º do Código
Penal, a recolha de amostra é realizada mediante despacho do juiz de julgamento quando não se tenha procedido à
recolha da amostra nos termos do n.º 1.
4 - A recolha de amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se proceda a buscas com
finalidades de investigação criminal realiza-se de acordo com o disposto no artigo 171.º do Código de Processo Penal.
5 - A recolha de amostras de ADN efectuada nos termos deste artigo implica a entrega, sempre que possível, no próprio
acto, de documento de que constem a identificação do processo e os direitos e deveres decorrentes da aplicação da
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presente lei e, com as necessárias adaptações, da Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais).
6 - Quando se trate de arguido em vários processos, simultâneos ou sucessivos, pode ser dispensada a recolha da
amostra, mediante despacho judicial, sempre que não tenham decorrido cinco anos desde a primeira recolha e, em qualquer
caso, quando a recolha se mostre desnecessária ou inviável.
Artigo 9.º
Direito de informação
Antes da recolha da amostra, o sujeito passivo da colheita goza do direito de informação, previsto no n.º 1 do artigo 10.º
da Lei da Protecção de Dados Pessoais, com as necessárias adaptações, devendo ser informado, por escrito,
nomeadamente:
a) De que os seus dados pessoais vão ser inseridos num ficheiro de dados pessoais, com excepção dos dados relativos às
pessoas referidas no n.º 1 do artigo 8.º;
b) Sobre a natureza dos dados que são extraídos da amostra, isto é, o perfil de ADN;
c) De que o perfil de ADN é, nos casos admitidos na presente lei, integrado num ficheiro de perfis de ADN, com excepção
dos dados relativos às pessoas referidas no n.º 1 do artigo 8.º;
d) Da possibilidade de cruzamento do perfil recolhido com os existentes na base de dados de perfis de ADN, com menção
expressa da possibilidade de utilização dos dados para fins de investigação criminal, quando aplicável;
e) De que a amostra recolhida pode ser conservada num biobanco, nos casos admitidos na presente lei.
Artigo 10.º
Modo de recolha
A recolha de amostras em pessoas é realizada através de método não invasivo, que respeite a dignidade humana e a
integridade física e moral individual, designadamente pela colheita de células da mucosa bucal ou outro equivalente, no
estrito cumprimento dos princípios e regime do Código de Processo Penal.
Artigo 11.º
Princípio do contraditório
1 - Salvo em casos de manifesta impossibilidade, é preservada uma parte bastante e suficiente da amostra para a
realização de contra-análise.
2 - Quando a quantidade da amostra for diminuta deve ser manuseada de tal modo que não impossibilite a contraanálise.
Artigo 12.º
Âmbito de análise
1 - A análise da amostra restringe-se apenas àqueles marcadores de ADN que sejam absolutamente necessários à
identificação do seu titular para os fins da presente lei.
2 - Os marcadores de ADN a integrar no ficheiro de perfis de ADN são fixados, após parecer da Comissão Nacional de
Protecção de Dados (CNPD), por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da justiça e da saúde,
de acordo com as normas internacionais e o conhecimento científico sobre a matéria.
3 - No caso de virem a ser fixados novos marcadores de ADN, de acordo com o número anterior, podem os perfis de ADN
das amostras ser completados.
Artigo 13.º
Resultados
1 - A identificação resulta da coincidência entre o perfil obtido a partir de uma amostra sob investigação e outro ou outros
perfis de ADN já inscritos no ficheiro.
2 - Para efeitos do número anterior, o cruzamento entre o perfil obtido pela «amostra problema» e os perfis existentes na
base deve ser realizado de harmonia com a legislação em matéria de protecção de dados pessoais.
3 - O disposto nos números anteriores não dispensa, sempre que possível, a repetição dos procedimentos técnicos, para
obtenção do perfil de ADN, a partir das amostras, para confirmação de resultados.
4 - A obtenção de perfis de ADN e os resultados da sua comparação constituem perícias válidas em todo o território
nacional.
DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro (Legislação de combate à droga)
Artigo 43.º
Exame médico a consumidores habituais
1 - Se houver indícios de que uma pessoa é consumidora habitual de plantas, substâncias ou preparações referidas nas
tabelas I a IV, assim pondo em grave risco a sua saúde ou revelando perigosidade social, pode ser ordenado, pelo Ministério
Público da comarca da sua residência, exame médico adequado.
2 - O exame é da iniciativa do Ministério Público ou pode ser-lhe requerido pelo representante legal, cônjuge, autoridade
sanitária ou policial, devendo, em qualquer caso, proceder às diligências necessárias ao apuramento dos indícios a que se
refere o número anterior.
3 - O exame é deferido a médico ou serviço especializado de saúde, público ou privado, e realizar-se-á em prazo não
superior a 30 dias, observando-se, com as necessárias adaptações, o regime do processo penal, nomeadamente quanto a
obrigação de comparência, podendo os peritos prestar compromisso para intervir em mais de um exame ou processo.
4 - O examinando pode ser sujeito a análise de sangue ou de urina ou outra que se mostre necessária.
5 - Se no exame se concluir pela toxicodependência da pessoa a ele sujeita, o magistrado do Ministério Público proporlhe-á a sujeição voluntária a tratamento, o qual, se aceite, se efectuará sob a responsabilidade de serviço especializado de
saúde, público ou privado.
6 - No caso de interrupção injustificada do tratamento ou de recusa de sujeição ao mesmo, o magistrado comunicará os
factos ao Instituto de Reinserção Social e, se for caso disso, aos serviços de saúde, para adopção das medidas de apoio
adequadas.
3- Acórdãos do TC
228/2007, 155/2007
Julga inconstitucional, por violação do disposto nos artigos s 25.º, 26.º e 32.º, 4, da Constituição, a norma constante do
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art.º 172.º, 1, do CPP, quando interpretada no sentido de possibilitar, sem autorização do juiz, a colheita coactiva de
vestígios biológicos de um arguido para determinação do seu perfil genético, quando este último tenha manifestado a
sua expressa recusa em colaborar ou permitir tal colheita.
Consequencialmente, julga inconstitucional, por violação do disposto no art.º 32.º, 4, da Constituição, a norma constante
do art.º 126.º, s 1, 2 alíneas a) e c) e 3, do CPP, quando interpretada em termos de considerar válida e, por conseguinte,
susceptível de ulterior utilização e valoração a prova obtida através da colheita realizada nos moldes acima descritos.
Nota: ver notas ao art.º 126.º e ao art.º 154.º
161/2005
Julga inconstitucional, por violação do disposto no art.º 27.º, 3, alínea f), da CRP, a norma constante do art.º 172.º, 1, do
CPP, quando interpretado no sentido de que pode ser ordenada a detenção judicial de arguido, pelo tempo indispensável
à realização de exame médico na sua pessoa e em caso de falta injustificada a diligência anteriormente designada para
tal efeito, para garantir a sua comparência em tal diligência a efectuar sob a presidência e direcção de quem pratica o
respectivo acto de exame médico.
Extracto da fundamentação:
[…] não existe dúvida de que é conforme com aquela prescrição constitucional uma norma infraconstitucional que
permita a detenção de arguido pelo tempo indispensável à realização da diligência de exame pericial psiquiátrico a levar a
cabo na sua pessoa sob a presidência de agente do Ministério Público ou de juiz.
Interpretados neste sentido tanto o art.º 172º, n.º 1, como o art.º 116º, n.º 2, ambos do CPP não violam a Constituição.
O que já não é consentido por aquele comando constitucional é uma norma com o sentido daquela cuja aplicação a
decisão recorrida recusou ou seja, uma norma que permita que se faça a detenção do arguido, embora pelo tempo
indispensável à realização do exame e em caso de falta injustificada a diligência anteriormente designada para esse efeito,
para o apresentar a uma autoridade não judiciária, como o médico a quem cabe realizar o exame pericial psiquiátrico.
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRE de 15-12-2015 : I - A recolha de amostras de ADN, a que se refere o artigo 8º, nº 2, da Lei nº 5/2008, de 12/02,
não é automática face a uma condenação transitada em julgado, pressupondo a existência de grave perigo de continuação
criminosa ou outros receios relevantes que possam ou permitam inferir a necessidade daquela recolha e subsequente
conservação.
II - Determinando aquela recolha, a sentença deve fundamentar, em concreto, aquele perigo, de modo a convencer da sua
necessidade e proporcionalidade.
Extracto da fundamentação:
54 – A Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro «aprova os princípios de criação e manutenção de uma base de dados de perfis
de ADN, para fins de identificação, e regula a recolha, tratamento e conservação de amostras de células humanas, a
respectiva análise e obtenção de perfis de ADN, a metodologia de comparação de perfis de ADN, extraídos das amostras,
bem como o tratamento e conservação da respectiva informação em ficheiro informático» (artigo 1.º n.º 1).
55 – O artigo 8.º da citada Lei, epigrafado de «recolha de amostras com finalidades de investigação criminal», dispõe,
designadamente, nos seguintes termos:
«1 - A recolha de amostras em processo crime é realizada a pedido do arguido ou ordenada, oficiosamente ou a
requerimento, por despacho do juiz, a partir da constituição de arguido, ao abrigo do disposto no artigo 172.º do Código de
Processo Penal.
2 - Quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do número anterior, é ordenada, mediante
despacho do juiz de julgamento, e após trânsito em julgado, a recolha de amostras em condenado por crime doloso com
pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída.»
56 – O acórdão revidendo sustentou a determinada recolha de amostra de ADN do arguido nos seguintes termos:
«Desta forma, cumpre referir que, o arguido foi sancionado com pena 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de prisão. Da sua
postura em julgamento, não revelou arrependimento, nem demonstrou ter interiorizado a gravidade da sua conduta
Por outro lado, a necessidade de protecção de futuras vítimas representa um bem superior quando comparada com o
direito do arguido a não ser importunado na sua esfera privada. Sopesando ambos os interesses, afigura-se-nos que, em
concreto o direito à protecção de eventuais vítimas, bem como a possibilidade de o Estado prosseguir o seu fim da
realização da justiça, é justificativa suficiente a que se determine a recolha em causa.
Assim sendo, deverá, após trânsito, ser efectuada recolha de amostra de ADN ao arguido, de molde a que o respectivo
perfil de ADN resultante da análise das amostras recolhidas seja introduzido na base de dados de perfis de ADN - cfr. Artigos
8, nº 2 e 18, nº 3 da Lei 5/2008, de 12/2.»
57 – Afigura-se que a mera verificação dos requisitos de natureza formal contidos no citado artigo 8.º n.º 2, da
mencionada Lei n.º 5/2008, não basta para abonar a decisão de recolha da amostra biológica em causa.
58 – Vejam-se, a respeito, destoantes entre si, os citados acórdãos, do Tribunal da Relação de Lisboa (prolatado no
processo n.º 721/10.0PHSNT.L1-5), e deste Tribunal da Relação de Évora (prolatado no processo n.º 6/11.4TAPTG.E1).
59 – E assim, desde logo, por a tanto obstar o disposto no artigo 205.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa
(CRP) e nos artigos 97.º n.º 5 e 374.º n.º 2, estes do CPP, mas também na medida em que tal automaticidade, no ponto em
que desconsidera a verificação de um concreto perigo de reiteração da actividade delitiva ou de outro receio relevante,
comprime, ao insuportável (artigo 18.º, da CRP) o respeito devido pelos direitos, constitucionalmente proclamados, à
reserva da intimidade (genética) da vida privada, do livre desenvolvimento pessoal e da auto-determinação informacional
(artigos 36.º e 35.º, da CRP, e artigo 8.º, da Convenção Euripeia dos Direitos do Homem).
60 – Sem embargo, no caso sub inde, atento o contexto delitivo em presença (bem como o pretérito delitivo do arguido),
não pode deixar de considerar-se suficientemente justificado o falado receio de reiteração delitiva ao ponto de se conceder,
no que ao arguido respeita, a decretada recolha de amostra de ADN.
Ac. TRL de 05-05-2015 : - Não tendo o recorrente arguido a nulidade no prazo de 10 dias, a contar da data da sessão da
audiência em que ocorreu a omissão da documentação, encontra-se a invocada nulidade sanada.
- Da leitura dos nºs 1 e 2 do art. 8º da Lei 5/08 de 12.2, resulta que a recolha de ADN é automática, não dependendo de
qualquer pressuposto, que a Lei não impõe (com excepção da condenação por crime doloso com pena concreta de prisão
igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída) e sendo certo que pode ser ordenada logo após a
constituição de arguido.
- A automaticidade da recolha resulta ainda da previsão do nº 6 daquele art. 8º, que prevê a possibilidade de ser
dispensada a recolha da amostra, mediante despacho judicial, sempre que não tenham decorrido cinco anos desde a
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primeira recolha e, em qualquer caso, quando a recolha se mostre desnecessária ou inviável. Ora, salvo o devido respeito
por opinião contrária, a possibilidade de dispensa é que terá que ser determinada por despacho fundamentado, não a
recolha.
- A intenção do legislador terá sido a de determinar a recolha de ADN como determina a recolha de impressões digitais e,
de facto, não se vê como aquela recolha pode restringir direitos fundamentais do arguido, entendendo-se, outrossim, que
essa determinação não viola qualquer preceito constitucional.
Extracto da fundamentação:
Nos termos do art. 1º da Lei 5/2008 de 12.02, “a presente lei estabelece os princípios de criação e manutenção de uma
base de dados de perfis de ADN, para fins de identificação, e regula a recolha, tratamento e conservação de amostras de
células humanas, a respectiva análise e obtenção de perfis de ADN, a metodologia de comparação de perfis de ADN,
extraídos das amostras, bem como o tratamento e conservação da respectiva informação em ficheiro informático” (nº 1); e
preceitua o nº 2 do mesmo art. 1º que “a base de dados de perfis de ADN serve ainda finalidades de investigação criminal”,
concluindo o nº 3 que “é expressamente proibida a utilização, análise e tratamento de qualquer tipo de informação obtida a
partir da análise das amostras para finalidades diferentes das previstas no artigo 4.º”.
Dispõe o art. 4º da mesma Lei que:
“1 - Para efeitos da presente lei, e salvo o disposto no artigo 23.º, as análises de ADN visam exclusivamente finalidades de
identificação civil e de investigação criminal.
2 - As finalidades de identificação civil são prosseguidas através (…)
3 - As finalidades de investigação criminal são prosseguidas através da comparação de perfis de ADN, relativos a
amostras de material biológico colhidas em locais de crimes com os das pessoas que, directa ou indirectamente, a eles
possam estar associadas, com vista à identificação dos respectivos agentes, e com os perfis existentes na base de dados de
perfis de ADN, com as limitações previstas no artigo 20.º”
E preceitua o art. 8º também da mesma Lei, sob a epígrafe “recolha de amostras com finalidades de investigação
criminal”, que:
“1 - A recolha de amostras em processo crime é realizada a pedido do arguido ou ordenada, oficiosamente ou a
requerimento, por despacho do juiz, a partir da constituição de arguido, ao abrigo do disposto no artigo 172.º do Código de
Processo Penal. (Nos termos do nº 1 do art. 172º do Cód. Proc. Penal, “se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer
exame devido ou a facultar coisa que deva ser examinada, pode ser compelido por decisão da autoridade judiciária
competente”)
2 - Quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do número anterior, é ordenada, mediante
despacho do juiz de julgamento, e após trânsito em julgado, a recolha de amostras em condenado por crime doloso com
pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída.
3 - Caso haja declaração de inimputabilidade e ao arguido seja aplicada uma medida de segurança, nos termos do n.º 2
do artigo 91.º do Código Penal, a recolha de amostra é realizada mediante despacho do juiz de julgamento quando não se
tenha procedido à recolha da amostra nos termos do n.º 1.
4 - A recolha de amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se proceda a buscas com
finalidades de investigação criminal realiza-se de acordo com o disposto no artigo 171.º do Código de Processo Penal.
5 - A recolha de amostras de ADN efectuada nos termos deste artigo implica a entrega, sempre que possível, no próprio
acto, de documento de que constem a identificação do processo e os direitos e deveres decorrentes da aplicação da
presente lei e, com as necessárias adaptações, da Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais).
6 - Quando se trate de arguido em vários processos, simultâneos ou sucessivos, pode ser dispensada a recolha da
amostra, mediante despacho judicial, sempre que não tenham decorrido cinco anos desde a primeira recolha e, em qualquer
caso, quando a recolha se mostre desnecessária ou inviável.”
Na parte decisória do acórdão recorrido, escreveu-se: “Após trânsito, cumpra o disposto no art. 8º, nºs 1 e 2 da Lei 5/08,
de 12.02, procedendo-se à recolha de amostras para a Base de Dados de ADN.”
Ou seja, a decisão de extracção e recolha de amostras de ADN apenas se apoia nas citadas disposições da Lei 5/2008.
Sobre esta questão pronunciou-se o acórdão desta Secção de 11.10.2011 (Proc. nº 721/10.0 PHSNT.L1, Relator Agostinho
Torres, acessível em www.dgsi.pt) “Iº A recolha de amostras de ADN, a que se refere o art. 8º, nº 2, da Lei nº 5/08, de 12-2,
não é automática face a uma condenação transitada em julgado, pressupondo a existência de grave perigo de continuação
criminosa ou outros receios relevantes que possam ou permitam inferir a necessidade daquela recolha e subsequente
conservação; IIº Determinando aquela recolha, a sentença deve fundamentar em concreto aquele perigo, de modo a
convencer da sua necessidade e proporcionalidade”.
Todavia, não concordamos com tal interpretação da Lei.
Vale para a lei penal a regra ínsita no art. 9º do Cód. Civil de que a “interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas
reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo…” (nº1), assim se privilegiando a interpretação teleológica, sem
esquecer que “na fixação do sentido e do alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais
acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados” (nº 3).
Da leitura dos nºs 1 e 2 do art. 8º que supra transcrevemos, resulta que a recolha de ADN é efectivamente automática,
não dependendo de qualquer pressuposto, que a Lei não impõe (com excepção da condenação por crime doloso com pena
concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída) e sendo certo que pode ser ordenada
logo após a constituição de arguido.
A automaticidade da recolha resulta ainda da previsão do nº 6 daquele art. 8º, que prevê a possibilidade de ser
dispensada a recolha da amostra, mediante despacho judicial, sempre que não tenham decorrido cinco anos desde a
primeira recolha e, em qualquer caso, quando a recolha se mostre desnecessária ou inviável. Ora, salvo o devido respeito
por opinião contrária, a possibilidade de dispensa é que terá que ser determinada por despacho fundamentado, não a
recolha.
A intenção do legislador terá sido a de determinar a recolha de ADN como determina a recolha de impressões digitais e,
de facto, não se vê como aquela recolha pode restringir direitos fundamentais do arguido, entendendo-se, outrossim, que
essa determinação não viola qualquer preceito constitucional.
Ac. TRP de 16-10-2013 : A ordem de recolha de amostra biológica contendo ADN, quando «efeito substantivo» da
condenação penal, só pode ser determinada em despacho do juiz posterior ao trânsito: i) da sentença ou acórdão
condenatório em pena de prisão efetiva não inferior a 3 anos; ou ii) do despacho que revogar a pena de suspensão da
execução da prisão e determinar o cumprimento de pena de prisão não inferior a 3 anos.
Ac. TRP de 10-07-2013 : I. As intervenções corporais como modo de obtenção de prova, como seja a recolha de saliva
através de zaragatoa bucal, podem ser obtidas por via compulsiva, para determinação do perfil de ADN e posterior
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comparação com vestígios recolhidos no local do crime.
II. Mostram-se aceitáveis e legitimadas se estiverem legalmente previstas (i), perseguirem uma finalidade legítima (ii),
mostrarem-se proporcionais entre a restrição dos direito fundamentais em causa (integridade pessoal; intimidade,
autodeterminação informativa) e os fins perseguidos (iii), revelando-se idóneas (a), necessárias (b) e na justa medida (c).
III. Para o efeito essas intervenções corporais devem ser judicialmente determinadas (iv) e estar devidamente motivadas
(v),. não sendo admissíveis quando corresponderem, na sua execução, a tratamentos desumanos ou degradantes (vi),
optando-se, neste casos e em sua substituição, por qualquer outra mostra de fluído orgânico que possa ser devidamente
recolhida para determinação do ADN (vii).
Extracto da fundamentação:
O regime normativo da prova em processo penal começa por ter as suas fontes primaciais na Constituição, destacando-se
para o caso em apreço o estabelecido no seu artigo 25.º, segundo o qual “A integridade moral e física das pessoas é
inviolável” (n.º 1), acrescentando-se que “Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis,
degradantes ou desumanos” (n.º 2), bem como o direito à reserva da intimidade da vida privada (26.º, n.º 1). Por sua vez,
no subsequente artigo 32.º n.º 1, consagra-se que “O processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o
recurso”. Precisando esta cláusula geral de garantias de defesa e no que concerne ao regime da prova proibida, exprime-se
no seu n.º 8, que “São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da
pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”. Mas mais
adiante, mais precisamente no artigo 35.º, estabelece-se um autêntico direito à autodeterminação informativa em relação
aos dados pessoais, ao estatuir-se que “A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a
convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante
consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento
de dados estatísticos não individualmente identificáveis” (n.º 3), sendo certo que “Os dados pessoais constantes de ficheiros
manuais gozam de protecção idêntica à prevista nos números anteriores, nos termos da lei” (n.º 7).
No balanceamento entre a afirmação e a restrição dos direitos fundamentais, temos como sua referência o disposto no
artigo 18.º, n.º 2 da Constituição, onde se estatui que “A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos
expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos
ou interesses constitucionalmente protegidos”, aditando-se no seu n.º 3 que “As leis restritivas de direitos, liberdades e
garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance
do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais”. Daqui resultam três princípios estruturantes na contrição dos direitos
fundamentais e das liberdades públicas: o primeiro é o princípio da legalidade (i), que tem um carácter simultaneamente
legitimador e delimitador; o segundo é o princípio da intervenção mínima (ii), que tem um carácter vector; o terceiro é
princípio da proporcionalidade, o qual tem um carácter operativo ou funcional (iii). Aliás, neste último podemos ainda
encontrar três outros sub-princípios: da idoneidade ou adequação (a), da necessidade ou exigibilidade (b), ambos
respeitantes à optimização relativa do que é factualmente possível, e da proporcionalidade em sentido estrito ou da justa
medida (c), o qual se reporta à optimização normativa (Ac. TC 11/83, 285/92, 17/84, 634/93, 86/94, 99/99, 187/2001,
302/2006, 158/2008, acessíveis em www.tribunalconstitucional.pt, assim como os demais a que se fizerem referência deste
tribunal). Nesta conformidade, tem sido entendido que qualquer restrição dos direitos, liberdades e garantias só é
admissível e legítima se: i) estiver constitucionalmente prevista (18.º, n.º 2, I parte); ii) for legalmente suportada (18.º, n.º 2,
I parte; e 165.º, n.º 1, al. b)); iii) visar a salvaguarda de outro direito ou interesse constitucionalmente protegido (18.º, n.º 2,
in fine); iv) sendo a mesma necessária a essa salvaguarda, adequada para o efeito e na justa medida desse objectivo (artigo
18.º, n.º 2, II parte); v) revestindo-se a lei de carácter geral e abstracto, não tiver efeito retroactivo e não diminua a
extensão, bem como o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais (18.º, n.º 3). Daí que o Tribunal
Constitucional tenha afirmado que “a Constituição não proíbe em absoluto, a recolha coactiva de material biológico de um
arguido (designadamente de saliva, através da utilização da técnica da zaragatoa bucal) e a sua posterior análise não
consentida para fins de investigação criminal, no caso concreto para subsequente comparação com vestígios biológicos
colhidos no local do crime”, impondo, no entanto, que essa determinação seja judicial e não apenas por decisão do
Ministério Público (Ac. TC 155/2007; 228/2007). Nem essa recolha corresponde a qualquer violação do privilégio contra a
auto-incriminação (nemo tenetur se ipsum accusare), o qual se encontra consagrado nos artigos 2.º, 26.º, 32.º, n.º 2 e 4 da
Constituição (Ac TC 155/2007; 228/2007), no seguimento do entendimento já anteriormente seguido, quer sobre o direito
do acusado não prestar declarações, quer do seu posterior depoimento como testemunha, após separação de processos,
quando anteriormente era co-arguido (Ac. TC 695/95, 542/97, 304/2004, 181/2005).
A Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), e com relevância para a situação in casu, começa por consagrar no
seu artigo 3.º que “Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes. Mais
à frente estabelece no seu artigo 8.º, n.º 1 que “Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do
domicílio e da sua correspondência”, acrescentando-se no seu n.º 2 que “Não pode haver ingerência da autoridade pública
no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa
sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico
do país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos
direitos e das liberdades de terceiros”. Daqui podemos retirar os seguintes requisitos para a restringibilidade dos direitos
consagrados no n.º 1 deste artigo 8.º, onde se inclui o direito ao respeito pela integridade pessoal e a não divulgação de
dados pessoais: i) previsão legal do objecto e do âmbito da restrição, que deve ser clara e precisa; ii) necessária numa
sociedade democrática, de modo a responder a um motivo social imperioso e tendo uma finalidade legítima (segurança
social; segurança pública; bem estar económico país; a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais; protecção da
saúde ou da moral; protecção dos direitos e das liberdades de terceiros); iii) proporcional em relação aos fins visados,
revelando um justo equilíbrio entre os interesses públicos e privados (TEDH caso S. and Marper vs UK 2008/Dez./04,
acessível em www.echr.coe.int/, assim como os demais deste tribunal, que neste caso se manifestou contrário à
manutenção indefinida dos perfis de ADN, mormente quando o registo diz respeito a um acusado que foi absolvido).
O TEDH também considerou que o privilégio do acusado em não auto-incriminar-se, enquanto vertente do direito a um
processo equitativo consagrado no artigo 6.º, n.º 1 da CEDH, encontra-se ligado, por um lado, à inadmissibilidade da prova
obtida mediante tortura ou métodos opressivos (3.º CEDH), e por outro lado, à vontade do acusado em não prestar
declarações, decorrente do seu direito ao silêncio. No entanto, tal não se estende à recolha de prova obtida independente
da sua vontade, mesmo que através de métodos de coerção (“compulsory powers”) desde que legais, como seja a
apreensão de documentos ou através de testes ao ar expirado, ao sangue, à urina ou do ADN, (TEDH casos Saunders v. UK,
de 1996/Dez./17; § 69; P.H. e J.H. v. U.K., 2001/Set./25, § 80; Jalloh v. Alemanha 2006/Jul./11, § 102). Para o efeito da
admissibilidade dessa ingerência coerciva, deve-se atentar, entre outras coisas, à natureza e ao grau de constrangimento
que é causado (TEDH caso Heaney e McGuiness v. Irlanda, 2000/Dez./21, §§ 51-55; Allan v. UK, 2002/Nov./05). A propósito
a Comissão Europeia dos Direitos Humanos (Com. EDH), começou por considerar que qualquer interferência na integridade
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física de uma pessoa, por mínima que seja, pode ser considerada como uma violação do artigo 8.º da CEDH, podendo, no
entanto, essa ingerência considerar-se como legítima se a mesma estiver prevista na lei e seja considerada necessária numa
sociedade democrática (ComEDH, casos X v. Holanda de 1978/Dez./04, n.º 8239/78 - teste sanguíneo na circulação
rodoviária; X v. Áustria, de 1979/Dez./13, n.º 8278/78 - recolha de sangue para determinação da paternidade; X v. RFA, de
1980/Mar./14, n.º 8518/79 - administração de substâncias psico-farmacêuticas e neurológicas; Peters v. Holanda,
1994/Abr./04, n.º 21131/93 - teste de urina). Assim, acaba por se aceitar a interferência na integridade física, podendo-se
esta ir mesmo para além de actuações inofensivas, se, mediante um critério de proporcionalidade, essa ingerência for
minimamente suportável e não ponha em risco a saúde do visado.
No entanto e mais recentemente considerou-se não ser aceitável, por se tratar de um tratamento desumano ou
degradante não permitido pelo artigo 3.º da CEDH, a provocação forçada de vómitos, mediante a ingestão coerciva,
através de um tubo, de substâncias farmacológicas que foram introduzidas para obtenção do produto estupefaciente
(0,2182 gr. cocaína) que o arguido tinha, entretanto, ingerido (TEDH caso Jalloh v. Alemanha, 2006/Jul./11). Daí que não se
possa ignorar que o uso de técnicas de ADN, para além de poderem colocar em causas os referidos direitos fundamentais à
integridade corporal e à autodeterminação informativa, podem ainda gerar riscos em relação à obtenção e aplicação das
respectivas técnicas (The use of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA) within the framework of the criminal justice system:
recommendation no. R (92) 1 and explanatory memorandum, Council of Europe Press, Estrasburgo, 1993, pp. 11-13). Por
isso e em caso de recusa obstinada em ceder esse fluidos bocais, é muitas vezes aconselhável, designadamente quando o
uso da força coactiva possa redundar num tratamento desumano ou degradante, que no período de detenção para a
recolha de saliva bucal, se espere que o visado “liberte” qualquer outra mostra de fluído orgânico que possa ser
devidamente recolhido para determinação do ADN.
O Código de Processo Penal depois de definir o objecto de prova, começando por dizer que são “todos os factos
juridicamente relevantes para a existência ou inexistência do crime” (124.º, n.º 1), estabelece o princípio da legalidade da
prova, ao consagrar no seu artigo 125.º que “São admissíveis as provas que não forem proibidas por lei”. Não existe, no
entanto, um regime de tipicidade dos meios de prova nem de obtenção de prova – os primeiros são os elementos que
servem para formar a convicção do tribunal relativamente aos factos sujeitos a julgamento (título ii), os segundos dizem
respeito aos instrumentos de que se servem as autoridades policiais e judiciárias para investigar e recolher a prova (título
iii). No que concerne à prova proibida estabelece-se um catálogo de métodos proibidos de prova no subsequente artigo
126.º, preceituando-se que “São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em
geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas” (n.º 1).
Relativamente à disciplina dos exames periciais, podemos desde logo atentar que se trata de um meio de prova
especializado, porquanto a mesma tem lugar “quando a percepção ou a apreciação dos factos exigem especiais
conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos” (151.º), sendo realizada em organismos apropriados (152.º, n.º 1),
podendo até ter carácter interdisciplinar (152.º, n.º 2). Por sua vez, em relação aos exames, que são meios de obtenção de
prova, os quais tanto podem incidir em pessoas, como em lugares e coisas, os mesmos visam a inspecção dos vestígios
relativos ao modo e ao local do crime, bem como à determinação das pessoas que o cometeram ou relativamente às quais o
mesmo foi cometido (171.º, n.º 1). A propósito da obrigatoriedade de sujeição a exame, determina-se no artigo 172.º, n.º 1
que “Se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer exame devido …, pode ser compelido por decisão da autoridade
judiciária competente”. E essa obrigatoriedade de sujeitar-se a exame estende-se igualmente ao arguido, porquanto e
segundo o artigo 61.º, n.º 3, alínea d), recai sobre este o dever especial de “sujeitar-se a diligências de prova […]
especificadas na lei e ordenada e efectuadas por entidades competentes”. Tal injunção legal é renovada pela Lei n.º
45/2004, de 19/Ago., que estabelece o regime jurídico das perícias médico-legais, ao estatuir que “Ninguém pode eximir-se
a ser submetido a qualquer exame médico-legal quando este se mostrar necessário ao inquérito ou à instrução e desde que
seja ordenado pela autoridade judiciária competente, nos termos da lei”. E actualmente com a Lei n.º 5/2008, de 12/Fev.,
que cria uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal, consagra-se no seu artigo 8.º, n.º 1
que “A recolha de amostras em processo crime é realizada a pedido do arguido ou ordenada, oficiosamente ou a
requerimento, por despacho do juiz, a partir da constituição de arguido, ao abrigo do disposto no artigo 172.º do Código de
Processo Penal”.
Naturalmente que esta decisão terá que ser motivada (205.º, n.º 1 Constituição; 97.º, n.º 5 Código de Processo Penal)
permitindo a transparência do processo decisório. Essa fundamentação deverá realizar-se de modo completo, objectivo e
claro (i), mediante uma valoração crítica e racional das questões suscitadas e que importa resolver (ii), sendo necessário que
se promova a sua compreensão e aceitação (iii) (Ac. TC n.º 322/93, 401/02, 546/98, 503/2010). Muitas vezes confunde-se a
motivação com a prolixidade da fundamentação e esta apenas serve para confundir ou obnubilar a sua compreensibilidade,
que deve ser uma das suas características. Aliás, a fundamentação deverá ser dirigida ao cerne das questões a resolver e
não a todos os argumentos apresentados, como é jurisprudência do TEDH (Ac Van Hurk de 1994/Abr./19; Ruiz Torija de
1994/Dez./09 e Higgins de 1998/Fev./19). Por outro lado, para além da admissão legal de certas decisões judiciais por
remissão, como sucede com o despacho de pronúncia por adesão à acusação pública (307.º, n.º 1) ou dos acórdãos
absolutórios proferidos em sede de recurso, quando os mesmos são confirmatórios da decisão recorrida (425.º, n.º 5), o
Tribunal Constitucional vem aceitando, ainda que não de forma irrestrita, que sejam proferidas as decisões judiciais
mediante remissão para a promoção do Ministério Público. Para o efeito é necessário que aquelas se evidenciem
autonomamente em relação a estas últimas, sendo, no entanto, de as excluir quando as mesmas surgirem como um mero
seguidismo concordante (Ac. TC n.º 189/99; 147/2000, 396/2003). Em suma, podemos dizer que o dever de fundamentação
é um acto de legitimação democrática, possibilitando a compreensão e exteriorização da decisão judicial, devendo a mesma
ser concisa e objectiva, restringindo-se às questões de facto e de direito que são pertinentes conhecer e resolver. Daí que
não cumpram esses requisitos as decisões do JIC que não tenham fundamento algum ou se revelem insuficientemente
fundamentadas, sendo nulas, quando tal esteja previsto na lei (118.º, n.º 1) ou, caso tal não ocorra, meramente irregulares
(118.º, n.º 2).
Recapitulando, podemos considerar que as intervenções corporais como modo de obtenção de prova, como seja a
recolha de saliva através de zaragatoa bucal, podem ser obtidas por via compulsiva, para determinação do perfil de ADN
e posterior comparação com vestígios recolhidos no local do crime, mostrando-se aceitáveis e legitimadas se estiverem
legalmente previstas (i), perseguirem uma finalidade legítima (ii), mostrarem-se proporcionais entre a restrição dos direito
fundamentais em causa (integridade pessoal; intimidade, autodeterminação informativa) e os fins perseguidos (iii),
revelando-se idóneas (a), necessárias (b) e na justa medida (c). Para o efeito essas intervenções corporais devem ser
judicialmente determinadas (iv) e estar devidamente motivadas (v), não sendo admissíveis quando corresponderem, na sua
execução, a tratamentos desumanos ou degradantes (vi), optando-se, neste casos e em sua substituição, por qualquer outra
mostra de fluído orgânico que possa ser devidamente recolhida para determinação do ADN (vii).
Ac. TRE de 13-11-2012 : I. Não se tendo procedido à recolha da amostra de ADN dos arguidos, como meio de prova nos
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presentes autos, só após o trânsito em julgado de acórdão condenatório por prática de crime doloso punido com pena de
prisão igual ou superior a três anos, é que - nos termos do art. 8º n.º 2 da Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro - se poderá
determinar a recolha, por despacho fundamentado e com respeito pelo contraditório.
II. Improcede por isso o recurso interposto pelo Ministério Público, não se verificando que exista omissão de pronúncia no
acórdão proferido relativamente à recolha de amostras de ADN dos arguidos e, consequentemente, não enferma o mesmo
acórdão da nulidade prevista no artigo 379º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Penal.”
Fonte: Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN.
Ac. TRE de 15-05-2012 : I. O n.º 2 do art. 8º da Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, na interpretação refletida na decisão
recorrida, ou seja, no sentido que a recolha de amostra biológica ali prevista, para inserção na base de dados de perfis de
ADN, depende apenas dos requisitos de natureza formal mencionados naquele n.º 2, não é materialmente inconstitucional.
II. Assim, o tribunal recorrido não tinha que fundamentar materialmente a sua decisão na parte em que ordenou a recolha
de amostra biológica e subsequente inserção na base de dados de perfis de ADN, após trânsito em julgado do acórdão
condenatório, pelo que não se verifica a invocada nulidade de sentença por falta de fundamentação - art. 379º n.º 1 a) e
374º n.º 2, do CPP”.
Extracto da fundamentação:
Como referido na delimitação do objeto do recurso, o MP recorrente vem ainda arguir a nulidade de sentença por falta de
fundamentação (art. 379º nº1 a) e 374º nº2, CPP), da parte do acórdão recorrido que, no respetivo dispositivo, determinou
“…que após trânsito em julgado da presente decisão e nos termos e ao abrigo do disposto nos arts. 8º, nºs 1 e 2, e 18º, nº 3,
da Lei nº 5/2008 de 12 de Fevereiro, se proceda à recolha de amostras tendo em vista a obtenção de perfil de ADN da
arguida e a sua introdução na base de dados de perfis de ADN, conjuntamente com os seus dados pessoais”.
Tal como se enfatiza na motivação de recurso, o acórdão recorrido nada mais diz sobre a recolha de amostras para além
do que consta no trecho transcrito do dispositivo, onde limita a sua fundamentação à citação das normas legais aí citadas,
não emitindo qualquer juízo de ponderação sobre a proporcionalidade, necessidade e adequação da referida extração e
recolha de ADN.
O MP entende que a interpretação que o acórdão recorrido terá feito dos arts. 8º, nºs 1 e 2, e 18º, nº 3, da Lei nº
5/2008 de 12 de Fevereiro, no sentido da desnecessidade daquela ponderação no caso presente, implica a
inconstitucionalidade material dos citados nºs 1 e 2 do art. 8º, por violação do direito à reserva da intimidade (genética) da
vida privada, do livre desenvolvimento pessoal e da autodeterminação informacional (artigos 8º nº 2 e 3, 16º nº 1, 18º nº 2,
26º e 35º, da CRP e art. 8º da CEDH).
Conclui que aquela decisão carece de ser materialmente fundamentada na existência de grave perigo de continuação
criminosa ou outros perigos relevantes, pedindo que este tribunal de recurso ordene a remessa dos autos à 1ª instância para
a fundamentação expressa de decisão de recolha e extração de ADN da arguida.
Daqui resulta, em síntese, que o MP recorrente não pugna pela desaplicação do nº 2 do art. 8º com fundamento na sua
inconstitucionalidade material, mas antes pela interpretação daquela norma em conformidade com a Constituição, a qual,
no seu entendimento jurídico da questão, impõe que o despacho do juiz de julgamento deve fundamentar materialmente a
recolha de amostra nos casos a que se refere aquele mesmo art. 8º nº 2. Embora não o afirme expressamente, pressupõese, assim, ser seu entendimento que o teor da norma questionada comporta a interpretação perfilhada, para além de
considerar que na interpretação refletida na decisão recorrida, o nº 2 do art. 8º é materialmente inconstitucional.
[…]
2.2.5. – A CRP
Como decorre claramente dos termos do recurso e do que até agora deixámos dito, a questão concretamente colocada
prende-se com o regime das restrições aos direitos fundamentais consentidas pela própria CRP, máxime no seu art. 18º, e,
entre estas, com as chamadas exigências internas ou materiais às restrições daqueles direitos, pois não se discute a
existência de expressa autorização da restrição através de Decreto-lei devidamente autorizado pela AR. Discute-se, antes, se
ao permitir a recolha de amostras de ADN nos estritos termos do nº 2 do seu art. 8º, a Lei 5/2008 restringe de forma
desproporcionada, os direitos fundamentais à reserva da intimidade (genética) da vida privada, do livre desenvolvimento
pessoal e da autodeterminação informacional, sendo certo que o Direito ao livre desenvolvimento da personalidade
introduzido no art. 26º nº 1 pela Revisão constitucional de 1997, não implica no caso concreto análise de aspetos diferentes
dos focados relativamente aos demais, pelo que nos limitaremos a referir estes.
2.2.5.1. – Entre os direitos de personalidade a que se reporta, o art. 26º nº 1, parte final e nº 2, da CRP, acolhe o direito a
reserva da vida privada e familiar, garantindo-o expressamente contra a obtenção e utilização abusivas, ou contrárias à
dignidade humana, de informações relativas às pessoas e às famílias.
Como referem, por todos, G.Canotilho e Vital Moreira, CRP anotada 4º ed.-2007, vol. I p. 467, este direito «…analisa-se
principalmente em dois direitos menores: (a) o direito a impedir o acesso de estranhos a informações sobre a vida privada e
familiar e (b) o direito a que ninguém divulgue as informações que tenha sobre a vida privada e familiar de outrem (art. 80
C.Civil)»
Por sua vez, o art. 35º da CRP que, consagra a proteção dos cidadãos contra a recolha e tratamento abusivo de dados
pessoais informatizados, prevê no seu nº 3 o chamado direito à autodeterminação informacional, que, na síntese daqueles
autores, engloba o conjunto de direitos reconhecido no art. 35º que visam dar a cada pessoa o direito de controlar a
informação disponível a seu respeito, impedindo-se que a pessoa se transforme «em simples objeto de informações» - cfr p.
551.
O direito à autodeterminação informacional pode ainda ser visto como um direito garantia do direito à reserva da vida
privada [assim Helena Moniz, RPCC 12 (2002) pp. 246-7 e Sónia Fidalgo, RPCC 16 (2006) p. 127,], na medida em que o nº 3
do art. 35º se refere expressamente ao tratamento de dados referente à vida privada.
No caso presente, sempre estes dois direitos fundamentais (direito à intimidade da vida particular e familiar e o direito
à autodeterminação informacional) estão estreitamente interligados, pois as questões relacionadas com a recolha,
conservação e acesso ou utilização de dados obtidos de amostras de ADN, são hoje praticamente indissociáveis do
tratamento informático desses mesmos dados.
2.2.5.2. - Assume, assim, a maior importância a definição de quais os dados pessoais que, a partir da amostra de ADN
recolhida, é possível obter, conservar e utilizar, em face da Lei 5/2008:
Vejamos, a este propósito e por todos o seguinte trecho que transcrevemos de Sónia Fidalgo (RPCC Ano 16 (200) pp117-8.
Diz a autora:
- «A molécula de ADN (sigla de ácido desoxirribonucleico) existe em cada uma das nossas células e é formada por um
conjunto de substâncias químicas elementares, reunindo toda a informação genética. (…) Apenas uma pequena
percentagem do ADN (10 a 20%) [Guilherme de Oliveira refere que os genes ocupam apenas 3% de todo o ADN, pelo que o
ADN não codificante corresponderá a 97% do total, mas o seu texto é de 1996, ou seja 10 anos antes do estudo da autora,
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pelo que é presumível que a diferença verificada se deva à evolução do conhecimento científico sobre a matéria.- Guilherme
de Oliveira, Implicações jurídicas do conhecimento do genoma in RLJ Ano 128º nº 3860 de março de 1996, pp 326] contem
genes, e são esses genes que produzem as proteínas que definem as caraterísticas da pessoa (a sua expressão fenotípica): a
cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, o aparecimento de um cancro… Este ADN que contem genes designa-se ADN
codificante. (…) O ADN que se analisa para efeitos de investigação é o ADN não codificante (aquele que não tem
proteínas) que também é designado de ADN inútil, porque não se lhe reconhece outra função para além de contribuir para
regular o funcionamento dos genes.» - Fim de citação.
Segundo, agora, Guilherme de Oliveira: “Estas extensas zonas que se encontram entre os genes e a que se costuma
chamar ADN não codificante, mostram certas sequências químicas que são caraterísticas de cada indivíduo: em cada pessoa
elas têm uma localização específica, têm uma extensão constante e repetem-se a um certo ritmo.
Para efeitos de exame, os fragmentos do ADN intergénico são cortados e destacados, e aquelas sequências são
apresentadas sob o aspeto gráfico dos vulgares códigos de barras.
Cada indivíduo produz, assim, uma «impressão genética»; e a comparação das «impressões» permite afirmar se duas
amostras de ADN provieram do mesmo indivíduo ou de dois indivíduos diferentes; ou ainda se há uma relação biológica de
descendência entre os fornecedores das duas amostras comparadas.” [cfr Guilherme de Oliveira, est. citado pp 325-6]
A impropriamente chamada «impressão genética», passou a designar-se generalizadamente por perfil de ADN, que se
encontra mesmo positivamente definida no art. 2º f), e que, em síntese, corresponde ao resultado obtido de uma análise da
amostra de material biológico por meio de ADN (não codificante, na nossa lei e na generalidade das legislações).
Significa isto, desde logo, que das amostras biológicas recolhidas apenas se obtém o perfil de ADN («a impressão
genética») que lhe corresponde e não quaisquer outros dados, nomeadamente relativos à saúde ou a caraterísticas
fenotípicas relevantes.
Para além disso, apenas os perfis de ADN obtidos vão ser guardados em bases de dados, juntamente com os dados
pessoais dos respetivos fornecedores, pelo que a base de dados apenas disponibilizará esses mesmos elementos e não
quaisquer outros que pudessem ser obtidos da amostra biológica.
Por último, o art. 34º nº 1 determina que as amostras recolhidas em condenados são imediatamente destruídas depois da
obtenção do perfil de ADN, não existindo biobancos de amostras de condenados que permitam a extração da informação
diferente da informação obtida logo após a recolha da amostra [Guilherme de Oliveira reporta (est. e loc. cit., pp 330) refere-se especificamente ao perigo de as amostras de ADN serem usadas abusivamente para investigação de caraterísticas
pessoais de expressão genética, como seria o caso da tentação de averiguar caraterísticas com relevo forense (por exemplo,
tendências violentas ou criminosas) de todos os cidadãos ou grupos de indivíduos. Receio este que, porém, parece afastado
pela legislação atual com a destruição imediata das amostras de condenados, como dizemos no texto, sendo certo que o
autor menciona ainda aspetos de ordem técnica e científica que minimizam o risco apontado]. Informação esta que, como
referido, se limita à obtenção do perfil de ADN e dados identificativos da pessoa a que respeita, com vista a permitir
identificação futura de agente de crime por cruzamento daquela informação com a que vier a recolher-se de amostra
problema, maxime a recolhida no local de um outro crime.
Ao utilizar ADN não codificante e assegurar a destruição imediata da amostra biológica recolhida, a legislação
portuguesa previne adequadamente os receios mais significativos geralmente associados à recolha e conservação de perfis
de ADN, nomeadamente do ponto de vista do direito à intimidade da vida privada.
2.2.5.2.1. - É o caso dos receios resultantes da associação entre o risco de acesso a outros dados pessoais extraíveis de
ADN codificante, como sejam os relativos à saúde e a caraterísticas hereditárias específicas, e perspetivas científicas e
criminológicas assentes no determinismo genético. Diz-nos Susana Costa [A Justiça em Laboratório. A identificação por
perfis genéticos de ADN, Almedina-2003 p. 164] que “ Parece existir a convicção, ainda que nem sempre explicitamente
formulada, de que as bases de dados genéticos podem ser um instrumento de prevenção do crime, a partir de inferências de
predisposição genética ao crime e anomalias cromossómicas que as fundamentam, mas também através da análise de
assassinos em série. Dessa forma, a base de dados permitiria não só chegar ao criminoso, como ainda identificar
preventivamente potenciais autores de crimes.”
Ora, em legislações como a portuguesa parece-nos ser longínquo o perigo de utilização do ficheiro de condenados da
base de dados de perfis de ADN com esse fim, uma vez que se utiliza apenas ADN não codificante e as amostras biológicas
são imediatamente destruídas, como referido, sendo certo que «A técnica usada nos exames que se destinam a identificar
um indivíduo é diferente daquela que se tem de utilizar quando se investigam genes e as suas expressões fenotípicas» - cfr
Guilherme de Oliveira, est. cit. p. 330.
Mesmo no caso de transferência de perfis de ADN entre países da UE, no âmbito de Tratado de Prum de 2005 (a que
Portugal ainda não aderiu, embora tenha manifestado formalmente a sua intenção de aderir) [vd, para mais informações,
Helena Moniz, RMP nº 120 citado, p. 154, e Inês Ferreira Leite, A Nova Base de Perfis de ADN in Boletim Informativo do
IDPCC da FDL, ano I nº 5, acedido em www.fdl.ul.pt], que regula o intercâmbio de informações sobre ADN, impressões
digitais, registo de veículos e dados pessoais e não pessoais no âmbito da cooperação policial transfronteiriça entre as
partes contratantes, o direito à reserva da vida privada encontra-se assegurado. Desde logo, o art. 21º nº2 da Lei 57/2008
proíbe a transferência de material biológico no âmbito da cooperação internacional.
Por outro lado, como refere Helena Moniz “…a proteção da privacidade está assegurada uma vez que de acordo com a
Decisão-Quadro 2008/615/JAI, apenas é transferida entre os Estados membros a informação relativa aos perfis de ADN
obtido a partir do ADN não codificante, sem possibilidade de transmissão da informação que possa permitir a identificação
direta da pessoa a quem pertencem (art. 2º nº2 da Decisão). Além disso, mesmo em relação à transferência de dados
pessoais devem ser cumpridas as regras relativas à proteção de dados pessoais e as regras em matéria de auxílio judiciário
estabelecidas por cada Estado membro – art. 5º da Decisão” - (RMP nº 120, citado p. 154-5).
Para além disso, embora seja possível, nos termos limitados do art. 23º, a utilização da informação obtida a partir dos
perfis de ADN (e nunca de material biológico) para fins de investigação científica ou estatística apenas pode ter lugar após
anonimização irreversível, garantindo desse modo a proteção da vida privada dos cidadãos.
2.2.5.2.2. - Por outro lado, teme-se que a evolução técnica e científica possa vir a possibilitar a extração de mais
informação de caráter pessoal do que a simples identificação do indivíduo que é hoje possível retirar do ADN não
codificante. Como refere também Sónia Fidalgo (por todos), “ …não se pode excluir com toda a certeza que, no futuro, venha
a descobrir-se que este ADN [não codificante] afinal não é absolutamente “cego” quanto às caraterísticas fenotípicas do
indivíduo. A única segurança que temos é a de que se, no futuro, se descobrir que um marcador genético permite obter
informação para além da simples identificação do indivíduo, deixará de ser utilizado.” [cfr RPCC nº 16, p. 119]
Isto mesmo, aliás, encontra-se agora expressamente estabelecido no art 11º nº1 do Regulamento de funcionamento da
base de dados de perfis de ADN para fins de investigação civil e criminal, aprovado pela deliberação do Conselho MédicoLegal nº 3191/2008, publicado no DR II série, nº 234. De 03.12.2008, que é do seguinte teor: “ No caso de algum dos
marcadores de ADN revelar informação relativa à saúde ou a caraterísticas hereditárias específicas, esse marcador é
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excluído dos perfis de ADN incluídos na Base de Dados e deixa de ser estudado nas amostras a analisar posteriormente. “.
2.2.5.3. - Parece-nos, pois, que em face das apontadas opções e cuidados da lei portuguesa, encontra-se
significativamente reduzido o risco de que a partir dos perfis de ADN obtidos de cidadãos condenados, que aqui nos ocupa,
venham a ser guardadas nas bases de dados – e posteriormente utilizadas – informações relativas à intimidade da vida
privada dos indivíduos e das famílias, nomeadamente referentes à saúde, incluindo a maior ou menor propensão genética
para determinadas doenças, como a diabetes, o lúpus, a hemofilia ou o cancro, bem como outras caraterísticas fenotípicas
dos indivíduos e quaisquer outras informações que, podendo ser obtidas a partir de amostras biológicas noutro
condicionalismo, não o podem ser de acordo com o regime acolhido na Lei 5/2008 de 12 de fevereiro.
Nesta perspetiva, afigura-se-nos que a compressão sofrida pelos direitos fundamentais à privacidade e à
autodeterminação informacional, é proporcional, tendo em conta o risco mitigado da sua lesão efetiva, de forma
relevante, resultante da recolha de amostra biológica de condenado e da inserção do perfil de ADN obtido, na base de dados
para fins de identificação civil e criminal, tal como concretamente regulado na Lei 57/2008 de 12 de fevereiro.
2.2.5.4. - E será tanto mais assim, quanto as vantagens decorrentes da utilização de perfis de ADN na identificação futura
do agente de outros crimes, são consideráveis, o que constitui fator da maior importância no juízo a fazer sobre a
adequação e proporcionalidade da restrição aos direitos fundamentais em causa, pois tal restrição apenas é admissível na
medida do necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos - art. 18º nº 2 da CRP.
Na verdade, para além de constituírem um meio de prova relativamente célere, estes exames são considerados os mais
fidedignos na identificação dos indivíduos e a colheita da amostra biológica pode ser obtida por métodos pouco invasivos,
visto dispensarem a recolha de sangue, princípio que é mesmo assegurado pela Lei 5/2008, que no seu art. 10º impõe a
utilização de método não invasivo, designadamente a colheita de células da mucosa bucal ou outro equivalente, disposição
transposta para o art. 8º do Regulamento da base de dados de perfis de ADN.
O seu papel na investigação criminal, quer na descoberta do agente do crime, quer como elemento decisivo na declaração
de inocência de pessoas acusadas e mesmo condenadas, não carece hoje de demonstração, sendo crescentemente
considerado pelo Conselho da Europa e a UE, instrumento privilegiado de cooperação judiciária internacional em matéria
penal, para o que assume particular relevância a criação, apetrechamento e efetiva utilização de bases de dados nacionais
de perfis de ADN, de forma tendencialmente uniforme.
No caso particular dos dados obtidos em condenados, parece inegável que a sua inserção em Base de dados pode
satisfazer igualmente necessidades de prevenção do crime, nomeadamente de prevenção especial, desmotivando a
reincidência e, nessa medida, constituindo igualmente instrumento de defesa social.
Noutra perspetiva, há muito que é enfatizado o papel da base de dados na demonstração da inocência de condenados e
arguidos em processo criminal, encontrando-se mesmo - de forma algo surpreendente – opiniões de reclusos no sentido de o
seu perfil ser incluído e não ser sequer removido da base de dados, como forma de poderem demonstrar a sua inocência no
caso de serem erradamente incriminados na sequência de condenações anteriores, que os torna, como dizem, os suspeitos
do costume [vd jjcprovas.cienciahoje.pt/193, a propósito de um estudo de Helena Machado, investigadora da Universidade
do Minho, com o título “Base de dados de perfis de ADN com propósitos forenses em Portugal – Questões atuais de âmbito
ético, prático e político” – 2010].
2.2.5.5. – Ainda em sede de confrontação direta com as disposições constitucionais, cabe questionar se ao fazer depender
a ordem judicial de recolha de amostra de critérios materiais como os apontados na motivação de recurso e na doutrina e
jurisprudência em que se fundamenta (perigo de continuação criminosa ou outros riscos relevantes…), não se criariam mais
problemas do que os que se resolveriam.
Como refere Jorge Bravo [cfr RPCC nº 120 p. 115], uma opção deste tipo, que implicasse a apreciação crítica e analógica
em cada caso, com vista ao preenchimento de critérios materiais como o alarme ou ressonância social do crime, a
reincidência ou tendência do condenado para o crime, poderá mesmo considerar-se inconveniente por poder resultar em
graves atentados ao princípio da igualdade e legalidade criminal, o que igualmente aponta para a adequação do critério
formal acolhido pelo legislador.
2.2.6. – Jurisprudência do TEDH.
Por último, afigura-se-nos que ao exigir apenas requisitos formais e objetivos para a recolha de amostras em condenados,
a lei portuguesa não contraria a jurisprudência do TEDH invocada na motivação de recurso, antes se mostra conforme com
ela.
2.2.6.1. O acórdão S. e Marple versus R. Unido invocado na motivação de recurso e no citado Ac R. Lisboa de 11.10.2011,
começou por explicitar alguns princípios gerais sobre a garantia à intimidade e à vida privada, fundamentando depois a
decisão do caso concreto na apreciação de três aspetos essenciais. Análise da lei de direito interno, considerando que a
previsão legal é clara no que respeita à conservação das impressões digitais, das amostras biológicas e dos perfis genéticos,
mas não o ser relativamente às condições e modalidades de utilização, pois emprega expressões genéricas, que se prestam
a uma interpretação demasiado ampla.
Lembra ainda a importância da imposição de exigências mínimas, nomeadamente no que concerne à duração,
armazenamento, utilização, acesso de terceiros, os procedimentos destinados a preservar a integridade e confidencialidade
dos dados e os procedimentos de destruição daqueles, de maneira a que os litigantes disponham de garantias suficientes
contra os riscos de abuso e arbitrariedade.
De seguida, considerou legítimo o fim da conservação dos dados pessoais recolhidos, na medida em que visa a
investigação e prevenção do crime.
Finalmente, cuidou da razoabilidade da medida à luz do princípio de que a atuação do poder público deve ser necessária e
proporcional numa sociedade democrática, considerando que a medida restritiva de direitos fundamentais deve ser
necessária para atingir fins legítimos, deve guardar proporcionalidade entre os meios empregues e os fins perseguidos e que
as razões para adotar as medidas em causa devem ser relevantes e suficientes. Chamou a atenção para a circunstância de A
Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, serem as únicas ordens jurídicas no seio do Conselho da Europa a autorizar a
conservação das impressões digitais, amostras genéticas e perfis de ADN, de qualquer pessoa, independentemente da sua
idade, suspeito de ter praticado uma infração.
Lembrou também que os dados podem ser conservados qualquer que seja a natureza e gravidade das infrações e que a
conservação de amostras biológicas é particularmente intrusiva relativamente ao direito dos requerentes à sua vida
privada, em virtude da profusão de informações genéticas e relativas à saúde que elas contêm.
Destacou ainda que no caso era particularmente preocupante o risco de estigmatização, decorrente do facto de os
requerentes – apesar de não terem sido considerados culpados de qualquer infração estando, pois, em condições de
beneficiar da presunção de inocência -, serem tratados da mesma forma que os condenados e de as análises terem lugar
com amostras de ADN codificante.
O TEDH concluiu que, «conservar de forma geral e indiscriminada impressões digitais, amostras biológicas e perfis de ADN
de pessoas suspeitas que não tenham sido condenadas, não assegura um equilíbrio justo entre os interesses públicos e
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privados que concorrem e que o Estado demandado superou qualquer margem de apreciação aceitável na matéria, porque
no caso dos autos se verificou uma ingerência desproporcional nos direitos dos demandantes no respeito à sua vida privada,
que não se pode considerar necessária numa sociedade democrática, com a consequente violação do art. 8º da Convenção.»
2.2.6.2. - Ora, como se constata da comparação entre a lei portuguesa e os fundamentos e decisão tomada no acórdão
do TEDH, o caso ali apreciado corresponde a situação prevista no art. 8º nº1 da Lei 5/2008 e não no seu nº 2, que aqui nos
ocupa, pois os dados haviam sido obtidos de suspeito ou arguido em processo penal pendente e não de pessoa condenada
com trânsito em julgado, relativamente à qual as decorrências do princípio da presunção de inocência se colocam em
termos diferentes. Por outro lado, como vimos, entre nós os dados obtidos naquelas condições apenas poderiam valer no
próprio processo (em regra), não tendo lugar a sua inserção na base de dados para eventual utilização futura.
Noutra perspetiva, a recolha de amostras em condenado apenas é ordenada entre nós nos casos em que a pena aplicada
atinge um certo limiar de gravidade (pena principal de prisão em medida não inferior a 3 anos) e a conservação dos dados
não tem lugar por tempo ilimitado. O art. 26º nº 1 f) estabelece que os perfis de ADN e os respetivos dados pessoais são
eliminados na data em que se procede ao cancelamento definitivo das respetivas decisões no registo criminal. “Isto é, os
perfis de ADN, tal como os registos criminais, serão eliminados decorridos 5 anos sobre a extinção de uma pena (ou medida
de segurança) inferior a 5 anos, decorridos 7 anos sobre a extinção de um apena entre 5 e 8 anos de prisão e decorridos 10
anos no caso de condenação numa pena superior a 8 anos (cfr art. 15º da Lei 57/98)” [cfr Helena Moniz (RMP nº 120 (outdez. 2009) p. 152].
Por outro lado ainda, não há biobancos de amostras de condenados [assim, Helena Moniz, idem p. 152], que permitam a
extração de informação diferente da obtida logo após a recolha da amostra e que, como referido, se limita à obtenção do
perfil de ADN e dados identificativos da pessoa a que respeita. Na verdade, apesar de o art. 11º (“Princípio do
contraditório”) prever que se reserve “…uma parte bastante e suficiente da amostra para a realização de contra-análise”, o
art. 34º nº 1 determina que as amostras recolhidas em condenados são imediatamente destruídas depois da obtenção do
perfil de ADN, pelo que não são sequer guardadas amostras de condenados que permitam posteriormente uma contra
análise. No entanto, o art. 10º do Regulamento da base de dados de perfis de ADN assegura que a realização das análises é
feita em duplicado, sempre que possível (e sê-lo-á nas mesmas condições em que seria possível guardar amostra biológica
para o futuro), por profissionais diferentes e demais termos aí previstos, que asseguram suficientemente os resultados
obtidos, tanto mais que o nº 2 do art. 10º condiciona a inclusão na Base de dados de amostras referência obtidas em
pessoas (como é caso das amostras recolhidas em condenado a que se refere o nº 2 do art. 8º que nos ocupa) ao
cumprimento das normas de realização das análises estabelecidas no nº1 do citado art. 10º. Em todo o caso, sempre o art.
32º (“Finalidades do biobanco”) instrumentaliza a conservação das amostras - nos casos em que tal tem lugar, ou seja os
que resultam da conjugação dos arts 34º, 26º e 15, da Lei 5/2008, onde não se inclui a amostra obtida de condenado, como
referido supra -, à realização de análises e contra-análises necessárias às finalidades de identificação civil e de investigação
criminal, não admitindo a sua utilização para quaisquer outros fins.
Por fim e contrariamente ao que sucedia relativamente ao Reino Unido, na lei portuguesa os perfis de ADN, para efeitos
de identificação civil e criminal, são obtidos de amostras de ADN não codificante, o que faz toda a diferença, como vimos,
pois os maiores receios que se associam à recolha e conservação de perfis de ADN, do ponto de vista do direito à intimidade
da vida privada, reportam-se precisamente aos perigos decorrentes da possibilidade de ficar acessível informação contida
em amostras de ADN codificante.
Aliás, a opção inglesa de analisar e armazenar o ADN com a integralidade das suas informações, sem distinguir o ADN
codificante do não codificante, não é seguida pela generalidade dos demais países europeus, que ao limitarem a recolha ao
ADN não codificante, procuram que a ingerência no direito à intimidade e à vida privada seja a mínima possível, sem
comprometer a sua utilização para a investigação criminal, de forma coerente com as exigências do princípio da
proporcionalidade, tal como é orientação da UE.
2.2.7. – Concluímos, pois, a exposição das principais razões que nos levam a considerar que o nº 2 do art. 8º, na
interpretação refletida na decisão recorrida, ou seja, que a recolha de amostra ali prevista depende apenas dos requisitos de
natureza formal mencionados naquele nº 2, não é materialmente inconstitucional, como dito supra, contrariamente ao
entendimento do MP recorrente e da doutrina e jurisprudência nacional que expressamente invocam.
Assim sendo, o tribunal recorrido não tinha que fundamentar materialmente a sua decisão na parte em que ordenou a
recolha de amostra biológica ao arguido, após trânsito em julgado da condenação, e subsequente inserção na base de
dados de perfis de ADN, pelo que não se verifica a invocada nulidade de sentença de falta de fundamentação – art. 379º nº1
a) e 374º nº2, do CPP.
Ac. TRE de 13-12-2011 : I. A recolha prevista no n.º 1 do art.º 8 da Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, pressupõe a
existência de uma investigação concreta e que, perante a ponderação dos interesses em confronto, a autoridade judiciária
conclua pela necessidade da sua realização, que deve ser fundamentada, ou seja, que o direito à privacidade e liberdade do
arguido deve ceder perante o interesse público da investigação, situação que nada tem a ver com a recolha prevista no n.º
2 do art.º 8 da Lei n.º 5/2008, depois do trânsito em julgado da condenação.
II. Aquele art. 8º n.º 2 não permite que, em caso de recusa, o condenado possa ser forçado à recolha das amostras aí
referidas; se essa fosse a intenção do legislador tê-lo ia dito, como o disse no n.º 1 daquele preceito.
Fonte: Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN.
Ac. TRL de 11-10-2011 : I. A recolha de amostras de ADN, a que se refere o art. 8, n.º 2, da Lei n.º 5/2008, de 12 de
fevereiro, não é automática face a uma condenação transitada em julgado, pressupondo a existência de grave perigo de
continuação criminosa ou outros receios relevantes que possam ou permitam inferir a necessidade daquela recolha e
subsequente conservação.
II. Determinando aquela recolha, a sentença deve fundamentar em concreto aquele perigo, de modo a convencer da sua
necessidade e proporcionalidade.
Extracto da fundamentação:
Face à actual Lei n.º 5/2008, relativa à criação de bases de dados de perfis de ADN, e tomando em linha de conta o
recente desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no caso "S. e MICHAEL MARPER versus
REINO
UNIDO"
[De
4
Dezembro
de
2008
pela
GRAND
CHAMBER
;
pubº
no
site:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Judgments/S.%20AND%20MARPER%20v.%20THE%20UNITED%
20KINGDOM%20EN.pdf], tem-se defendido que o artigo 8.º, nºs 1, 2 e 6, conjugado com os artigos 15.º, n.º 1, alínea e),
26.º, n.º 1, alíneas e) e f), e n.º 2, da Lei n.º 5/2008, ao permitirem a conservação de perfis de ADN, quer quando não houve
condenação (automaticamente com a constituição de arguido), quer quando a mesma já ocorreu (automaticamente por
condenação por crime punido com pena de prisão igual ou superior a 3 anos) e está ou já foi cumprida, por longos períodos
de tempo, se afigura desproporcionada e, por isso, materialmente inconstitucional (artigo 8.º, n.os 2 e 3, 16.º, n.º 1, 18.º,
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n.º 2, 26.º, 35.º, da CRP, e artigo 8.º, da CEDH), por contender com o direito à reserva da intimidade (genética) da vida
privada, ao livre desenvolvimento pessoal e à autodeterminação informacional. [RODRIGUES, Benjamim Silva, Da Prova
Penal Tomo I- A Prova Científica: Exames, Análises ou Perícias de ADN? Controlo de Velocidade, Álcool e Substâncias
Psicotrópicas, Editora Rei dos Livros, Ano: 2011, 3ª Edição]
Também segundo Paulo Albuquerque [vide autor citº, Comentário do CPP à luz da CRP e da CEDH, artº 172º, notas 12 e
13, 2ª ed] pode haver inconstitucionalidade na medida em que o despacho que determine recolha de amostras de DNA (por
inexistência de anteriores recolhas nos autos) ao abrigo, v.g., do artº 8º nº2 da lei 5/2008 (condenação por crime punido
com pena de prisão igual ou superior a 3 anos) não seja fundamentado nomeadamente em perigo de continuação
criminosa, mesmo que apenas seja efectiva e igual ou superior a 5 anos de prisão.
Funda-se esta posição em antecedentes jurisprudenciais similares surgidos na Alemanha (decisão do Tribunal
Constitucional Alemão de 14.12.2000) na medida em que este entendeu só não haver inconstitucionalidades da Lei ALEMÃ
DE 7.9.1998- § 2º da DNA-Identitätsfestsellungsgesetz) (e que o artº 172º do nosso CPP teria assimilado em alguns aspectos
mas com alterações) desde que se restringisse a um elenco de crimes graves, na esteira do que vem afirmado pela ciência
criminológica, e o juiz fosse chamado a fazer um juízo sobre o “perigo de continuação criminosa”, baseado nas
circunstâncias do caso, demonstradas e justificativas da recolha de amostras de DNA, sob pena de desproporcionalidade e
desnecessidade. Também neste argumentário o ilustre anotador segue o mesmo ponto de vista já anotado no parecer
nº18/2007 da CNPD em matéria de fundamentação do despacho naqueles critérios, subordinados ao artº 29º nº 3 da CRP e
uma vez que os efeitos da sentença condenatória, nesta parte, são de natureza substantiva e não automáticos.
A citada jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (que reflectia dois casos de prévia recolha de ADN de
dois cidadãos ingleses que não foram condenados nos respectivos processos e que a policia inglesa, apesar de pedido dos
mesmos, se recusou a destruir), deixou claro que as derrogações ao nº 2 do artigo 8º da CEDH só são permitidas se
estiverem em conformidade com a lei e forem necessárias numa sociedade democrática, tal como confirmado no acórdão
recente deste tribunal no processo supramencionado S. e Marper v. Reino Unido, em que considera uma violação do artigo
8º da CEDH a detenção de "poderes abrangentes e indiscriminados (...) de manutenção das impressões digitais, amostras de
células e perfis de ADN de indivíduos suspeitos de crimes, mas não condenados"; A conclusão do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem, no supramencionado processo S. e Marper v. Reino Unido, da existência de “risco de estigmatização”
pelo facto de, na base de dados de ADN do Reino Unido, se reservar o mesmo tratamento às pessoas não condenadas por
qualquer crime e aos criminosos condenados, deve levantar igualmente questões sobre a legalidade das operações de
exploração de dados para a obtenção de perfis assentes no tratamento de dados pessoais de indivíduos que não tenham
sido condenados pelos tribunais.
Veja-se ainda com interesse sobre o assunto, a Proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente
ao problema da exploração de dados para a obtenção de perfis, nomeadamente com base na origem étnica e na raça, nas
operações de luta contra o terrorismo, manutenção da ordem, controlo da imigração, alfândegas e controlo fronteiriço in:
(2008/2020(INI))- Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos- Relatora: Sarah Ludford; pubª no
site: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0222+0+DOC+XML+V0//PT
Sendo certo que aquela jurisprudência do TEDH se apoiou essencialmente num caso em que não tinha havido
condenação, ao contrário do que sucede nos autos de que este recurso provém, a questão da fundamentação mínima
discutida pelo Prof Paulo Pinto de Albuquerque merece-nos toda a atenção e respeito na perspectiva da consideração da
não automaticidade legal da recolha por via de uma mera condenação transitada em julgado mas apenas quando o
grave perigo de continuação criminosa ou outros receios relevantes possam ou permitam inferir a necessidade daquela
recolha e subsequente conservação e estabelecer uma adequada ponderação séria acerca da proporcionalidade da mesma.
No caso concreto, não foi fundamentada na sentença recorrida a recolha de ADN senão na determinação legal, a qual
apenas fixa como critério a condenação transitada em julgado. Os crimes foram graves e atingiram na ilicitude e dolo, em
certos casos, um patamar que ainda chegou a um nível médio. Porém, a decisão limitou-se a determinar a recolha sem ir
para além disso.
Não cremos nem vislumbramos aqui em concreto um perigo assim tão grave de continuação criminosa que justifique
proporcionalidade à decisão de recolha. Não sendo esta recolha, em si mesma, o problema, sobretudo quando efectuada
por métodos não invasivos do corpo dos arguidos, já o será a sua conservação para futura utilização consoante os fins que
visem e os limites daqueles direitos de reserva íntima e de privacidade.
Se essa preservação seria discutível apenas em momento ulterior em função do perigo futuro de eventual violação de
direitos fundamentais, o certo é que a fundamentação da sua recolha é requisito prévio que deve ser indispensável. O caso
concreto é um exemplo disso mesmo, pela sua omissão e que este Tribunal de recurso não dispõe de elementos que a
possam suprir (nem os tinha também a 1ª instância, face ao que provado ficou) sendo porém de louvar, não obstante, que
nesta matéria se comece já a dar-se conta, como o fez o tribunal recorrido, ainda que de modo incompleto, de que existe a
lei 5/2008 e que raramente se venha aplicando nos tribunais uma exigência normativa para a qual se desejaria um maior
cuidado e atenção.
Por tudo o que se referiu, e não obstante a dita referência ao cuidado a ter-se, face à questão da (não) automaticidade da
imposição de recolha de ADN só por força de uma condenação transitada, revoga-se a decisão na parte em que impõe a
recolha de ADN do arguido A…, sem o respectivo consentimento, por falta de fundamento inequívoco, ligado à defesa dos
princípios da necessidade e da proporcionalidade, mantendo-se a mesma em tudo o mais.
Ac. TRG de 14-09-2009 : Os resultados da análise de amostra recolhida numa zaragatoa bocal efetuada no âmbito de
um processo, podem ser comparados com os resultados da análise a vestígio de sangue recolhido noutro processo
instaurado em data anterior à recolha da amostra.
Ac. TRE de 16-12-2008 : I. Tendo o arguido recusado – expressamente – colaborar ou permitir qualquer colheita de
pessoais vestígios biológicos, nomeadamente saliva, para exame de ADN, competia ao Juiz de Instrução Criminal, nos
termos do art.º 154 n.º 2 do CPP, com referência ao art.º 172 n.ºs 1 e 2 do mesmo código, decidir se existiam razões para
compelir o arguido a submeter-se a tal colheita com vista ao exame de ADN, ponderando a necessidade da sua realização,
tendo em conta o direito à integridade pessoal e à reserva da intimidade do visado.
II. Em lado nenhum destes preceitos, designadamente do art.º 154 n.º 2 do CPP, se exige que o exame se mostre
imprescindível para a descoberta da verdade (enquanto meio indispensável para a descoberta da verdade) … como acontece
com o disposto no art.º 135 n.º 3 e 187 n.º 1 do CPP, ou que se concretizem os factos que com o exame se visam provar.
III. Exige-se tão só que, perante o conflito de interesses – e tendo em conta, naturalmente, a natureza e gravidade do
crime ou crimes em investigação – se pondere da necessidade da sua realização, enquanto diligência útil, relevante,
necessária para a descoberta da verdade, em função das demais provas recolhidas ou a recolher, e se, em face dessa
necessidade, se justifica a limitação do direito do arguido à sua auto-determinação (dizemos auto-determinação, pois a
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recolha de saliva não configura qualquer violação da integridade física do arguido).
IV. No caso em apreço a intervenção do Juiz de Instrução – imposta pelo art.º 154 n.º 2 do CPP – perante o conflito de
interesses em confronto (de um lado, o direito do arguido à sua auto-determinação – art.º 25 n.º 1 da CRP – do outro, a
investigação dos factos integradores dos ilícitos denunciados, bem graves, aliás, se tivermos em conta a acusação
entretanto deduzida, ou seja, a boa administração da justiça), bem ponderou, quer a necessidade da realização do exame,
quer a prevalência do interesse da investigação sobre o direito à auto-determinação do arguido visado, tendo em conta,
designadamente, que a recolha de saliva constituiria uma restrição mínima, quase irrelevante, daquele direito do arguido.
Nestes termos, a realização forçada do exame autorizado pelo despacho recorrido mostra-se justificada e legitimada, não
violando qualquer preceito constitucional, designadamente os art.ºs 25, 26, 32 n.º 4 da CRP e 126 do CPP.
V. No art.º 154 n.º 2 do CPP não cabe a exigência da indicação do dia, hora, local e entidade que procede ao exame, quer
porque a aplicação deste preceito resulta da remissão expressa do art.º 172 n.º 2 do mesmo diploma (que remete
expressamente para o art.º 154 n.º 2 e apenas para o n.º 1), quer porque o exame previsto no art.º 172 n.º 1 do CPP,
enquanto meio de obtenção (forçada) de prova não se confunde com a perícia prevista do art.º 154 do CPP, enquanto meio
de prova, questão relativamente à qual o despacho recorrido não se pronunciou.
VI. Sendo o Ministério Público o titular do inquérito, a si cabe, por direito próprio, uma vez autorizado o exame, proceder
às diligências necessárias à sua realização e fazer respeitar os procedimentos legalmente previstos para o efeito,
designadamente o estabelecido no art.º 156 n.º 5, ex vi art.º 172 n.º 2, ambos do CPP.
Fonte: Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN.
Ac. TRP de 10-12-2008 : Não é inconstitucional a norma do art. 172.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, interpretada
no sentido de que é legítimo o uso da força física para obter, através de zaragatoa bucal vestígios biológicos de um
arguido para fins de comparação com os encontrados nas cuecas da ofendida, se está em causa a investigação de um crime
de violação, não havendo outras provas para além das declarações daquela, que sofre de considerável atraso mental.
5- Acórdão da 1.ª instância
Acórdão do Tribunal Judicial de Ponta Delgada de 13/06/2014
I. Contrariamente ao que sucede noutras legislações congéneres estrangeiras, o legislador nacional assumiu inteiramente
a responsabilidade de estabelecer, com preclara sageza, a linha delimitadora a partir da qual os dados genéticos de um
condenado devem passar a constar da base de dados, e são eles: os condenados em pena de prisão igual ou superior a três
anos, ainda que suspensa na sua execução.
II. A pena concreta de três anos de prisão está muito por cima de qualquer bagatela penal e também, indubitavelmente,
acima do que é normalmente expectável na criminalidade de baixa intensidade. Por tudo isto não sobram dúvidas que
também neste aspeto o legislador foi criterioso, a ponto de se não afigurar razoável ver aqui um atropelo desproporcionado
aos direitos pessoais do condenado.
III. Assim, verificado aquele condicionalismo legal (pena concreta igual ou superior a três anos de prisão, ainda que esta
seja suspensa na sua execução), o juiz ordenará, mediante despacho (a cumprir apenas após trânsito em julgado da decisão
condenatória), a recolha de amostras no condenado (artigo 8.º, n.º 2), cabendo-lhe apenas determinar a efetivação da
recolha das amostras. Não deve (rectius: não pode) o juiz substituir-se ao legislador e alterar a regra fixada por este.
IV. Se o fizer extravasa do seu papel de aplicador da lei ao caso concreto, violando o princípio da separação de poderes,
porque neste caso o intérprete não se estaria movendo, ainda, no plano da interpretação jurídica, mas antes no da correção
das opções legislativas, o que é inconstitucional de acordo com o princípio da separação de poderes logo enunciado no
artigo 2.º da CR.
V. Defronte de uma norma com um sentido que exprime uma vontade inequívoca do legislador, mas inconstitucional, não
cabe ao aplicador moldá-la aos ditames da Lei Fundamental – cabe apenas desaplicá-la por inconstitucional (artigo 204.º da
CR); e ao legislador cabe prescindir dela ou alterá-la de modo a expurgar a maleita da inconstitucionalidade.
Fonte: Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN.
6- Orientação do MP
Instrução nº 1/15, de 27-05-2015 - Perfis ADN
A Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro (diploma a que se referem todos os normativos mencionados sem indicação da fonte)
aprovou a “criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal”.
No âmbito da investigação criminal pretende o legislador que sejam inseridos na base de dados os perfis de ADN de
amostras biológicas recolhidas no local do crime (denominadas “amostras problema cfr. n.º 4 do art. 8.º e al. c) do artigo
2.º) com a finalidade de os comparar com os perfis de arguidos ou condenados recolhidos ou a recolher nos termos dos
números 1 a 3 do artigo 8.º.
Nos casos em que não existe um suspeito identificado para proceder a uma comparação direta com o vestígio recolhido, a
base de dados será, muitas vezes, a única forma de o identificar e prosseguir a investigação criminal, nomeadamente nos
denominados “crimes contra desconhecidos”.
Na fase de inquérito a inserção na base de dados dos perfis de ADN de “amostras problema” depende exclusivamente de
despacho do magistrado do Ministério Público, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 18.º.
Apurou-se existirem “amostras problema” nos laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses
I.P. (INMLCF) e do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária (LPC/PJ) cujos perfis não foram inseridos na base de
dados sem que se saiba se o magistrado do Ministério Público ponderou a relevância dessa mesma inserção.
A não inserção na base de dados de ADN do perfil de ADN da “amostra problema” configura a omissão de uma diligência
que se poderá revelar essencial para a prossecução da investigação e ação penal.
No sentido de promover uma melhor articulação entre o Ministério Público e os laboratórios do INMLCF e do LPC/PJ foi
celebrado protocolo com a finalidade de criar um mecanismo de comunicação específico que facilite e promova a decisão do
Ministério Público sobre a relevância da extracção do perfil de ADN da “amostra problema” e a sua inserção na base de
dados de perfis de ADN.
A decisão de inserção pressupõe que o magistrado pondere, tendo em conta o caso concreto, a relevância da
identificação da “amostra problema” para a investigação e exercício da ação penal, seja pela existência de pressupostos
processuais para a prossecução do inquérito criminal o que não sucederá, por exemplo, no caso de não ter sido
legitimamente exercido o direito de queixa, ter decorrido o prazo de prescrição, entre outros. seja pelo local, circunstâncias
e modo como o vestígio biológico foi recolhido.
A comunicação pode ocorrer, também, em processos em fase de julgamento. Nestes casos, deverá o magistrado do
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Ministério Público que acompanha o processo, caso entenda ser relevante a inserção, requerer ao juiz que decida em
conformidade.
Assim, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 12º do Estatuto do Ministério Público, na redação da Lei
60/98, de 27 de agosto, determino:
1. Os magistrados do Ministério Público devem verificar em todos os inquéritos criminais, mesmo que sem suspeito
identificado, se foi recolhido algum vestígio biológico não identificado (“amostra problema”) com relevância para a
investigação e exercício da ação penal.
2. Caso tenha sido recolhido um vestígio biológico relevante e não existindo suspeitos identificados para efeitos de
comparação direta, devem determinar a obtenção do respectivo perfil de ADN e a sua inserção na base de dados de perfis
de ADN, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 18.º da Lei 5/2008, de 12 de fevereiro.
3. Sempre que o INMLCF ou o LPC/PJ comuniquem a existência de uma “amostra problema” não identificada que não foi
inserida na base de dados, o magistrado titular ou, no caso de processos na fase de julgamento, o que o acompanha,
pondera a relevância da sua inserção na base de dados de perfis de ADN.
4. Caso entenda que a identificação da “amostra problema” é relevante para as finalidades de investigação e exercício da
ação penal:
4.1 Se já tiver sido obtido o perfil de ADN determina ou promove a sua inserção na base de dados de perfis ADN, ao
abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 18.º da Lei 5/2008, de 12 de fevereiro.
4.2 Se não tiver sido obtido o perfil de ADN determina ou promove a respectiva obtenção e a subsequente inserção na
base de dados de perfis de ADN, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 18.º da Lei 5/2008, de 12 de fevereiro.
5. Quando o magistrado titular entenda que a identificação da “amostra problema” não é relevante para as finalidades
da investigação e ação penal comunica essa circunstância, consoante os casos, ao INMLCF ou ao LPC/PJ.
7- Doutrina online
PAULO PINTO ALBUQUERQUE, «As bases de dados de perfis de ADN à luz da Convenção Europeia dos Direitos do
Homem» comunicação apresentada nas Conferências "A base de dados de perfis de ADN face ao direito penal e processual
penal e à Convenção Europeia dos Direitos do Homem", organizadas pela Comissão Parlamentar de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e pelo Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN,
auditório do novo edifício da Assembleia da República, Lisboa, 24 de abril de 2015.
Extracto do texto:
[…] princípios que o Tribunal [TEDH] já identificou, até agora, como mandatórios, digamos a ssim, no âmbito desta
matéria?
Primeiro princípio: a recolha da amostra não voluntária e a obtenção de perfil nunca são automáticas, supõem sempre
uma decisão. A decisão tem de ser sempre fundamentada e ela supõe um grau de suspeita em relação ao visado.
[…] o Tribunal entende que a garantia aqui é a da previsão legal da recolha forçada, mas não chega ao ponto de exigir
que a recolha forçada tenha fundamento em despacho judicial.
Segundo princípio: a retenção da amostra e do perfil constitui uma decisão autónoma da decisão de recolha e, portanto,
enquanto decisão autónoma, obedece a um regime distinto da recolha, exigindo, também, uma decisão distinta da decisão
que determina a recolha. Esta retenção tem de obedecer a prazos fixados na lei, a prazos diferenciados em função da
natureza do crime imputado ou da pena […]
Terceiro princípio: […] A remoção da amostra ou do perfil pode ter lugar oficiosamente ou a pedido do visado, após o
decurso do prazo em relação à decisão final do processo […].
Quarto princípio: […] O Tribunal chega a admitir a destruição da amostra por órgão de polícia criminal e, por maioria de
razão, por magistrado judicial ou do Ministério Público. […]
Quinto princípio: […] O Tribunal também dá a entender que sim, que há uma obrigação de o fazer. Se essa recolha foi
feita numa base voluntária, a pedido, deve ser destruída essa amostra, e isso deve ser feito obrigatoriamente.
Sexto princípio […] O Tribunal não exige que haja um mecanismo judicial […]. Aqui, a balança pende mais para um
sistema administrativo do que para um sistema judicial de controlo das bases […].
Finalmente, princípio sétimo: regras probatórias. O Tribunal ainda não esclareceu se aquela regra que tem da
jurisprudência relativamente às testemunhas não identificadas - que, aliás, está refletida no nosso artigo 34.º, n.º 2, da lei
nacional - também se aplica nesta matéria e, portanto, tem dado alguma flexibilidade.
HELENA MONIZ, «Natureza jurídico-penal da inserção de perfis de condenados na base de dadosde perfis de ADN
portuguesa» comunicação apresentada nas Conferências "A base de dados de perfis de ADN face ao direito penal e
processual penal e à Convenção Europeia dos Direitos do Homem", organizadas pela Comissão Parlamentar de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e pelo Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN,
auditório do novo edifício da Assembleia da República, Lisboa, 24 de abril de 2015.
Extracto do texto:
[…] temos de saber qual é o regime de recolha de uma amostra para depois obter o perfil. E aí a doutrina tem andado
pela classificação disto ora como sendo um exame, ora como sendo uma perícia.
Aqueles que estão mais habituados a estas coisas sabem que eu costumo dizer que isto é um exame e uma perícia ao
mesmo tempo. Isto é, tento distinguir, por um lado, o momento da colheita - para ter o perfil de ADN preciso de ter
material biológico e, para ter material biológico, tenho de ir buscá-lo. E não estou a falar em amostras de sangue, estou a
pensar na chamada zaragatoa bucal, que é muito simples, e, portanto, os direitos à integridade física estão salvaguardados
e as lesões à integridade física, para mim, são relativamente pequenas e justificadas à luz daquilo que se pretende.
O que é certo é que, para mim, isto é um exame. Preciso de obter este material biológico porque, enquanto não o obtiver,
não tenho prova nenhuma.
Se calhar, faço uma distinção demasiado teórica, é certo, mas o Código de Processo Penal distingue entre meios de
obtenção de prova e meios de prova. A perícia é um meio de prova, mas colher o material biológico não meio de prova
nenhum.
Posso colher material e ficar com a zaragatoa, posso levá-la para casa, e isto não prova nada! Se não tiver um cientista
com um aparelho que, a partir daquele material biológico, consiga o ADN, aquilo não serve para nada, nem para os
tribunais nem para mim. Portanto, preciso daquele cientista.
Isto para dizer que é por isso que muitas vezes se recorre ao artigo 172.º. É que o colhero material biológico é um exame,
mas coisa diferente, depois, é, a partir do material biológico, obter um meio de prova. Quando obtenho o perfil de ADN é
que isso me vai servir de meio de prova, no âmbito do processo penal. Até lá, ele não me serve.
Isto é importante porquê? É importante por causa de todo o regime do artigo 172.º do Código do Processo Penal e é
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importante porque todo o regime do exame, no âmbito do Processo Penal, tem em vista, por um lado, fazer aquilo que, no
âmbito do Direito Constitucional, se costuma chamar uma concordância prática entre os interesses, os interesse que são
lesados com a simples colheita e os interesses que pretendemos prosseguir com essa colheita, nomeadamente a
investigação, a verdade material do processo, uma justiça melhor no caso, etc. E aí dizemos que,para fazer essa
concordância prática, temos de cumprir alguns requisitos.
[…] mesmo considerando que a colheita é simplesmente um exame, penso que as normas do processo penal não chegam.
É uma ideia que tenho relativamente à necessidade de alterar ou completar a Lei.
Este é um ato preparatório de um meio de obtenção de prova, que depois vai ser a análise pericial, e aí não vejo
qualquer problema. Depois de passado o momento de recolha e da colheita, temos um perfil de ADN.
Coisa diferente é, a seguir, saber quando se insere ou quando se vai ter acesso a esse perfil que está inserido numa base
de dados. Isso é outra coisa, mas até aqui penso que o problema ficaria resolvido.
JORGE DOS REIS BRAVO, «Recolha de amostras, inserção e interconexão de perfis de ADN de arguidos não condenados»,
co municação apresentada no Colóquio "A Lei 5/2008, de 12 de fevereiro, que aprovou a criação da base de dados de perfis
de ADN, e a investigação criminal - balanço e perspetivas", organizado pela Comissão Parlamentar de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e pelo Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN,
auditório do novo edifício da Assembleia da República, Lisboa, 27 de março de 2015.
Extracto do texto:
[…] a questão fulcral suscitada a propósito da interseção dos regimes normativos do Código de Processo Penal e da Lei
n.º 5/2008, prende-se com os problemas emergentes no momento da recolha das amostras em sede de investigação
criminal para obtenção e comparação de perfis genéticos, ou seja, em momento no qual se torna ainda necessário
estabelecer a identidade do agente suspeito de um facto típico, ilícito e punível.
[…]
[…] a deteção e recolha de material biológico consiste num exame, a obtenção do perfil de ADN e a interpretação do
resultado obtido após a comparação dos perfis genéticos já consiste numa perícia. [cfr. neste sentido MARTA MADALENA
BOTELHO, Utilização das Técnicas de ADN no Âmbito Jurídico. Em Especial, Os Problemas Jurídico-Penais da Criação de Uma
Base de Dados de ADN em Portugal, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 220 e ss.]
Esta constatação não é despicienda, uma vez que pode implicar problemas específicos concernentes a cada um dos
regimes. Porém, é a própria lei que por vezes se refere indiferentemente a certos meios de prova como «exame pericial»,
assumindo alguma dificuldade no estabelecimento de uma linha de demarcação entre esses meios de prova e de obtenção
de prova.
Na verdade, há autores quem defendem que uma perícia qua tale, não pode deixar de pressupor uma prévia fase de
exame. [Assim, JOSÉ M. CRUZ BUCHO, «Sobre a recolha de autógrafos do arguido: natureza, recusa, crime de
desobediência v. direito à não auto-incriminação (notas de estudo)», sítio do Tribunal da Relação de Guimarães, acessível
em: http://www.trg.pt/ficheiros/estudos/sobre_a_recolha_de_autografos_do_arguido.pdf, p. 14. De acordo com o Autor, a
propósito da recolha de autógrafos, «na base de uma perícia está sempre um exame». Cfr., ainda, o Ac RG de 15-10-2012,
(rel. Des. Cruz Bucho), numa situação de sujeição a exame de radiologia para deteção, apreensão e subsequente perícia dos
produtos estupefacientes transportados no corpo do arguido (cfr. art. 53.º do Dec.-Lei n.º 15/93, de 22-01) que «uma coisa é
tirar uma radiografia, isto é sujeitar alguém a Raios X, a radiações electromagnéticas penetrantes, de comprimento de onda
muito mais curto do que o da luz visível que vão impressionar as chapas fotográficas (cfr. v.g., L. Manuila, A. Manuila, P.
Lewalle e M. Nicoulin, Dicionário Médico, vol. II, Lisboa 2000, pág. 513)», operação essa qualificada de exame, «outra coisa
é ler a radiografia, interpretá-la, valorar o resultado assim obtido», o que se assume como elaboração da perícia (sumariado
na CJ, Ano XXXVII, t. IV, pp. 279-280 (texto integral disponível em: www.colectaneadejurisprudência.com).
[…]
Enquanto em Espanha, a perícia através de tecnologia de determinação de perfil genético é consensualmente tratada
como perícia, entre nós, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE já se pronunciou no sentido de se estar perante um exame,
abordando a questão no quadro dos meios de obtenção prova “exames”. [Comentário ao Código de Processo Penal à luz da
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 3.ª ed. actualizada, Universidade Católica
Editora, Lisboa, 2009, pp. 464]
HELENA MONIZ, em escrito anterior à Reforma Penal de 2007, parece inclinar-se para acolher uma classificação
compósita do procedimento de determinação de perfil genético para investigação criminal, decompondo-o em «colheita de
amostra» – exame – e «obtenção do perfil» – perícia [Cuja competência refere ser de atribuir ao juiz, precisamente por
remeter para o regime consignado no art. 154.º, n.º 2 (ou n.º 3, na versão conferida ao preceito pelo art. 2.º da Lei n.º
20/2013, de 21-02), dado considerar tratar-se de «perícia sobre características físicas» («Condições e Limites da Utilização
da Prova por ADN em Processo Penal (a Lei n.º 5/2008)», A Base de Dados de Perfis de DNA em Portugal (Actas das
Conferências CNECV em 13 de abril de 2012 em Coimbra), Coleção Bioética, 15, Conselho Nacional de Ética para as Ciências
da Vida, Lisboa, 2012, p. 84.] ; é o que se infere da posição que assume quando diz que «Quanto à colheita da amostra, deve
ser realizada de acordo com as regras processuais, não havendo, portanto, e de acordo com o que está estabelecido na lei,
diferenças assinaláveis. (...) Há assim uma tentativa de distinção clara entre as duas questões, para mim completamente
diferentes: uma a recolha daamostra, que deve seguir as regras dos exames médico-legais; outra, a obtenção do perfil, que
exige uma análise científica, tratando-se nitidamente de uma perícia. Nestas duas partes, regemo-nos pelas regras do CPP».
[Idem, loc. cit., p. 84.]
INÊS TORGAL M. P. SILVA parece aderir a uma classificação bipartida de exame – momento da colheita de ADN –,
seguido de perícia – «posterior análise», com base no regime normativo de ambos os institutos processuais de produção de
prova, feito pela remissão feita pelo art. 8.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2008; contudo, sustenta a classificação da análise de ADN
enquanto meio probatório, como perícia, aderindo à tese da admissibilidade da coerção para a recolha de amostra
biológica. [«A (i)legitimidade da colheita coerciva de ADN para efeitos de constituição da base de dados genéticos com
finalidades de investigação criminal», LexMedicinae -Revista Portuguesa de Direito da Saúde - Ano 8, N.º 15, 2011, pp. 165
166 e 176.]
SÓNIA FIDALGO abordou também – de forma que concita amplamente a nossa adesão – o problema da
(im)possibilidade de se proceder a uma cisão entre a recolha do material biológico, que constituiria um exame, e a
posterior análise, que integraria uma perícia. Exatamente por considerar que a própria recolha, nestes casos, exige já
«especiais conhecimentos técnicos (ou mesmo científicos) que fazem com que não se possa falar de um mero exame»,
pensamos ser de rejeitar a classificação deste meio de prova como [um meio de prova] composto ou misto, sendo de acolher
a sua classificação como perícia. [«Determinação do Perfil Genético como Meio de Prova em Processo Penal», RPCC, Ano
16.º, N.º 1, jan.-mar. 2006, pp. 138-139.]
CRUZ BUCHO entende, por seu turno, que «Também os exames para determinação do perfil genético pressupõem a
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prévia recolha de material biológico (recolha de sangue, saliva, sémen, etc)», acrescentando que «Contrariamente ao que
fora sustentado por um sector da doutrina que, antes da publicação daquela Lei n.º 5/2008, negou a possibilidade de
autonomização entre a recolha do material biológico (exame) e a posterior análise (perícia), é o próprio legislador (citado
artigo 8.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2008) quem efectua essa autonomização sujeitando a recolha de amostras ao regime dos
exames (“ao abrigo do disposto no artigo 172.º do Código de Processo Penal”)». [«Sobre a recolha de autógrafos do
arguido: natureza, recusa, crime de desobediência v. direito à não auto-incriminação (notas de estudo)», cit., pp. 14 e 15.]
Esta posição parece demasiado formalista e literal, pois que, na verdade, a remissão feita na lei para o regime dos
exames – do art. 172.º do CPP –, enquanto medida probatória no quadro da investigação criminal, não significa que o
procedimento de determinação de perfil se esgote na colheita e, consequentemente, no seu respetivo regime, dado ser o
próprio artigo 172.º, n.º 2 que remete para a correspondente aplicação do regime das perícias. De qualquer modo, não é
exclusivamente o momento da colheita de material biológico que atribuiria a natureza da medida probatória, uma vez que
nos parece prevalecer a natureza dos outros momentos do procedimento da análise do perfil genético.
[…]
A aparente facilidade de uma delimitação entre «perícia» – meio de prova que tem lugar quando a perceção ou a
apreciação dos factos exigem específicos e qualificados conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos (art. 151.º do CPP) –
e «exame» – meio de obtenção da prova através do qual a autoridade judiciária, o órgão de polícia criminal ou o perito
observam e percecionam diretamente os elementos úteis para a reconstituição dos factos e descoberta da verdade (art.
171.ºdo CPP) – é desmentida pela recorrente pronúncia e tomada de posição de alguma doutrina estrangeira e nacional
sobre tal tema. [Cfr., entre os mencionados no texto, MARQUES FERREIRA, «Meios de Prova», in Jornadas de Direito
Processual Penal – O Novo Código de Processo Penal, Almedina, Coimbra, 1988, pp. 253 e ss e 263; RUI DO CARMO, «A
Prova Pericial: Enquadramento Legal», in Psicologia Forense (Rui Abrunhosa Gonçalves e Carla Machado, coord.), Quarteto,
Coimbra, 2005, pp. 37 - 38; CARLOS PINTO DE ABREU, «Prova e meios de obtenção de prova: breve nota sobre a natureza e
o regime dos exames no processo penal» (conforme intervenção elaborada para o I Congresso de Direito Penal) disponível
em http://carlospintodeabreu.com/ (acedido em 13-01-2013); FRANCISCO MARCOLINO, Os Meios de Obtenção da Prova em
Processo Penal, Almedina, Coimbra, 2011, p. 142; para GERMANO MARQUES DA SILVA, «Parece que a distinção assenta
essencialmente em que a perícia é uma interpretação dos factos feita por pessoas dotadas de especiais conhecimentos
técnicos, científicos ou artísticos; os peritos tiram dos vestígios as ilações que eles consentem e são estas ilações, as
conclusões periciais, que são submetidas às autoridades para a sua apreciação; as conclusões periciais são os meios de
prova. Nos exames, ou a autoridade judiciária se apercebe directamente dos elementos de prova, buscando directamente os
vestígios e indícios, pela inspecção do local, das pessoas ou das coisas, e o exame é um meio de obtenção dos vestígios que
são meios de prova ou indirectamente, através do auto elaborado por autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal em
que se descrevem os vestígios que o crime deixou e os indícios relativos ao modo como e ao lugar onde foi praticado» (Curso
de Processo Penal, vol. II, 5.ª ed., Verbo, Lisboa, 2011, pp. 282-283).
Também o CC PGR teve oportunidade de se pronunciar sobre a questão, no seu Parecer n.º 64/2006 (DR, II.ª Série, N.º
242, de 19-12-2006, pp. 29427 e ss), aí se exarando o entendimento que «Apesar da separação dos enquadramentos
processuais, a perícia e os exames encontram-se intimamente ligados, criando a solução adoptada algumas dificuldades
práticas a que a lei tem vindo progressivamente a dar resposta» (p. 29428).
Cfr. na jurisprudência, o Ac. TG de 10-10-2005, proc. n.º 1717/06-1 (rel. Des. Miguez Garcia).]
É de notar que nos trabalhos preparatórios da revisão do Código de Processo Penal, se exarou o entendimento de que a
noção de exame prevista na lei não se confunde com a etimologia da palavra, ou com o seu sentido corrente, assumindo-se
antes de um conceito normativo. [Cfr., Acta n.º 21 da Comissão Revisora da primitiva versão do CPP, de 16-3-1992, apud
SIMAS SANTOS e LEAL HENRIQUES, Código de Processo Penal Anotado, Rei dos Livros, Lisboa, vol. I, 3.ª ed,, p. 1115.
«Tomando como exemplo um crime de lesão corporal, exame será a descrição dos vestígios do crime materializada no
correspondente auto, e perícia o acto que analisa as características do ferimento» (CUNHA RODRIGUES na dita Acta).
Também o exame (pericial) hematológico pressupõe a prévia recolha de uma amostra de sangue, de acordo com aqueles
Autores, a Comissão Revisora da primitiva versão do CPP entendeu «que a recolha de sangue seria um exame, sendo a
correspondente análise, uma perícia, esta sim um juízo com elaboração mental» (loc. cit.).]
Cremos, pois, que o meio probatório de determinação de perfil de ADN é uma perícia, de acordo com o estatuído nos
artigos 151.º e seguintes do CPP e no regime normativo aplicável às perícias médico-legais e forenses, uma vez que não
poderiam, por um lado, ser conduzidas, supervisionadas e executadas por qualquer pessoa que não possua qualificações
académicas e formação muitíssimo específica no âmbito da Genética Forense, desde os procedimentos de prévia recolha das
amostras biológicas, à manipulação das mesmas e tratamento laboratorial dos perfis, até à interpretação e valoração
bioestatística do resultado das comparações a que houver lugar; por outro lado, só relativamente poucos estabelecimentos
laboratoriais reúnem as condições parametrizadas certificadas para realizar as tarefas adequadas e idóneas a obter os
resultados pretendidos: a identificação genética de uma pessoa (match), que pode, ou não, ser o agente de um facto típico
ilícito.
Quanto a nós, o conjunto de procedimentos de determinação e comparação de perfis de ADN tratar-se-á de perícia, dada
a natureza do processamento padronizado e pré-condicionado (por kits de marcadores disponibilizados e credenciados)
considerando a significativa especificidade de conhecimentos técnico-científicos exigidos para a sua realização, desde a
própria recolha ou obtenção da amostra de material biológico até às tarefas mais a jusante, como o processamento
computorizado de determinação do perfil e de valoração e interpretação estatística da probabilidade de coincidência ou
identificação.
Em síntese, propomos que se classifique de acordo com a natureza de perícia de genética criminalístico-forense,
observando-se o inerente regime – o qual, no entanto, não nos parece achar-se legalmente recortado da forma mais
adequada –, e se lhe reconheça o especial valor probatório que adquire por força da regra do art. 163.º, n.º 1 do CPP.
[…]
[…] no âmbito do CPP, pode ser sujeito a recolha de bioamostra o arguido ou suspeito, coercivamente – mediante
despacho judicial – ou consentidamente, o que se compreende, porquanto se estará, então, no plano da comparação direta
com perfis obtidos a partir de outras amostras existentes no processo. Não se mobiliza a base de dados, a fim de cruzar os
perfis genéticos obtidos dos intervenientes processuais com os perfis dos ficheiros da base de dados.
Por seu turno, o art. 8.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2008 exige a prévia constituição de arguido para que se possa realizar a recolha
de amostra biológica, exige sempre um despacho judicial, e o despacho judicial apenas poderá compelir o arguido à recolha
de amostras para identificação do seu perfil de ADN. A exigência de despacho judicial é discutível no caso de pedido do
arguido, mas pode justificar-se devido a interesses que potencialmente sobrelevem o direito do arguido em ver afastada a
possibilidade da sua identificação genética.
A exigência de despacho judicial estará em concordância com a conjugação de interesses em confronto, designadamente
no que tange à possibilidade de cruzamento futuro do perfil obtido a partir da amostra recolhida, com os perfis dos ficheiros
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cuja interconexão é admitida, procedimento mais intrusivo e violador do direito à autodeterminação informacional do que o
tutelado na comparação direta, exclusivamente com o(s) perfil(is) do processo.
[…] tendemos a considerar que vigora uma dualidade de regimes.
Poderíamos dizer que os regimes em confronto se apresentam completamente autónomos e que o art. 8.º, n.º 1 da Lei n.º
5/2008, visa, apenas, a recolha de amostras se a pessoa – cuja constituição como arguido se torna indispensável – se volver
como suspeita daprática de outros crimes sem concretização de um específico ilícito, relativamente aos quais haja perfis
obtidos a partir de «amostras - problema».
Assim, quando haja uma recolha de amostras para identificação e comparação de perfis de ADN em processo penal,
apenas dentro do processo e com recurso aos perfis das amostras[-problema] suspeitas colhidas nesse mesmo processo,
ou seja, para efeito de uma comparação direta, nos termos do disposto no artigo 172.º, n.os 1 e 2, e no artigo 154.º, n.os 3,
5 e 7 do Código de Processo Penal, será este o regime aplicável. Note-se que, ainda que o suspeito seja constituído como
arguido, pode aplicar-se este regime, desde que a «comparação direta» dispense ou torne supérflua a comparação com
perfis da base de dados.
Quando se trate de recolha de amostras a arguido que não demande apenas «comparação direta» de perfis, bem como
de recolha de «amostra problema» para inserção na base de dados, aplicar-se-á o regime da Lei n.º 5/2008.
Os regimes não são, quanto a nós, incompatíveis, nem se excluem. Pelo contrário, a Lei n.º 5/2008 representou uma maisvalia no âmbito da investigação criminal, tornando possível proceder-se a comparação de perfis de ADN obtidos por
amostras recolhidas num determinado processo, com os de uma base de dados, o que, até à sua entrada em vigor não era
legalmente possível, rectius, não estava legalmente regulamentado.
[…]
O regime estabelecido na Lei n.º 5/2008 é mais exigente, por estar em causa a base de dados que poderá ajudar a
solucionar crimes que estejam em investigação, pois essa recolha (realizada nos termos do art. 8.º, n.º 1) permite que se
compare esse perfil com os perfis inseridos nos ficheiros previstos nas alíneas b), d) e f) do n.º 1 do art. 15.º (art. 20.º da Lei
n.º 5/2008) e, caso exista um match, poderá ajudar a solucionar investigação ou investigações em curso. Compreende-se,
por isso, uma maior exigência na salvaguarda de direitos dos visados – v.g., o direito à reserva da intimidade, o direito à
tutela dos dados [pessoalíssimos] de identificação genética e a autodeterminação informacional – como a existência de uma
indiciação reforçada da suspeita da prática de um ou mais crimes.
PAULO DÁ MESQUITA, «Regime de obtenção de prova por ADN em Processo Penal – enquadramento normativo»,
Conferência apresentada em Coimbra a 07 de Março de 2014 no Encontro "Aspetos Práticos e Teóricos do Funcionamento
da Base de Dados de Perfis de DNA e da Obtenção da Prova por ADN em Processo Penal", organizado pelo Conselho de
Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN.
Extracto do texto:
Obtenção de perfis de ADN: Decomposição analítica:
1. Recolha de amostras de células humanas com vista à respectiva análise e obtenção de perfis de ADN;
2. Perícia relativa à amostra com vista à identificação de perfil de ADN;
3. Comparação directa de perfis;
4. Selecção de marcadores para inserção na base;
5. Inserção de perfil de ADN na base de dados;
6. Interconexão de dados e pesquisa na base.
O objecto da recolha:
- A recolha de amostras de células humanas com vista à respectiva análise e obtenção de perfis de ADN
- «Amostra problema» a amostra cuja identificação se pretende estabelecer
- «Amostra referência» a amostra utilizada para comparação
[…]
Procedimento de recolha - CPP:
- Recolha de amostra problema regulada pelo regime dos exames art. 171.º/1 CPP;
- Recolha de amostra referência não havendo oposição do visado, art. 171.º/1 CPP;
- Recolha de amostra referência em que o visado se pretende eximir ou opor - art.º 172.º/1 e 2 CPP, arts. 154.º/3 e
156.º/7.
[…]
Ponderação axiológica:
- Princípio da rectidão decisória. Relevo epistemológico da identificação de vestígios.
- Ponderação com políticas extrínsecas ao processo:
- Privacidade (conceito de ADN não codificante e seus limites, o perfil e a amostra) - art. 26.º/1;
- Integridade pessoal - art. 25.º/1;
- Auto-determinação informativa - art. 35.º.
- Política intrínseca: o âmbito da prerrogativa contra a auto-incriminação.
[…]
Recolha de amostras referência:
- Pluralidade de fins, a título ilustrativo:
- Associação de amostra problema a uma pessoa
- Despistagem (de amostra problema ou pessoa)
- Fonte da amostra referência (exemplificativa):
- Suspeito / arguido
- Não suspeito (despistagem, com variantes)
- Indivíduo que integra um universo amplo de potenciais suspeitos que ainda não é objecto de suspeita especificada fundada suspeita?
- Terceiro familiar de envolvido (eventual exclusão)
[…]
Regimes do CPP e Lei 5/2008 sobre recolha de amostras:
- CPP:
- Art. 171.º previsão abrangente (inclui exames fora do quadro de buscas, e podem compreender pessoas mortas ou
vivas que consentem);
- Arts. 172.º/2, 154.º/3 e 155.º/6 e 7: recolha coerciva por decisão do juiz em abstracto pode visar pessoa não
constituída arguido.
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- Lei 5/2008:
- Art. 8.º/4 recolha de amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se proceda a buscas.
- Art. 8.º/1 recolha de amostras apenas a pessoa constituída arguido.
[…]
Confronto do art. 8.º/1 com o CPP:
- Art. 8.º/1 Lei 5/2008:
- Exige a constituição como arguido;
- Exige sempre despacho judicial, excepto quando seja a pedido do próprio arguido visado;
- O despacho judicial apenas pode compelir o arguido à recolha de amostras para identificação do seu perfil ADN.
- Arts. 171.º e 172.º CPP:
- Não exige a constituição como arguido;
- Havendo consentimento do visado não exige despacho de autoridade judiciária;
- O despacho judicial pode compelir qualquer pessoa a sujeitar-se à recolha de amostras com vista à identificação do
seu perfil de ADN ou outros perfis de ADN.
[…]
Relações entre os regimes: teses de sentido oposto:
A Lei 5/2008 compreende um regulação exaustiva da prova por identificação de perfis ADN de amostras problema e
referência em processo penal.
Os regimes apresentam-se completamente autónomos e o art. 8.º/1 apenas visa a recolha de amostras se a pessoa
também for suspeito da prática de outros crimes sem concretização de um específico ilícito.
Regimes complementares:
- Recolha de amostras para identificação e comparação de perfis de ADN em processo penal: 172.º/1 e 2 e 154.º/3, 5 e
7 do CPP.
- Recolha de amostras ao arguido e visado por fundada suspeita, art. 8.º/1 da Lei 5/2008.
- Recolha de amostras problema para inserção na base de dados, art. 8.º/4 da Lei n.º 5/2008 e respectiva inserção na
base de dados por despacho do magistrado (art. 18.º/2).
- Art. 34.º/2 norma especial?
A categoria exame no processo penal português é omnicompreensiva e exige a atenção a algumas taxonomias
conceptuais.
Em matéria de ADN repercute-se na decomposição entre:
- A recolha de amostras integra o conceito de exame como meio de obtenção de prova (art. 171.º);
- A análise laboratorial como etapa da produção de prova pericial de identificação de perfil de ADN (art. 151.º).
Análise pericial de amostras para identificação de perfis ADN:
- Análise pericial (que permite individualizar) de amostras problema e amostras referência empreendida ao abrigo do
regime do CPP: art. 125.º; art. 151.º; art. 163.º/1.
PAULO DÁ MESQUITA, «A Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, face ao Código de Processo Penal» comunicação
apresentada nas Conferências "A base de dados de perfis de ADN face ao direito penal e processual penal e à Convenção
Europeia dos Direitos do Homem", organizadas pela Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias e pelo Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, auditório do novo edifício da
Assembleia da República, Lisboa, 24 de abril de 2015.
Extracto do texto:
[…] As questões analisadas pelo Tribunal Constitucional sobre a recolha de amostras referência com vista à obtenção de
informação genética foram ponderadas na revisão de 2007 do CPP que introduziu alterações importantes nos regimes das
perícias e exames tendo presente operações de concordância equacionadas pelo legislador. [Defendidas na exposição de
motivos da proposta de lei n.º 109/X: «Nas perícias sobre características físicas ou psíquicas de pessoas que não consintam
na sua realização, exige-se despacho do juiz, uma vez que estão em causa actos relativos a direitos fundamentais que só ele
pode praticar, por força do n.º 4 do artigo 32.º da Constituição. O despacho do juiz deve ponderar a necessidade de
realização da perícia tendo em conta o direito à integridade pessoal e à reserva da intimidade do visado (artigo 154.º). Os
exames pessoais têm de ser feitos por médicos ou pessoas legalmente autorizadas e não podem pôr em perigo a saúde do
visado. Estando em causa tecidos humanos, os exames e as amostras devem ser destruídos quando não forem necessários
(artigo 156.º).» No acórdão n.º 155/2007 a solução dessa proposta de lei foi expressamente destacada como co nforme a
Constituição.]
Alteração fundamental reportou-se ao estabelecimento e regulação de um incidente judicial obrigatório para os casos
de recusa do visado, que pode ser qualquer pessoa (sem a posição de arguido), em recolha de amostras referência. Nesse
regime, por via de remissões da norma sobre exames coercivos para a norma sobre perícias, estabelece-se que quando a
«pessoa não haja prestado consentimento» o despacho é da reserva judicial devendo ser ponderada pelo juiz «a
necessidade da sua realização, tendo em conta o direito à integridade pessoal e à reserva da intimidade do visado». [A
remissão é estabelecida pelo n.º 2 do artigo 172.º para o artigo 154.º, n.º 3 do CPP, disposições que se conjugam, ainda,
com o artigo 269.º, n 1, al. b).]
Estabeleceu-se também o princípio de que «os exames efectuados e as amostras recolhidas só podem ser utilizados no
processo em curso ou em outro já instaurado, devendo ser destruídos, mediante despacho do juiz, logo que não sejam
necessários», isto é, impedia-se a integração numa base de dados ou num biobanco de vestígios biológicos, e manteve-se a
inibição de o perito extravasar o universo funcional do comando relativo à específica perícia.
As soluções estabelecidas no CPP a partir da revisão de 2007 integraram na lei ordinária a via judiciária de acesso a
fontes de prova e meios de prova importantes para a descoberta da verdade com um conjunto de ponderações sobre
políticas constitucionais extrínsecas ao processo penal — em particular sobre integridade pessoal, privacidade e autodeterminação informativa tendo por referência os artigos 25.º, n.º 1, 26.º, n.º 1 e 35.º da Constituição — e uma reflexão
sobre uma política intrínseca ao processo, quanto à delimitação do âmbito da prerrogativa contra auto-incriminação
excludente de vestígios biológicos relevantes para a identificação do perfil de ADN.
Por outro lado, na moderação reguladora das vias para efectivar determinados resultados probatórios, o regime do
código após a revisão de 2007 subsistiu sem uma fixação genérica e abstracta dos fins da prova sobre informação genética
em processo penal. Para além de poder servir fins distintos da identificação da pessoa a que pertence uma amostra
problema (por exemplo a identificação da paternidade do filho da vítima de violação para efeitos da qualificativa prevista
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no artigo 177.º, n.º 4, do Código Penal), ao nível da identificação de vestígios os mesmos podem não se dirigir apenas à
associação de amostra problema a uma pessoa para subsequentes inferências directas sobre a probabilidade de
determinada pessoa ser o agente do crime, mas visar, por exemplo, a despistagem de amostra problema (por exemplo por
comparação pericial com amostra referência de pessoa que não é suspeito do crime).
Neste contexto as fontes de amostras referência podem ser de um conjunto muito vasto de pessoas, em função de um
juízo de relevância probatória relativo aos específicos vestígios biológicos recolhidos, tipo de crime investigado e contexto
investigatório, que está para além da pessoa dos visados por «fundada suspeita» sobre a prática de crime, que, recorde-se,
desde a revisão de 2007 do Código de Processo Penal, passou a ser um juízo que constitui pressuposto necessário para a
constituição como arguido quando a mesma não decorre de um comando directo ope legis.
[…]
A admissibilidade de recolha de vestígios biológicos para identificação de perfis de ADN e o desenvolvimento de perícias
com esse fim, contudo, não obstava ao reconhecimento de um campo carecido de regulação: A criação de base de dados de
perfis de ADN, que teria de compr ender regras sobre a inserção de perfis na base de dados e a interconexão e cruzamento
de outros dados com os ficheiros da base.
A opção legislativa foi a de deixar a regulação da matéria para uma lei própria que aprovou, de acordo com o respectivo
título, a «criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal», a Lei n.º 5/2008.
JORGE DOS REIS BRAVO, «I. O aprofundamento da cooperação transnacional em matéria de intercâmbio de prova
genética II. A ordem de recolha de amostras em condenados, para análise e inserção na Base de Dados de Perfis de ADN Abordagens preliminares», Conferência apresentada em Coimbra a 07 de Março de 2014 no Encontro "Aspetos Práticos e
Teóricos do Funcionamento da Base de Dados de Perfis de DNA e da Obtenção da Prova por ADN em Processo Penal",
organizado pelo Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN.
Extracto do texto:
A doutrina nacional tem-se inclinado maioritariamente para a classificação da ordem de recolha de bioamostra para
obtenção de perfil de ADN do arguido condenado (ou inimputável perigoso) e respetiva inserção na base, como efeito
substantivo da decisão condenatória e da sentença de aplicação de medida de segurança, pelo que se subordinam ao
disposto no art. 29.º, n.º 3 da CRPort, aplicando-se apenas aos factos cometidos após a entrada em vigor da Lei n.º
5/200867. [Por todos, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 3.º. ed. actualiz. Universidade Católica Ed., Lisboa, 2009, p.
467.]
Não nos parece que a ordem de recolha seja compatível com a sua classificação enquanto pena acessória (não prevista)
ou como sanção administrativa conexa, ou outra espécie de reação penal.
[…]
Para se tentar caracterizar a sua natureza jurídica substantiva, podemos enunciar os pressupostos objetivos da ordem
de recolha, do seguinte modo:
i. Inexistência de procedimento prévio de recolha de amostra; torna-se evidente que a ordem de recolha de amostra, nos
termos do art. 8.º, n.º270da Lei n.º 5/2008 pressupõe que não tenha sido precedida pela anterior recolha de amostra,
no processo,nos termos do n.º 1;
ii. A exigência de decisão condenatória por crime doloso, o que admite qualquer das modalidades do dolo, excluindo a
forma negligente;
iii. A medida concreta da pena aplicada ao crime tem de ser pelo menos de três anos de prisão, não podendo tratar-se de
pena única, resultante de um cúmulo jurídico;
iv. Admissibilidade da substituição da pena de prisão por outra reacção penal (a nosso ver, admitindo a interpretação de
se tratar de pena de suspensão de execução da pena de prisão);
v. O trânsito em julgado da decisão condenatória.
[…]
INÊS FERREIRA LEITE, aponta inequivocamente para a natureza automática da ordem: «Não parece que a redacção da
Lei dê margem para dúvidas sobre esta conclusão. Se a recolha de material biológico em arguidos será, e bem, meramente
facultativa durante a pendência do processo, devendo ocorrer apenas quando haja necessidade para efeitos de produção de
prova ou a pedido do arguido, já a recolha em condenado a pena de prisão igual ou superior a 3 anos é obrigatória. Os
juízes do julgamento têm, assim, o dever legal, de emitirem despacho no sentido de que seja realizada a recolha do material
biológico». [«A nova base de dados de perfis de ADN», Boletim Informativo da FDUL-IDPCC, Ano 1, Ed. 5, OutubroNovembro 2009, acessível em http://www.fd.ul.pt/LinkClick.aspx?fileticket=XFmkf-Zy5pM%3D&tabid=622(nota 16).]
PAULO P. ALBUQUERQUE parece apontar para a natureza automática da ordem, apesar de considerar tal solução
inconstitucional, na medida em que se aplique a arguido condenado pela prática de crime punidocom pena de prisão
inferior a cinco anos ou a «arguido em relação ao qual se não tenha estabelecido na sentença um perigo de continuação da
actividade criminosae, designadamente, quando se aplique a arguido condenado em pena de prisão suspensa».
[Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do
Homem, cit., pp. 466e 467; o Autor expressa o entendimento segundo o qual «(...) a norma do art. 8.º, n.º 2 da Lei n.º
5/2008 é uma norma de aplicação geral e automática, que não supõe a realização pelo juiz de julgamento de qualquer juízo
sobre “o perigo de continuação criminosa”, sendo até aplicável em relação a crimes em que não há, de acordo com a ciência
criminológica, qualquer perigo de continuação criminosa (para uma crítica semelhante, o parecer n.º 18/2007, da Comissão
Nacional de Protecção de Dados). Ela é, nessa medida, desnecessária e desproporcional, pondo em causa de forma
insuportável o princípio constitucional da protecção de direitos pessoais (art.º 26.º, da CRP, conjugado com o artigo 18.º, n.º
2, lidos à luz da jurisprudência do acórdão do TEDH no caso S. e Mayer v. Reino Unido, de 4.12.2008)» [a alusão a Mayer
trata-se de lapso, devendo reportar-se à conhecida decisão do TEDH S. e Marper c. Reino Unido].]
[…]
[…] houve já oportunidade de a jurisprudência nacional se pronunciar, entre uma posição que propende para o carácter
automático ou de automaticidade prática da ordem – o Ac RE de 15-05-2012 (relat. Desemb. António J. Latas) – e a posição
contrária, encabeçada pelo Ac RL de 11-10-2011 (relat. Desemb. Agostinho Torres).
[…]
Portanto, vigoraria a regra da automaticidade, sem prejuízo de, excecionalmente, mediante requerimento do arguido e
o juiz o entendesse, poder afastar-se a ordem de recolha de amostra. [Podendo, no fundo, ver-se aí um lugar paralelo ao
contemplado no art. 17.º da Lei n.º 57/98, quando o juiz autoriza a não transcrição da decisão para certos fins, dos
certificados de registo criminal a que se referem os artigos 11.º e 12.º daquele diploma]
Isso não significa que o despacho do juiz do julgamento prescinda de fundamentação, que é atributo de qualquer decisão
jurisdicional. O problema é, então, o de saber em que termos se manifestará tal fundamentação. Caberá ao juiz indagar se,
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no caso, se verificam os pressupostos que o legislador contemplou em termos gerais e abstratos para justificar a ordem de
recolha ou se, ao invés, intercederia alguma razão que, excecionalmente, desaconselhasse ou tornasse desnecessária a
ordem de recolha de amostra (v.g., ordem de recolha já ordenada noutro processo há menos de cinco anos, perfil do
condenado a inserir no ficheiro respectivo por transição a partir do ficheiro de “amostras-problema”, idade ou fase terminal
de doença do condenado).
[…]
Em conclusão, o recorte da ordem de obtenção de amostra aproximar-se-ia, assim, quanto a nós, de um regime de ordem
judicial quase automática, enquanto efeito substantivo derivado de uma condenação penal, não dispensando a concreta
exigência constitucional da respetiva fundamentação (art. 205.º, n.º 1da CRPort). A alternativa a este modelo, redundaria
num casuísmo gerador de assimetrias de critérios, não previstos legalmente, a que a jurisprudência dificilmente daria uma
resposta satisfatória.
[…]
Ordenada a recolha de ADN relativamente a condenado, pode o mesmo recusar-se injustificadamente a sujeitar-se aos
procedimentos necessários?
Preambularmente, deve recordar-se que os problemas do consentimento e da coercibilidade se colocam quer no que
respeita à análise de ADN como meio probatório na investigação criminal, quer como efeito (substantivo) de uma
condenação, eventualmente em termos diferentes.
Na doutrina nacional, encontramos autores que admitem a coercibilidade através da utilização da força física, bem como
autores que a rejeitam em absoluto, havendo ainda um terceiro grupo de autores a assimilar a coercibilidade a uma
cominação sancionatória (de prática do crime de desobediência), mas não admitindo a utilização da vis physica.
[…]
[…] ao falar-se em recurso à força física, perante a recusa do condenado em colaborar (passivamente [já um
comportamento como cuspir numa lâmina integraria um tipo de colaboração ativa]) na diligência a que se pretende
submetê-lo, nos referimos à utilização de meios coercivos estritamente necessários e adequados à finalidade pretendida
(recolha de bioamostra) e com respeito pela dignidade pessoal e sem consequências irreversíveis, podendo integrar, dessa
forma, ofensa à integridade física justificada.
O recurso à força física terá de ser concebido como um expediente que há-de salvaguardar sempre a dignidade pessoal e
o pudor do visado, o que nos parece francamente compatível com o emprego do método de esfregaço da mucosa bucal,
através de zaragatoa bucal (emprego de um “cotonete”), para recolha de células do epitélio bucal. Não será este
procedimento que, em si mesmo considerado, constituiráo emprego da força [entendemos que o método de recolha de ADN
por zaragatoa bucal não integra comportamento típico de ofensa à integridade física], mas os meios coercivos necessáriosa
realizá-lo, o que, efetivamente, pode variar em função do grau de resistência ou rejeição do visado.
Será, quanto a nós, discutível que outras modalidades de recolha de amostras biológicas não possam, igualmente
acolher-se a um tal critério, como p.ex., arrancar um cabelo pela raiz, fazer uma punção sanguínea na ponta de um dedo ou
uma raspagem subungueal, parecendo-nos ser de admitir estas modalidades no quadro de uma autorização da recolha
coerciva de amostras biológicascom recurso a força física.
Pode objetar-se que, não partilhando a ordem de recolha de amostra para obtenção de perfil de ADN de arguidocondenado das características das penas (principais ou acessórias), no limite, a sua concretização pode envolver o emprego
da força física, sem que tal contenda de forma inconciliável com a prerrogativa da manutenção dos direitos fundamentaisà
integridade física, à privacidade e à autodeterminação informacional, tratando-se de medidas inerentes à respetiva
execução (cfr. art. 30.º, n.º 5 da CRPort).
A aceitação de um modelo que fizesse depender a efetividade da ordem de recolha do consentimento do condenado –
ou, alternativamente, se o mesmo não se verificasse, de uma consequência penal – defraudaria o que parece ter sido o
propósito assumido do legislador de preencher a base de dados de perfis de ADN de forma «faseada e gradual» (art. 3.º,
n.º 1 da Lei n.º 5/2008), para já não falar do propósito originário da intenção da «base universal».
TIAGO CAIADO MILHEIRO, «A intervenção judicial na Lei 5/2008», comunicação apresentada no Colóquio "A Lei 5/2008,
de 12 de fevereiro, que aprovou a criação da base de dados de perfis de ADN, e a investigação criminal - balanço e
perspetivas", organizado pela Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e pelo
Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, auditório do novo edifício da Assembleia da República, Lisboa,
27 de março de 2015.
Extracto do texto:
O art. 8.º n.º 1 da L 5/2008, tem como pressuposto inultrapassável uma recolha de amostras para o concreto processo
que se investiga, visando uma comparação directa.
A recolha de amostras é um exame, que enquanto meio de obtenção de prova, deverá ser necessário, e pertinente, para
a descoberta da verdade material.
Ora, esse juízo de necessidade só é possível realizar atendendo a um determinado circunstancialismo fáctico, ao concreto
crime que se investiga e a provas que existem num determinado processo.
Não pode o MP ou o arguido pedir a realização de recolhas de amostras com o único objectivo de estabelecer
interconexões. Não significa que essas interconexões não venham a ser feitas, ou que juntamente com o pedido de recolha
de amostras para uma comparação directa, se alegue da sua relevância para descobrir outros crimes praticados pelo
arguido, mas trata-se de um plus que acresce a um pressuposto inultrapassável: a recolha de amostras deve ter por
fundamento o processo em curso, ou seja, pressupõe sempre uma comparação directa.
[…]
[…] o art. 8.º, n.º 1 elenca duas situações.
a) Recolha de amostras a pedido do arguido.
b) Recolha de amostras ordenada por despacho do juiz ao abrigo do art. 172.º do CPP, a partir da constituição como
arguido.
[…]
Se no decurso do inquérito, instrução ou até mesmo durante julgamento, não se tiver recolhido amostras ao arguido,
para efeitos de prova, nos termos do art. 8.º, n.º 1 da Lei 5/2008, o art. 8.º, n.º 2 impõe que mediante despacho judicial, o
juiz de julgamento ordene tal recolha, caso o mesmo venha a ser condenado “por crime doloso com pena concreta de prisão
igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída”. […]
O normativo impõe dois pressupostos formais para que se determine a recolha de amostras:
1.º - A recolha não tenha sido feita anteriormente, nos termos do art. 8.º, n.º 1. Contudo, a recolha pode ser dispensada
no caso do art. 8.º, n.º 6.
2. º - O arguido tenha sido condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda
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que tenha sido substituída. Excluem-se os crimes negligentes e os dolosos cuja pena concreta tenha sido inferior a 3 anos.
Todos os demais, desde que correspondam a uma pena igual ou superior a 3 anos de prisão admitem a recolha. Se
substituída a pena de prisão é indiferente qual a pena substitutiva (atenta a pena concreta está em causa a pena
substitutiva de suspensão de execução da pena de prisão e a pena substitutiva de proibição de exercício de profissão, função
ou actividade, públicas ou privadas – artigos 43.º, n.º 3 e 50.º do CP).
§ 12 Discute-se se a recolha de amostras, verificados tais pressupostos formais, é automática, ou depende de um juízo de
proporcionalidade ou necessidade, para que seja legítima.
§13 Quem defende a não automaticidade entende que, sob pena de inconstitucionalidade, deverá fundamentar-se a
necessidade e proporcionalidade da recolha de amostras, destarte pelo perigo de continuação da actividade criminosa do
arguido ou outros perigos devidamente justificados. [Foi a posição manifestada no parecer n.º 41/2007 da CNPD, exigindo
um despacho fundamentado, justificando a pertinência, adequação, relevância, necessidade e proporcionalidade, da
recolha de amostras. Só a fundamentação legitima que o condenado não se recuse à recolha. Argumenta-se que a recolha
independentemente do crime e pertinência de ADN para esse tipo de crime, das necessidades de registo para efeitos de
prevenção especial ou para investigação de outras infracções, é um automatismo “cego”, que fere o princípio da
proporcionalidade. A dispensa de fundamentação seria admissível para penas concretas de 5 ou 10 anos. Também Paulo
Pinto de Albuquerque, Comentário ao Código de Processo Penal, 8.ª edição, pág. 468 exige um juízo de perigo de
continuação de actividade criminosa, pelo que nunca as penas suspensas na execução poderiam legitimar uma recolha.
Entende que a constitucionalidade da norma sempre dependeria da bitola da criminalidade grave – pena igual ou superior a
5 anos de prisão.]
Não cremos ter sido essa a intenção do legislador. Na verdade, a norma é imperativa, o que resulta da sua literalidade,
quando se menciona que a recolha de amostras “é ordenada”, verificados os pressupostos formais acima mencionados.
O preceito não exige nenhum juízo de proporcionalidade, inexistindo qualquer elemento interpretativo (histórico,
racional, teleológico, sistemático) que aponte no sentido de que o legislador se exprimiu de forma indevida. [O juízo de
proporcionalidade é relegado para um momento ulterior, aquando da execução da decisão de recolha, se o condenado
recusa acatar a ordem judicial. É nesse momento que sobressai com pertinência decidir da força que se revela proporcional
in casu.] Na verdade, sopesando o direito à segurança e os direitos individuais dos cidadãos, o legislador entendeu que é
proporcional determinar a recolha de amostras nos casos de condenações por crimes dolosos, cuja pena concreta é igual ou
superior a 3 anos de prisão. [Aliás, geraria situações de desigualdade com aqueles arguidos, em que a recolha de amostras
ocorreu em fase anteriores, e cujos perfis de ADN transitam automaticamente para o ficheiro contendo informação relativa
a pessoas condenadas, caso seja aplicada pena igual ou superior a 3 anos (cfr. já citado art. 26.º, n.º 2 da Lei 5/2008).]
Repare-se que não estamos perante uma pena acessória, já que a recolha de amostras não tem nenhuma função
coadjuvante da pena principal, nomeadamente fins de prevenção geral ou especial. Norteado pela necessidade de combate
à criminalidade, e eficaz descoberta de crimes, o legislador entendeu que se revela adequado impor uma recolha de
amostras nestes casos.
Assim, verificados tais pressupostos, é obrigatório o juiz de julgamento, determinar essa recolha, sob pena de
irregularidade, que deve ser sanada, oficiosamente ou a requerimento (cfr. art. 123.º do CPP).
§ 14 Por outro lado, não é imperioso aguardar o trânsito em julgado para o juiz proferir o despacho a determinar a
recolha de amostras. [Conclusão a que poderia induzir o normativo ao referir que “é, ordenada, mediante o despacho do juiz
de julgamento, e após trânsito em julgado” (art. 8.º, n.º 2).] O que a norma exige é que exista um trânsito em julgado da
condenação para que se concretize a recolha. [O trânsito em julgado permitirá aferir se os pressupostos formais se mantêm.
Se em sede de recurso o arguido é condenado em crime negligente, quando foi condenado por um crime doloso em 1.ª
instância, ou quando a pena é reduzida para uma pena concreta inferior a 3 anos de prisão, já não se poderá efectivar essa
recolha. A decisão na sentença deve ser condicional à manutenção da pena aplicada, ou que em sede de recurso, não seja
aplicada pena inferior a 3 anos de prisão, e se mantenha a punição pela prática de crime doloso.]
Contudo, nada impede que por uma questão de economia de actos, evitando que na fase de execução da pena não seja
cumprido o preceito (por omissão [a perda de contacto com o processo, nomeadamente após uma subida ao Tribunal
Superior, pode potenciar a omissão do despacho]), e permitindo condensar todos os efeitos da condenação na mesma peça
processual, na própria sentença, o juiz determine a recolha de amostras [também Paulo Pinto de Albuquerque (Comentário
ao Código de Processo Penal, 8.ª edição, pág. 468) é do entendimento que a decisão de recolha deve ser proferida na
sentença, constituindo o artigo 8.º, n.ºs 2 e 3 efeitos substantivos da sentença condenatória e da sentença de aplicação de
uma medida de segurança.], após o trânsito em julgado, sendo que, quiçá, um meio de estimular estas determinações
judiciais, seria a cominação da omissão como nulidade da sentença. [Ficaria elencado como um requisito da sentença e a
nulidade reportava-se somente à omissão da decisão quanto à recolha e inserção, a suprir pelo tribunal a quo, a
requerimento ou oficiosamente, ou pelo Tribunal Superior.]
§ 15 Visando acautelar a concretização da recolha de amostras poderá advertir-se o condenado de que o não a
catamento da decisão judicial implica a prática de um crime de desobediência. A ausência injustificada no dia agendado
para a recolha, por aplicação do artigo 116.º, n.º 1 do CPP, determinará o pagamento de uma pena de multa. Também se
pode justificar a emissão de mandados de detenção. [Essencialmente para comparecer nas instalações do INML. De todo o
modo, a maioria das recolhas são efectuadas por elementos do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária que se
deslocam às residências e estabelecimentos prisionais. O juízo de proporcionalidade não é feito aquando da determinação
da recolha, mas sim à posteriori quando o condenado recuse uma recolha voluntária. Nestes casos deve expor-se a situação
ao juiz, que decidirá do uso da força e da proporcionalidade da mesma, despacho esse notificado ao arguido, e passível de
recurso. Sobre a legitimidade do uso da força veja-se nosso estudo já citado, sendo certo que se dirá que estamos perante
um exame que consubstancia um meio de obtenção de prova, pelo que se ancora a legitimidade no “compelir” previsto no
art. 172.º do CPP.]
O entendimento de que o desrespeito de tal despacho não tem qualquer sanção fragiliza as ordens da autoridade pública
e impede o alargamento da base de dados, defraudando a intenção da Lei 5/2008 aumentar a eficácia na descoberta de
crimes. No entanto, seria aconselhável concretizar-se na lei a punição por desobediência, nomeadamente nas disposições
sancionatórias (que não faz referência a este crime – arts. 35.º e ss).
[…]
No âmbito de um processo criminal, a inserção dos perfis de ADN resultantes da recolha de amostra problema, ou seja,
recolha dos vestígios biológicos nos locais do crime, coisa, objectos, vítimas, cadáveres, etc, depende de despacho do
magistrado competente no respectivo processo (art. 8.º, n.º 4, 15.º, n.º 1, al. d) e 18.º, n.º 2, da Lei 5/2008), pelo que, na
fase de inquérito, tal será da competência do MP, apenas competindo ao juiz em fase de instrução ou julgamento.
Uma vez que a lei não determina expressamente que o pedido de inserção seja indelegável, afigura-se-nos defensável
uma interpretação no sentido de que, no âmbito da delegação de competências do MP aos órgãos de polícia criminal, seja
possível a estes praticar tal acto. [A inserção tem sempre como objectivo a descoberta dos agentes do crime, pelo que é um
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acto de investigação criminal.]
É certo que o art. 18.º, n.º 2 da Lei 5/2008 alude a “despacho de magistrado competente”. No entanto, nenhum
segmento do texto normativo aponta no sentido da indelegabilidade. Pelo contrário. [E não estamos perante uma perícia
praticada nos termos do art. 154.º do CPP, submetida aos requisitos ali previstos. Embora o resultado da interconexão seja
considerado uma perícia (cfr. art. 13.º, n.º 4), o pedido de inserção (art. 18.º, n.º 2) não é equiparável ao art. 154.º do CPP,
tratando-se de um acto automático e obrigatório, e que não impõe nenhuma fundamentação. Aliás, se assim fosse o acto
de determinar a inserção sempre teria que ser praticado por um juiz (cfr. art. 154.º, n.º 3 do CPP). Assim sendo, não é
possível enquadrar o acto de pedido de inserção no art. 270.º, n.º 2, al. b) do CPP, razão pelo qual o mesmo é susceptível de
ser delegado. Sintomático ainda no sentido de que não foi intenção do legislador consagrar a indelegabilidade do acto, o
facto das reformas ao processo penal de 2010 e 2013, não ter em acrescentado ao art. 270.º, n.º 2 do CPP, a prática do acto
previsto no art. 18.º, n.º 2 da Lei 5/2008, de 12.2. Acresce que (a entender-se que é uma perícia do art. 154.º do CPP),
quanto à Polícia Judiciária, o art. 12.º, n.º 1, al. a) da Lei 37/2008, de 6.08, atribuiu expressamente competência para a
“realização de perícias a efectuar por organismos oficiais, salvaguardadas as perícias relativas a questões psiquiátricas,
sobre a personalidade e de autópsia médico-legal;”. Por fim, diga-se, que o pedido de inserção pelas polícias não dispensa a
imediata comunicação ao MP.]
Na verdade, o facto de o legislador referir que estes perfis “são integrados” (cf r. art. 18.º, n.º 2 da L 5/2008), demostra
que estamos perante um dever de determinar a inserção. A inserção das amostras problemas deverá ter como pressuposto
que tenha sido mantida a cadeia de custódia da amostra respectiva (cfr. 18.º, n.º 4 da Lei 5/2008), não se exigindo que o
crime investigado revista determinada gravidade. Ou seja, embora pudesse ter estabelecido um conjunto de critérios, quer
em termos de tipos de crime, ou de molduras abstractas, que legitimassem a inserção de amostras problemas, o legislador
português pretende que todos os perfis de ADN de tais amostras sejam inseridos na base de dados. E não prevê qualquer
juízo de proporcionalidade, é um acto automático. Portanto, não existe qualquer motivo de ordem material ou de defesa de
direitos fundamentais para que não deva ser praticado pela s polícias.
Aliás, se atentarmos na discussão parlamentar, nunca houve qualquer receio quanto ao facto dos polícias poderem
determinar a inserção de perfis de ADN de amostras problema.
TIAGO CAIADO MILHEIRO, «Prova por ADN e o papel do Juiz de Instrução Criminal», Comunicação apresentada a
06.06.2014 em sessão do Centro de Estudos Judiciários (Lisboa) sobre a obtenção de prova por ADN em Processo Penal e
aspetos práticos e teóricos do funcionamento da Base de Dados de Perfis de ADN, inserida em Curso de Especialização em
Temas de Direito Penal e Processual Penal.
Extracto do texto:
3. Existência de arguido no processo-crime. Comparação directa de perfis de ADN. Consentimento para realização da
recolha da amostra e perícia.
Comecemos por abordar a situação em que existe um suspeito constituído arguido num processo criminal que se
encontra em fase de inquérito.
[…]
Cabe ressaltar que a colheita de amostras pode ser na própria vítima, não só para colher vestígios biológicos do agressor,
mas também para comparar com os cabelos, pele, sangue que tenham sido deixadas, por exemplo, na arma usada pelo
autor do ilícito, ou na roupa e corpo deste. [Por ex. num inquérito em que se investiga um crime de homicídio tentado, é
realizada uma busca a casa do suspeito, encontrando-se uma faca e roupa com vestígios hemáticos. É relevante aferir se
estamos perante sangue da vítima, através da comparação de perfis de ADN.]
[…]
[…] a amostra pode ser cabelo, sémen, urina, pele, pelos, unhas, recolhida no local do crime, ou em local por onde o
agente terá passado – amostra problema. Existindo um suspeito e colhida amostra das suas células humanas – amostra
referência – a identificação far-se-á mediante a comparação directa de perfis de ADN. Essa recolha não tem que ser
necessariamente no local do crime. Assim, poderá ser colhido sangue da roupa do arguido, onde for encontrado – amostra
problema – para comparar com o perfil de ADN do agredido – amostra referência – visando comprovar que os vestígios
hemáticos encontrados são da vítima. Ou, pelo contrário, recolher amostra de vestígio hemático na roupa do agredido (que
foi apreendida por ex. no hospital) para comparar com o perfil de ADN do arguido.
A Lei 5/2008, de 12 de Fevereiro, distingue duas situações: quando são recolhidas amostras nos locais de crimes, em
objectos e pessoas e se pretende comparar com o perfil de ADN de pessoas identificadas no processo (comparação directa),
ou quando não é possível fazer essa comparação, inexistindo a amostra referência, e se pretende fazer a comparação com
os perfis de ADN que se encontram na base de dados (comparação através de interconexão de dados no âmbito da base de
dados de perfis de ADN).
[…]
Trata - se, pois, de uma prova que impõe passos distintos.
a) Exame do local, objectos ou pessoa, onde se encontrem os vestígios (hemáticos, sémen, cabelos, etc) e recolha de
amostras.
b) Exame e recolha de amostras nas pessoas relativamente às quais se pretende analisar se existe coincidência do perfil
de ADN.
c) Subsequentemente realização da perícia, para que através de uma análise científica se possa concluir, ou não, pela
identidade de poliformismos entre as amostras. No que se reporta às recolhas de amostras, há que atender ao art. 8.º da Lei
n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro, que disciplina a “Recolha de amostras com finalidades de investigação criminal”.
[…]
Relativamente à perícia, o despacho a determiná-la deve ser fundamentado, e deverá ser notificado ao arguido, ao
assistente e às partes civis, ressalvando-se os casos em que a perícia tiver lugar no decurso do inquérito e a autoridade
judiciária que a ordenar tiver razões para crer que o conhecimento dela ou dos seus resultados, pelo arguido, pelo assistente
ou pelas partes civis, poderia prejudicar as finalidades do inquérito – casos de segredo de justiça ; ou no caso de urgência ou
de perigo na demora (cfr. art. 154.º, n.º 4 e 5 do CPP).
[…]
4. Existência de arguido no processo-crime. Inexistência de consentimento para realização da recolha da amostra e
perícia. Comparação directa.
[…] para deferir a realização de um exame e perícia coactiva e para a sua validade probatória terão que se verificar os
seguintes pressupostos:
1.º - Autorização de um juiz (cfr. artigos 154.º e 172.º do CPP e 8.º, n.º 1 da Lei 5/2008, de 12 de Fevereiro);
[…]
2.º - Ser realizada por médico ou pessoa legalmente autorizada e não colocar em risco a saúde do visado (cfr. art.
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156.º, n.º 6, aplicável por via do art. 172.º, n.º 2 do CPP);
[…]
3.º - Com finalidade exclusiva de identificação no âmbito de uma investigação criminal em curso, ou em processos já
instaurados;
[…]
4.º - Seja preservada uma parte bastante e suficiente da amostra para realização de contra-análise, salvo em caso de
manifesta impossibilidade, de modo a permitir o cabal exercício do contraditório;
[…]
5.º - O juiz deverá ponderar a necessidade da realização do exame e da perícia, tendo em conta o direito à integridade
pessoal e à reserva da intimidade do visado (cfr. art. 154.º, n.º 3 e 172.º, n.º 2, ambos do CPP).
[…]
5. Inexistência de suspeito. Recurso à base de dados do INML para identificação do agente do crime.
Poderá suceder que, não obstante recolhidas amostras, cujos indícios apontam para que sejam pertencentes ao agente
do ilícito, não foi possível identificar o mesmo, através da prova recolhida nos autos.
Nestas situações, poderá ser pertinente, tentar apurar se na base de dados do INML existe algum perfil de ADN idêntico,
de modo a tentar identificar o agente do crime.
RUI BATISTA, «Base de Dados de ADN - A Intervenção do Ministério Público». Comunicação apresentada a 06.06.2014 em
sessão do Centro de Estudos Judiciários (Lisboa) sobre a obtenção de prova por ADN em Processo Penal e aspetos práticos
e teóricos do funcionamento da Base de Dados de Perfis de ADN, inserida em Curso de Especialização em Temas de Direito
Penal e Processual Penal.
CARLOS FARINHA, «Aspetos práticos e teóricos da Lei 5/2008 – Apontamento Breve», Conferência apresentada em
Coimbra a 07 de Março de 2014 no Encontro "Aspetos Práticos e Teóricos do Funcionamento da Base de Dados de Perfis de
DNA e da Obtenção da Prova por ADN em Processo Penal", organizado pelo Conselho de Fiscalização da Base de Dados de
Perfis de ADN.
FRANCISCO CORTE-REAL, «Pontos nevrálgicos da estrutura e funcionamento da Base de Dados Portuguesa»,
comunicação apresentada no Colóquio "A Lei 5/2008, de 12 de fevereiro, que aprovou a criação da base de dados de perfis
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Artigo 173.º
Pessoas no local do exame
1 - A autoridade judiciária ou o órgão de polícia criminal competentes podem determinar que alguma
ou algumas pessoas se não afastem do local do exame e obrigar, com o auxílio da força pública, se
necessário, as que pretenderem afastar-se a que nele se conservem enquanto o exame não terminar e a
sua presença for indispensável.
2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 171.º
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO III
Dos meios de obtenção da prova
CAPÍTULO II
Das revistas e buscas
Artigo 174.º
Pressupostos
1 - Quando houver indícios de que alguém oculta na sua pessoa quaisquer objectos relacionados com
um crime ou que possam servir de prova, é ordenada revista.
2 - Quando houver indícios de que os objectos referidos no número anterior, ou o arguido ou outra
pessoa que deva ser detida, se encontram em lugar reservado ou não livremente acessível ao público, é
ordenada busca.
3 - As revistas e as buscas são autorizadas ou ordenadas por despacho pela autoridade judiciária
competente, devendo esta, sempre que possível, presidir à diligência.
4 - O despacho previsto no número anterior tem um prazo de validade máxima de 30 dias, sob pena
de nulidade.
5 - Ressalvam-se das exigências contidas no n.º 3 as revistas e as buscas efectuadas por órgão de
polícia criminal nos casos:
a) De terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios da
prática iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa;
b) Em que os visados consintam, desde que o consentimento prestado fique, por qualquer forma,
documentado; ou
c) Aquando de detenção em flagrante por crime a que corresponda pena de prisão.
6 - Nos casos referidos na alínea a) do número anterior, a realização da diligência é, sob pena de
nulidade, imediatamente comunicada ao juiz de instrução e por este apreciada em ordem à sua
validação.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 174.º
(Pressupostos)
1 - Quando houver indícios de que alguém oculta na sua pessoa quaisquer objectos relacionados com um crime ou que
possam servir de prova, é ordenada revista.
2 - Quando houver indícios de que os objectos referidos no número anterior, ou o arguido ou outra pessoa que deva ser
detida, se encontram em lugar reservado ou não livremente acessível ao público, é ordenada busca.
3 - As revistas e as buscas são autorizadas ou ordenadas por despacho pela autoridade judiciária competente, devendo
esta, sempre que possível, presidir à diligência.
4 - Ressalvam-se das exigências contidas no número anterior as revistas e as buscas efectuadas por órgão de polícia
criminal nos casos:
a) De terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios da prática iminente de
crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa;
b) Em que os visados consintam, desde que o consentimento prestado fique, por qualquer forma, documentado; ou
c) Aquando de detenção em flagrante por crime a que corresponda pena de prisão.
5 - Nos casos referidos na alínea a) do número anterior, a realização da diligência é, sob pena de nulidade, imediatamente
comunicada ao juiz de instrução e por este apreciada em ordem à sua validação.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 174.º
[...]
4 - O despacho previsto no número anterior tem um prazo de validade máxima de 30 dias, sob pena de nulidade.
5 - Ressalvam-se das exigências contidas no n.º 3 as revistas e as buscas efectuadas por órgão de polícia criminal nos
casos:
a) [Anterior alínea a) do n.º 4.]
b) [Anterior alínea b) do n.º 4.]
c) [Anterior alínea c) do n.º 4.]
6 - (Anterior n.º 5.)
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2- Legislação
DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro (Legislação de combate à droga)
Artigo 53.º
Revista e perícia
1 - Quando houver indícios de que alguém oculta ou transporta no seu corpo estupefacientes ou substâncias
psicotrópicas, é ordenada revista e, se necessário, procede-se a perícia.
[…]
3- Acórdãos do TC
216/2012
Não julga inconstitucional a interpretação normativa, extraída da conjugação dos artigos 174.º, n.ºs 2 e 3, 177.º, n.º 1 e
269.º, n.º 1, alínea c), todos do CPP, segundo a qual a autorização judicial de busca domiciliária, em situações de partilha
por diversos indivíduos de uma habitação, pode abarcar as divisões onde cada um dos indivíduos desenvolve a sua vida,
ainda que não visado por tal diligência.
Extracto da fundamentação:
A busca, prevista no Código de Processo Penal, é uma diligência tendente à obtenção de objetos relacionados com um
crime ou que possam servir de respetiva prova ou ainda à detenção de um indivíduo, fundamentando-se a sua realização
na existência de indícios de que os mesmos se encontrem em lugar reservado ou não livremente acessível ao público.
Estruturalmente, tal diligência processual encontra-se associada a uma entrada em espaço de acesso restrito ou vedado e
a uma atividade direcionada à descoberta de algo – objetos ou indivíduo a deter – que se encontrará tendencialmente
escondido ou dissimulado.
Face ao objeto do presente recurso, centrar-nos-emos apenas na dimensão da busca que respeita à descoberta ou
apreensão de objetos.
Relativamente a esta, a ênfase da diligência assenta particularmente na localização espacial de tais bens, em detrimento
relativo do apuramento da respetiva titularidade subjetiva. Os indícios em que se baseia apontam para a existência de
objetos relacionados com um crime em determinado lugar, ou para a ocultação daqueles objetos em determinado lugar.
Porém, tal ênfase não pode fazer esquecer que o caráter intrusivo da busca – que abrangerá a abertura, nomeadamente
com recurso a arrombamento, de portas, armários, gavetas; a visualização e o manuseamento de objetos de uso lícito,
estranhos à investigação em curso – tem uma incidência virtualmente lesiva, de devassa, sobre as pessoas que ocupam o
espaço que é alvo da busca.
Tal intromissão acentua-se no caso das buscas domiciliárias, face ao caráter especialmente reservado desse espaço.
A Constituição da República Portuguesa consagra a proteção da reserva do domicílio, no artigo 34.º, referindo que o
mesmo é inviolável.
A abrangência da noção de domicílio, para efeito de interpretação desta disposição constitucional, é mais ampla do que o
âmbito de idêntico conceito, operatório no domínio do Código Civil.
A este propósito, referem J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I,
Coimbra Editora, 4.ª edição revista, 2007, p. 540):
“Tendo em conta o sentido constitucional deste direito, tem de entender-se por domicílio, desde logo, o local onde se
habita – a habitação -, seja permanente, seja eventual; seja principal ou secundária. Por isso, ele não pode equivaler ao
sentido civilístico, que restringe o domicílio à residência habitual (mas, certamente incluindo também as habitações
precárias, como tendas, “roulottes”, embarcações), abrangendo também a residência ocasional (como o quarto de hotel)
(…)”
Jorge Miranda e Rui Medeiros (Constituição da República Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 2.ª edição, 2010,
p. 759), por sua vez, escrevem:
“Qualquer tentativa de aproximação ao conceito de domicílio não pode perder de vista o bem jurídico que este direito
fundamental pretende proteger, no caso concreto a chamada “esfera privada espacial”. Assim, a qualificação de qualquer
espaço como domicílio implica, necessariamente, que aí se resida, isto é, que aí se pratiquem atos relacionados com a vida
familiar e com a esfera íntima privada.”
Mais acrescentam os mesmos Autores (ibidem) que “(…) é possível extrair um requisito fundamental para a determinação
do conceito de domicílio: a existência de uma compartimentação espacial suscetível de evitar ou limitar a possibilidade de
violações ou entradas.”
Conclui-se, nestes termos, que o conceito de domicílio, para efeito de proteção constitucional, corresponde ao espaço
funcionalmente utilizado como habitação humana, local reservado que é o centro da vida pessoal e familiar de cada um,
ou seja, “aquele espaço fechado e vedado a estranhos, onde, recatadamente e livremente, se desenvolve toda uma série de
condutas e procedimentos característicos da vida privada e familiar” (cfr. Acórdão n.º 452/89, disponível in
www.tribunalconstitucional.pt).
O direito à inviolabilidade do domicílio surge associado à proteção de vários bens jurídicos fundamentais, como a
dignidade da pessoa, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e, sobretudo, a garantia da liberdade individual,
autodeterminação existencial e garantia da reserva da vida privada (cfr. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, op. cit, p.
539). Corresponde, essencialmente, à proteção da habitação, “enquanto projeção espacial da pessoa" (Amorth, La
Costituzione Italiana, página 62), ou, mais incisivamente ainda, enquanto "instrumento necessário de uma completa
manifestação da liberdade individual " (Florian, apud Novissimo Digesto Italiano, volume VI, página 180)” (em especial,
Acórdão n.º 452/89, mas também, v.g., o Acórdão n.º 507/94, no mesmo sítio da internet).
Sintetizando o sentido da jurisprudência constitucional, a propósito deste direito, pode ler-se no Acórdão n.º 274/07
(igualmente no referido sítio da internet):
“ (…) dir-se-á agora, apenas, que a inviolabilidade do domicílio densifica um direito fundamental que garante à pessoa,
numa precipitação que traduz o reconhecimento da sua dignidade ética e concretiza a tutela jusfundamental do seu livre
desenvolvimento (cf. artigo 26.º), um elementar espaço de vida” – elementaren Lebensraum –, ou uma “esfera privada
espacial” – räumliche Privatsphäre – (cf. BverfGE 51, 97 e BverfGE 109, 279), colocada na livre disponibilidade do seu titular.
Formulação esta que acompanha de perto as considerações vertidas no recente Acórdão de 4 de março de 2004 do
Bundesverfassunsgericht (…), onde se considerou que “a inviolabilidade do domicílio (Unverletzlichkeit der Wohnung) está
intimamente relacionada com a dignidade humana e, ao mesmo tempo, com o mandamento constitucional de respeito
incondicional por uma esfera do cidadão para um exclusivamente privado – “personalíssimo” – desenvolvimento (eine
ausschließlich private - eine "höchstpersönliche" – Entfaltung)”, daí decorrendo a necessidade de garantir o “direito de ser
deixado em paz”, maxime no que concerne às “dependências domiciliares” onde a pessoa desenvolve, em reserva, a sua
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vida privada.”
A proteção da inviolabilidade domiciliária, à semelhança dos restantes direitos fundamentais, não consubstancia um
direito absoluto ou ilimitado.
De facto, a própria Constituição, no n.º 2 do artigo 34.º, admite que a entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua
vontade pode ser ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstas na lei.
Fica, assim, definida uma autorização constitucional expressa para o estabelecimento de restrições à inviolabilidade do
domicílio, que estão sujeitas à reserva de lei – que definirá os seus concretos termos – e ao controlo da autoridade judicial
competente.
Isso mesmo se retira do Acórdão n.º 364/2006, no qual se pode ler que “não existe norma constitucional de que possa
retirar-se a completa imunidade de um espaço a buscas judiciais: basta, para o efeito, atentar no disposto no artigo 32.º, n.º
8, da Constituição, que proíbe a abusiva intromissão na vida privada e no domicílio, o que obviamente significa que existem
intromissões constitucionalmente permitidas. Entre estas situam-se, sem dúvida, as buscas judiciais que tenham lugar nos
casos e segundo as formas previstas na lei, que a Constituição admite quando se trata da entrada no domicílio dos cidadãos
(cfr. artigo 34.º, n.º 2, da Constituição)”.
Na mesma linha, resulta do n.º 8 do artigo 32.º da Lei Fundamental que a nulidade das provas obtidas por intromissão na
vida privada, nomeadamente no domicílio, se verifica quando tal intromissão seja “abusiva”, devendo considerar-se
abrangida por tal qualificativo a intromissão “efetuada fora dos casos previstos na lei e sem intervenção judicial (artigo
34.º, n.os 2 e 4), quando desnecessária ou desproporcional ou quando aniquiladora dos próprios direitos (cfr. artigo 18.º,
n.os 2 e 3)” (J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, op. cit., p. 524).
A restrição do âmbito máximo de proteção do domicílio deve ser entendida à luz da necessidade de proteger outros
direitos e interesses constitucionalmente tutelados.
A busca domiciliária, autorizada por despacho do juiz competente, ao abrigo do artigo 177.º, n.º 1 do Código de Processo
Penal, consubstancia uma restrição do direito à inviolabilidade do domicílio, que é justificada pela necessidade de
salvaguardar o interesse da realização da justiça. Como atrás se sublinhou, a opção da lei processual penal de viabilizar a
busca domiciliária coativa, sujeitando-a, em regra, a prévia autorização e conformação judicial – quanto à determinação
dos seus termos e extensão – alicerça-se na autorização constitucional expressa do artigo 34.º, n.º 2, da CRP.
Na verdade, a importância dos bens jurídicos tutelados pelo direito criminal – que comportam uma necessária referência
à ordem axiológica constitucional, correspondendo a uma concretização de valores ligados, primacialmente, aos direitos,
liberdades e garantias, no âmbito do direito penal clássico ou de justiça, e ainda à concretização de valores constitucionais
ligados aos direitos sociais e à organização económica, como se verifica, em regra, no caso do direito penal secundário (cfr.
J. de Figueiredo Dias, “O movimento de descriminalização e o ilícito de mera ordenação social”, “Jornadas de Direito
Criminal”, C.E.J., 1983, p. 323.) – justifica uma compressão de direitos fundamentais, como a da inviolabilidade do domicílio,
desde que a mesma não se mostre excessiva.
A exigência legal de uma autorização judicial prévia da busca domiciliária pretende assegurar uma ponderação casuística
entre o valor do contributo previsível da diligência para o apuramento da verdade material e a violação da reserva da vida
privada que a sua realização acarreta. Esta exigência da autorização comporta a garantia de uma prévia e casuística
ponderação confiada a quem, como já referimos, é matricialmente assumido como o garante, por excelência, dos direitos
fundamentais. É assim, nos termos da lei, ao juiz que incumbe decidir sobre se, perante as circunstâncias concretas, o
interesse da procura da verdade material justifica a medida intrusiva da busca.
A propósito desta diligência lê-se no Acórdão n.º 278/2007 que “atenta a relevância do valor em causa e a
correspondente gravidade da sua ofensa, considera-se constitucionalmente imposto que a verificação da legitimidade desta
ofensa, para salvaguarda de outros valores ou interesses constitucionalmente tutelados, seja sujeita a controlo judicial”. A
intervenção do juiz, aferindo da existência de uma suspeita razoável, e fixando os termos em que a busca pode ter lugar,
incluindo a sua abrangência espacial, tem, assim, uma função predominantemente garantística.
De facto, como já se defendeu no Acórdão n.º 114/95, no tocante ao “controlo judicial da existência de indícios de
ocultação, em casa habitada, de quaisquer objetos relacionados com um crime ou que possam servir de prova (…) a
intervenção do juiz é exigida pela preocupação de controlar a legalidade da diligên-cia e, bem assim, garantir os direitos
fundamentais dos cidadãos, no caso, o direito à inviolabilidade do domicílio”.
Fica, deste modo, cometida ao juiz a tarefa de ponderar, casuisticamente, se, perante as circunstâncias concretas,
nomeadamente o grau de indiciação da ocultação dos objetos, no local referenciado, se justifica a diligência intrusiva.
Dúvidas não há de que a restrição, constitucionalmente autorizada, do direito de inviolabilidade do domicílio imposta
pela norma que permite que o juiz ordene uma busca domiciliária quando existam indícios de que alguém oculta, num local
de residência, objetos relacionados com um crime que possam servir de prova, demonstra aptidão para alcançar o objetivo
da prossecução do princípio da investigação ou da verdade material e, de uma maneira geral, de realização da justiça, que a
justificam, não onerando de forma imponderada aquele direito.
Mas, no caso em análise, a questão está em saber se pode a lei prever que a autorização judicial de busca domiciliária
possa abranger o domicílio partilhado por vários indivíduos, que o utilizam em comum, abarcando as divisões em que cada
um desenvolve a sua vida, ainda que não visados pela diligência.
Ponderando as implicações de tal situação de partilha, o Acórdão n.º 507/94 julgou inconstitucional o entendimento de
que o consentimento exigido para a busca domiciliária em casa habitada, realizada por órgão de polícia criminal, poderia
ser prestado apenas por quem, não sendo visado por tal diligência, tivesse a disponibilidade do lugar em que a busca é
efetuada. Seguiu-se, em tal aresto, a tese defendida nomeadamente por Costa Andrade que, citando Amelung, refere que
“cada um dos que habitam na mesma casa é portador de um direito fundamental na forma de exigência de omissão dirigida
ao Estado e só pode dispor-se de um direito alheio na base de autorização bastante. Na medida em que falta uma
autorização no mínimo concludente, o consentimento de uma só pessoa não basta para legitimar as buscas na casa
habitada por vários (…) Quando um dos membros da casa autoriza que outro dos habitantes permita a entrada de pessoa
particular ou do homem do gás, daí não pode concluir-se que o autorize também a franquear a porta a quem vem preparar
a sua condenação, isto é, a inflição de um mal” (Amelung apud M. da Costa Andrade, op. cit., pgs. 51 e 52.).
Em suma, sem uma prévia intervenção judicial garantística, o consentimento do visado pela diligência de busca assumiria
um papel fulcral.
A situação é, porém, substancialmente diversa, no presente caso, já que, na norma em apreciação, não está em causa a
exigência de consentimento para a realização da busca, mas sim a abrangência da autorização judicial prévia à execução
coativa de tal diligência.
Neste contexto, convém não esquecer que um domicílio alvo da busca pode ser, como na situação em apreço, residência
de outros indivíduos que não os visados, sobre os quais não recaem quaisquer suspeitas de envolvimento na prática ilícita
em investigação. A lei não faz depender a busca da relação entre o titular de habitação e os objetos que se procuram, mas
da sua existência em determinado local.
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Acontece que a busca, como meio investigatório, envolve, na maior parte das vezes, uma relativa indeterminação
sobre a exata titularidade do domicílio – v.g., quanto à natureza do título de ocupação ou ao número de residentes – cuja
intromissão é exigida pela medida.
Envolve, também, uma relativa indeterminação dos concretos objetos a apreender e da respetiva titularidade, em
conformidade com o juízo meramente indiciário que a fundamenta.
Acresce que, como facilmente se compreende, a reserva do domicílio – ainda que partilhado com outras pessoas, em
muitos casos ligadas por laços familiares, ou de proximidade existencial, geradores de relações de confiança e solidariedade,
naturalmente inibidoras de denúncias – propicia o resguardo pretendido para a ocultação de objetos incriminadores.
Assim, a obrigatoriedade de que a extensão da busca judicialmente autorizada estivesse limitada aos espaços integrantes
do domicílio comum, especialmente destinados ao uso do suspeito ou arguido, com exclusão dos restantes que lhe são
acessíveis, determinaria uma desproporcionada ineficácia da diligência.
De facto, não existindo áreas de privacidade exclusivas dos vários habitantes, cuja acessibilidade seja fisicamente vedada
aos restantes, mas, ao invés, sendo patente uma partilha de um domicílio unitário, em que – não obstante a eventual
coexistência de uma consensual divisão de ocupação de espaço físico – os residentes podem circular livremente, a eficácia
da pretensão punitiva do Estado, dependente da utilidade prática da busca, carece da possibilidade de expansão da
diligência a todo o espaço integrante da habitação.
Aliás, se assim não se considerasse, seria excessivamente fácil e previsível que o agente do crime, para tornar a sua
atividade ilícita imune a qualquer busca, optasse por ocultar os objetos incriminatórios no espaço tendencialmente afeto
aos outros residentes, com ou sem o seu conhecimento.
A restrição da reserva do domicílio dos co-habitantes de uma residência sujeita a busca, ainda que não visados pela
diligência como suspeitos, é um resultado inerente à circunstância de partilharem do mesmo domicílio, sendo certo que tal
diligência tem uma incidência sobretudo espacial e não pessoal.
Por outro lado, recorde-se que a norma segundo a qual a autorização judicial de busca domiciliária, em situações de
partilha por diversos indivíduos de uma habitação, pode abarcar as divisões onde cada um dos indivíduos desenvolve a sua
vida, ainda que não visado por tal diligência, pressupõe que a autorização judicial da busca (e definição da sua extensão)
implica, ela mesma, um juízo prévio sobre os respetivos pressupostos, que avaliará, no caso concreto, a adequação,
necessidade e proporcionalidade de tal medida, juízo que é realizado por quem, por imposição constitucional, protege os
direitos fundamentais.
Assim, a possibilidade de a autorização judicial de busca domiciliária envolver a permissão de devassa de todo o espaço
da habitação, incluindo as divisões que, embora de utilização predominante por outros habitantes, sejam acessíveis ao
suspeito visado pela diligência, não apenas comporta uma restrição do direito à “esfera privada espacial” adequada à
prossecução do princípio da investigação ou da verdade material e, de uma maneira geral, de realização da justiça, que a
justificam, como se revela necessária, porque, em concreto (como se assinalou), indispensável à eficácia da diligência, bem
como proporcional, em sentido estrito, por se apresentar como correspondente a uma equilibrada ponderação do peso
relativo de cada um dos concretos bens jurídicos constitucionais em confronto, ou seja, do peso do agravo produzido para o
titular afetado no direito que é objeto da restrição (direito à inviolabilidade do domicílio) e do benefício que justifica a
restrição (a realização da justiça - refletido na viabilização do efeito útil da busca domiciliária, como diligência de
investigação - que se consubstancia na efetivação do direito à tutela jurisdicional efetiva de outros tantos direitos
fundamentais protegidos pelas normas incriminadoras).
Pelo exposto, conclui-se que o critério normativo em apreciação não constitui restrição inconstitucional do princípio da
inviolabilidade do domicílio, não comportando violação do disposto no artigo 32.º, n.º 8 e 34.º, n.º 2, da Constituição da
República Portuguesa.
285/2007
Não julga inconstitucional a norma resultante dos artigos 174.º n.º 4 alínea a) e 177.º n.º 2 do CPP, no sentido de a
realização e os resultados de determinada busca apenas serem comunicados ao juiz de instrução conjuntamente com a
apresentação dos arguidos detidos, dentro do prazo legal de 48 horas.
Não julga inconstitucional a norma resultante dos artigos 174.º n.º 4 alínea a) e 177.º n.º 2 do CPP, no sentido de que,
para efeito de apreciação e validação da busca domiciliária realizada, é suficiente a validação, pelo juiz, das detenções
efectuadas e a apreciação dos indícios existentes nos autos, sem expressamente declarar que valida a busca domiciliária
efectuada.
Extracto da fundamentação:
A Constituição não impõe qualquer prazo para que a realização da busca seja comunicada ao juiz; o prazo previsto no
Código representa a forma criada pelo legislador ordinário, no âmbito do poder de livre conformação que lhe é proposto
pela Constituição, para concretizar uma exigência mais genérica de carácter constitucional a favor do efectivo controlo
judicial exercido nestes casos.
Mas bem se compreende que a ausência da estatuição constitucional não queira significar desinteresse do legislador
constitucional quanto à concretização da garantia, antes representa a oneração do legislador ordinário com o encargo de
encontrar uma solução que satisfaça com suficiência a já mencionada exigência. Há, pois, que aceitar que nos casos,
necessariamente excepcionais, em que a autorização judicial da busca domiciliária ocorre a posteriori, o controlo judicial
deva ser exercido imediatamente, como diz a lei (n.º 5 do artigo 174º do Código de Processo Penal).
Mas, ao legislador constitucional interessa que o controlo judicial seja apto a condicionar a eficácia da diligência,
aferindo, não apenas da oportunidade da actuação policial e do cumprimento dos demais requisitos legais, mas
condicionando a operatividade da prova recolhida; o controlo judicial deve ser, enfim, decisivo quanto ao valor probatório
dos elementos recolhidos na busca.
No citado Acórdão n.º 192/2001, em recurso de decisão que, após reconhecer verificar-se uma nulidade por falta de
apreciação/validação imediata das buscas (no caso, não domiciliárias), ser sanável a referida nulidade, decidindo que ao
abrigo do artigo 122° do Código de Processo Penal deveria “agora ser praticado o acto omitido”, o Tribunal Constitucional
não julgou inconstitucionais as normas conjugadas dos artigos 251° 174° n.º 5 e 122° do Código de Processo Penal,
interpretadas no sentido de permitir a sanação da nulidade, por falta de validação imediata da busca efectuada, com a
validação a posteriori da mesma busca. O Tribunal considerou que “a sanação a posteriori da nulidade não se configura com
uma solução arbitrária e desrazoável, ou seja, como um meio legal restritivo desproporcionado ou excessivo em relação aos
fins prosseguidos”. Reconhecendo que “até à validação da busca e podendo, entretanto, prosseguir a investigação com base
nos resultados dessa diligência, existe um momento de incerteza sobre a verificação dos pressupostos legais da mesma
diligência, com o aparente risco de vir a ser proferida uma decisão de não validação quando aqueles resultados já
proporcionaram a obtenção de outras provas”, entendeu-se, porém, que “mesmo neste caso – de hipotética não validação –
o regime estabelecido no artigo 122º do Código de Processo Penal assegura que os actos subsequentes sejam declarados
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inválidos se dependerem do acto que não obtém a necessária validação”, e sendo certo que a outra hipótese – a da
validação em acto ulterior – “nunca porá em causa as garantias defesa do arguido”.
Mas, verdadeiramente, importa partir da constatação de que a busca constitui uma diligência destinada a recolher prova
num determinado processo, ligada a um objectivo concreto: a individualização do arguido. Não pode, por isso, ter-se por
desproporcionada, injustificada ou violadora das disposições constitucionais a interpretação que considera que a
comunicação a posteriori da busca possa ser efectuada com a apresentação do detido, dentro das 48 horas seguintes à
diligência, da qual resultou a própria prisão do arguido, assim possibilitando ao juiz a verificação da globalidade dos
indícios determinantes quer da necessidade da busca, como da detenção do arguido, o que é bastante para acautelar as
garantias de defesa deste último.
Há-de, pois, concluir-se que a comunicação da efectivação da busca dentro do prazo de 48 horas não afecta o controlo
judicial a posteriori que se teve por constitucionalmente devido, sendo certo que, como se referiu no Acórdão n.° 192/2001,
o risco de se terem entretanto recolhido provas só possíveis por causa de uma busca que venha a ser considerada inválida, é
satisfatoriamente afastado graças ao regime do artigo 122° do Código de Processo Penal, que estende a invalidade da
busca aos actos dela dependentes.
[…]
Questiona, ainda, o recorrente a interpretação da norma resultante dos artigos 174º n.º 4 alínea a) e 117º n.º 2 do
Código de Processo Penal no sentido de que para efeito de apreciação e validação da busca domiciliária realizada, é
suficiente a validação, pelo juiz, das detenções efectuadas e a apreciação dos indícios existentes nos autos, sem
expressamente declarar que valida a busca domiciliária efectuada.
[…]
Já se viu que, de acordo com a alínea a) do n.º 4 e n.º 5 do artigo 174º do Código de Processo Penal, é essencial que o
julgador formule um juízo sobre a legalidade da diligência efectuada.
Ora, o que decorre do despacho judicial em causa é que o juiz teve como válidos os elementos probatórios resultantes da
dita busca, neles se fundamentando para validar a detenção do arguido. Assim interpretada, a norma não ofende a
Constituição: o que a Constituição pretende assegurar é a exigência de um controlo jurisdicional na realização das buscas
domiciliárias, com um determinado fim: o de acautelar as garantias de defesa do arguido. Ora, esse controlo, quando
exercido a posteriori por motivos constitucionalmente justificados, é cabalmente cumprido se o juiz, a despeito de fórmulas
sacramentais, verifica efectivamente a legalidade dessa busca, "aceitando e valorando as provas nela recolhidas para
validar a detenção dos arguidos e manter os mesmos em prisão preventiva”.
278/2007
Não julga inconstitucionais as normas constantes do 5 do art.º 174.º e da parte final do 2 do art.º 177.º do CPP,
interpretadas no sentido de que, efectuada busca domiciliária por órgão de polícia criminal sem precedência de autorização
judicial, por se tratar de caso de criminalidade violenta e haver indícios da prática iminente de crime que ponha em grave
risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa, é de 48 horas o prazo para a comunicação ao juiz de instrução da
efectivação da busca e a decisão judicial da sua validação pode resultar, de forma implícita, desde que inequívoca, da
decisão de validação da detenção do arguido e de fixação da medida de coacção de prisão preventiva.
Extracto da fundamentação:
[…] O que cumpre apurar é, assim, se o entendimento de que a comunicação da efectivação da busca pode ser feita no
prazo de 48 horas e de que a sua validação judicial pode decorrer de forma implícita, desde que inequívoca, satisfazem os
objectivos constitucionais que se entendem impor o con-trolo judicial a posteriori de buscas não previamente autorizada [No
sentido de que a exigência de comunicação e validação judicial posterior à diligência só vale para os casos da alínea a) do
n.º 4 do artigo 174.º do CPP, e já não para os da alínea b) – que pressupõem o consentimento do visado – cf. Ana Luísa
Pinto, “Aspectos problemáticos da reserva do regime das buscas domiciliárias”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano
15, n.º 3, Julho‑Setembro 2005, pp. 415‑456, em especial pp. 443‑445].
[…]
O prazo de 48 horas não se afigura excessivo, desde logo por comparação com o prazo de apresentação de arguidos
detidos sem ordem judicial, em que está em causa a violação de um bem – a liberdade das pessoas – seguramente não
inferior ao da inviolabilidade do domicílio.
No Acórdão n.º 192/2001, em recurso de decisão que, após reconhecer verificar‑se uma nulidade por falta de
apreciação/validação imediata das buscas (no caso, não domiciliárias), considerou sanável a referida nulidade, decidindo
que ao abrigo do artigo 122.º do CPP deveria “agora ser praticado o acto omitido”, o Tribunal Constitucional não julgou
inconstitucionais as normas conjugadas dos artigos 251.º, 174.º, n.º 5, e 122.º do CPP, interpretadas no sentido de permitir
a sanação da nulidade por falta de validação imediata da busca efectuada com a validação a posteriori da mesma busca. O
Tribunal considerou que “a sanação a posteriori da nulidade não se configura com uma solução arbitrária e desrazoável, ou
seja, como um meio legal restritivo desproporcionado ou excessivo em relação aos fins prosseguidos”. Reconhecendo que
“até à validação da busca e podendo, entretanto, prosseguir a investigação com base nos resultados dessa diligência, existe
um momento de incerteza sobre a verificação dos pressupostos legais da mesma diligência, com o aparente risco de vir a ser
proferida uma decisão de não validação quando aqueles resultados já proporcionaram a obtenção de outras provas”,
entendeu‑se, porém, que “mesmo neste caso – de hipotética não validação – o (…) regime estabelecido no artigo 122.º do
CPP assegura que os actos subsequentes sejam declarados inválidos se dependerem do acto que não obtém a necessária
validação”, e sendo certo que a outra hipótese – a da validação em acto ulterior – “nunca porá em causa as garantias de
defesa do arguido”.
A comunicação da efectivação da busca dentro do prazo de 48 horas (no presente caso, foi feita 41 horas e 30 minutos
após a busca) não afecta a substancialidade do controlo judicial a posteriori que se teve por constitucionalmente devido,
sendo certo que, como se referiu no Acórdão n.º 192/2001, o risco de se terem entretanto colhido provas só possíveis por
causa de uma busca que venha a ser considerada inválida é satisfatoriamente neutralizado graças ao regime do artigo
122.º do CPP, que estende a invalidade da busca aos actos dela dependentes.
E, por outro lado, embora se possa considerar que seria “melhor direito” a exigência de uma pronúncia judicial autónoma
e expressa sobre a validação da busca, entende‑se que a validação implícita, desde que inequívoca, satisfaz capazmente os
objectivos constitucionais: confirmar que estavam preenchidos os requisitos que permitiam a busca sem dependência de
prévia autorização judicial.
No presente caso, resulta patentemente do despacho que validou a detenção do recorrente e lhe aplicou a medida de
coacção de prisão preventiva que foram considerados validamente obtidos e processualmente atendíveis os meios de prova
obtidos na própria busca e na actuação investigatória subsequente do órgão de polícia criminal, pelo que constitui um
pressuposto necessário destes juízos o entendimento de que a busca foi validamente efec-tuada. O controlo judicial a
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posteriori da validade da busca, constitucionalmente imposto, foi assim efectivamente efectuado, sendo destituída de
fundamento a pretensão de, pela circuns-tância de não terem sido usadas fórmulas expressas, se considerar inexistente esse
controlo. Ao que acresce que o juízo sobre a validade da busca, implícita mas inequivocamente mani-festado no referido
despacho, veio posteriormente a ser reafirmado, agora de forma explícita, quer no despacho que indeferiu a arguição de
nulidade, quer no acórdão (ora recorrido) que negou provimento ao recurso interposto deste último despacho.
274/2007
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 174.º, n.º 4, alínea a), e 177.º, n.º 2, do CPP, numa
dimensão normativa que admita que a comunicação ao juiz da realização da diligência, nos termos do artigo 174.º, n.º 5,
possa ter lugar no prazo de quarenta e oito horas após a sua realização.
Extracto da fundamentação:
O direito à inviolabilidade do domicílio, com assento no artigo 34.º da CRP – bem como, para além de muitos outros
ordenamentos jurídicos, no artigo 12.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 8.º da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem e no artigo 17.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos –, pode entenderse, segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição..., p. 541), como “um direito à liberdade da pessoa pois está
relacionado (...) com o direito à inviolabilidade pessoal (esfera privada espacial, previsto no art. 26.º), considerando-se o
domicílio como projecção espacial da pessoa”.
Tal entendimento vem sendo também acolhido por este Tribunal – cf., inter alia, os Acórdãos nºs 507/94 (publicado nos
Acórdãos do Tribunal Constitucional, 28.º vol., 1994, p. 463) e 364/06 (disponível em www.tribunalconstitucional.pt) –, que
vem tratando este direito fundamental "dimensionado e moldado a partir da observância do respeito pela dignidade da
pessoa humana, na sua vertente de intimidade da vida privada" (Acórdão n.º 67/97, Acórdãos do Tribunal Constitucional,
36º vol., p. 247).
[…]
Concretizando o sentido emergente dessa jurisprudência, dir-se-á agora, apenas, que a inviolabilidade do domicílio
densifica um direito fundamental que garante à pessoa, numa precipitação que traduz o reconhecimento da sua dignidade
ética e concretiza a tutela jusfundamental do seu livre desenvolvimento (cf. artigo 26.º), um elementar espaço de vida” –
elementaren Lebensraum –, ou uma “esfera privada espacial” – räumliche Privatsphäre – (cf. BverfGE 51, 97 e BverfGE 109,
279), colocada na livre disponibilidade do seu titular.
[…]
[…] quanto ao carácter não ilimitado da inviolabilidade do domicílio, e mesmo perante a redacção vigente do artigo 34.º
da Constituição, refira-se que o Acórdão n.º 7/87, considerou que, mesmo sem autorização judiciária, as buscas
domiciliárias efectuadas no âmbito da investigação de criminalidade violenta ou organizada não atentariam contra a
Constituição, desde que existisse perigo iminente da prática de um crime com grave risco para a vida ou para a integridade
de uma pessoa, porquanto “o direito à inviolabilidade do domicílio (...) deve[r] compatibilizar-se com o direito à vida e à
integridade pessoal, consignados respectivamente nos artigos 24º e 25º da lei fundamental (...), direitos que hão-de
entender-se como limites imanentes do direito em causa” (cf., também, João Conde Correia, “Qual o significado de abusiva
intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas telecomunicações (art. 32.º, n.º 8, 2.ª parte da CRP)?”,
in Revista do Ministério Público, n.º 79, 1999, pp. 55 e ss.).
E tal contextualização permite compreender e enquadrar, num plano axiológico-normativo, a admissibilidade das buscas
domiciliárias, enquanto meio de obtenção da prova em processo penal e, do mesmo passo, a justificação material do seu
regime, maxime no que concerne com a intervenção garantística do juiz de instrução, exigida, como se deu conta no
Acórdão n.º 114/95 (publicado no Diário da República II Série, de 22 de Abril de 1995) “pela preocupação de controlar a
legalidade e, bem assim, garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, no caso, a inviolabilidade do domicílio”.
[…]
Na ausência de uma delimitação temporal precisa, como sucede, por exemplo, com o prazo de apresentação do arguido
detido para primeiro interrogatório judicial (v. artigo 28.º da Constituição e 141.º, n.º 1, do Código de Processo Penal), o
acórdão recorrido considerou tempestiva a comunicação ao juiz da realização da busca domiciliária no prazo de quarenta
e oito horas, tendo aquela ocorrido conjuntamente com a apresentação dos arguidos detidos.
Ora, este entendimento não merece qualquer censura, não densificando, contrariamente ao alegado, qualquer restrição
desproporcionada ao direito à inviolabilidade do domicílio.
Desde logo, não pode olvidar-se que, estando a comunicação da busca preordenada, como se disse, à apreciação da sua
legalidade, o expediente que é remetido ao juiz para esse efeito não deve noticiar apenas a realização da diligência, mas
toda a contextualização que materialmente a justificou e os termos em que a mesma se concretizou, o que, por sua vez,
poderá acarretar a exposição de uma complexidade de factos e anteriores diligências que impossibilite a sua adequada
comunicação num momento anterior ao que o tribunal a quo teve como razoável e justificado.
[…]
[…] o prazo constante do artigo 28.º, n.º 1, da Constituição da República (onde se dispõe que “a detenção será submetida,
no prazo máximo de quarenta e oito horas, a apreciação judicial, para restituição à liberdade ou imposição de medida de
coacção adequada, devendo o juiz conhecer das causas que a determinaram e comunicá-las ao detido, interrogá-lo e darlhe oportunidade de defesa”), traduz, relativamente ao direito e garantia fundamental da liberdade, precisamente um
reflexo da ponderação de interesses supra referida (6.1.), pela mão do legislador constituinte, norteada por um critério de
necessidade, adequação e estrita proporcionalidade e traduzida numa autorizada compressão do direito à liberdade (artigo
27.º do diploma fundamental) em face do interesse associado à prossecução da justiça penal.
Ora, mutatis mutandis, igual ponderação, pelo menos, será de admitir também em face de uma compressão da esfera de
reserva delimitada pelo domicílio.
E, in casu, essa ponderação não pode ser indiferente ao facto de o domicílio já ter sido objecto de realização de uma
busca, materialmente justificada por outros valores ou bens jurídicos constitucionalmente tutelados, e não apenas os
decorrentes do ius puniendi estatal, susceptíveis de “prevalecer sobre a garantia constitucional de reserva de juiz” (cf.
Acórdão n.º 7/87 e Ana Luísa Pinto, “Aspectos problemáticos do regime das buscas domiciliárias”, in Separata da Revista
Portuguesa de Ciência Criminal, 2005, p. 435), estando no momento em causa a sua comunicação para efeito da sua
validação a posteriori, sendo que no referente à questão do momento oportuno para essa validação da diligência, este
Tribunal já considerou (cf. Acórdão n.º 192/01, publicado no Diário da República II Série, de 17 de Julho de 2001, e Acórdãos
do Tribunal Constitucional, 50.º vol., p. 295), que a própria “sanação a posteriori da nulidade consubstanciada na omissão
de validação imediata de buscas não domiciliárias” não atenta contra as garantias de defesa dos arguidos tipificadas no
artigo 32.º, nºs 1 e 8, da Constituição.
[…]
Em conclusão: não se afigura desrazoável, arbitrária ou desproporcionada uma interpretação dos artigos 174.º, n.º 5 e
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177.º, n.º 2, no sentido de admitir a tempestividade da comunicação de uma busca realizada a coberto do disposto no
artigo 174.º, n.º 4, alínea a), do Código de Processo Penal, dentro do prazo de apresentação dos arguidos detidos para
primeiro interrogatório judicial.
[…]
[…] será essencial que a autoridade judicial, tomando conhecimento da realização de uma busca domiciliária realizada
com base no regime vertido no artigo 174.º, n.º 4, alínea a), do Código de Processo Penal, formule um juízo sobre a
legalidade da diligência, sendo essa decisão, como não se discutirá, uma conditio sine qua non de valoração dos elementos
probatórios adquiridos nessa diligência.
Ora, podendo reconhecer-se que estes dois momentos podem diferenciar-se de modo cortante quando considerados em
termos estáticos, deverá também aceitar-se que, em termos dinâmicos, um juízo que tenha por válidos os elementos
probatórios decorrentes de uma busca que está a ser sujeita a apreciação judicial, traduz em si, de forma inequívoca,
uma decisão – necessariamente pressuposta – quanto à validação da diligência e à possibilidade de valoração desses
elementos, sendo certo que, existindo esse juízo de validação, permanecerão intocáveis os direitos do arguido no sentido de
se haver por legitimada a intervenção dos órgãos de polícia no seu domicílio.
E, nesse quadro, é certo que, como bem nota o representante do Ministério Público junto deste Tribunal, “mais do que os
termos literais ou verbais do despacho, o que releva é que, da interpretação da decisão em causa, se possa deduzir, de
forma incontroversa e inquestionável, que o juiz teve por válidos os elementos probatórios obtidos através da busca
submetida a apreciação jurisdicional”, sendo indubitável, face ao teor da decisão recorrida, que o Tribunal assentou num
critério normativo concretizado na exigência de um juízo relativo à legalidade da busca em causa.
Por outro lado, e independentemente de saber-se se a validação tácita corresponde à melhor interpretação do direito
infraconstitucional, não poderá, também, deixar de mencionar-se que, na óptica dos direitos invocados pelos recorrentes –
traduzidos na inviolabilidade do domicílio e na nulidade das provas obtidas mediante abusiva intromissão naquele –,
fundamental será apenas que o tribunal tenha por válida a obtenção da prova materializada numa busca domiciliária:
existindo essa validação, expressa ou implícita, ficará sempre sancionada, legitimada, a realização da diligência.
E idêntica conclusão é imposta quando, para lá daqueles parâmetros jusfundamentais, se invoquem as garantias de
defesa e o direito ao recurso dos arguidos.
De facto, tendo os arguidos conhecimento da realização da busca e dos pressupostos que a justificaram, e, para além
disso, tendo sido concretamente confrontados com os elementos probatórios recolhidos, encontram-se em plenas condições
para sindicar jurisdicionalmente – como, aliás, vieram a fazer – a realização da diligência e a valoração dos elementos
probatórios nela colhidos.
364/2006
Não julga inconstitucional a norma do artigo 177.º do CPP, nem as normas dos artigos 126.º, n.º 3, e 174.º, n.º 2, do
mesmo Código, na interpretação segundo a qual um espaço fechado, onde se travam relações sexuais, é susceptível de
ser violado através de mandado de busca judicial.
Extracto da fundamentação:
Da circunstância de o Tribunal Constitucional […] ter adoptado um conceito alargado de domicílio, não pode, porém,
deduzir-se que este Tribunal lhe atribua um sentido – que é, ao cabo e ao resto, o sentido que o recorrente perfilha – que
faça corresponder o conceito constitucional de domicílio ao de qualquer local onde se praticam actos que pertencem à
esfera da intimidade ou da vida privada do cidadão.
Dito de outro modo: a natureza íntima ou privada dos actos praticados em certo local (nomeadamente os actos de
natureza sexual, que são aqueles que o recorrente referencia) não implica a qualificação do local em causa como domicílio.
É o que decorre, aliás, do disposto no artigo 32º, n.º 8, da Constituição, que claramente distingue entre a intromissão na
vida privada e a intromissão no domicílio: se sempre que houvesse intromissão na vida privada houvesse intromissão no
domicílio, nenhum motivo haveria para autonomizar a intromissão neste.
É o que decorre também dos artigos 26, n.º 1, e 34º da Constituição, que, ao tutelarem o direito à reserva da intimidade
da vida privada e familiar e o direito à inviolabilidade do domicílio, claramente os autonomizam.
É certo que a tutela da inviolabilidade do domicílio protege também a intimidade e a vida privada: mas não é possível daí
concluir, face às citadas normas constitucionais, que basta a prática de actos de natureza íntima num espaço fechado para
qualificar o local em causa como domicílio.
O conceito de domicílio não pode, assim, ser desprendido do conceito de residência – que corresponde, aliás, ao seu
sentido comum –, nenhuma razão tendo o recorrente quando, através de um alargamento desmedido do conceito de
domicílio, estende o regime constitucional das buscas domiciliárias às buscas nos quartos anexos a uma discoteca onde se
praticam actos de natureza sexual.
192/2001
Não julga inconstitucionais as normas conjugadas dos artigos 174.º, 251.º e 122.º todos do CPP, interpretados no sentido
de que, em caso de buscas efectuadas nos termos do artigo 174.º, n.º. 4, imediatamente comunicadas ao juiz de
instrução criminal, é admissível a apreciação ulterior em ordem à respectiva validação, concretamente, quando se trate
de criminalidade altamente organizada, havendo fundados indícios da prática iminente de crime que ponha em grave risco
a vida ou a integridade física de qualquer pessoa, procedendo os órgãos de polícia criminal sem prévia autorização da
entidade judiciária às buscas no lugar em que se encontrarem suspeitos (não se tratando de buscas domiciliárias), e
havendo fundada razão para crer que nele se ocultam objectos relacionados com o crime, susceptíveis de servirem a prova
e que de outra forma poderiam perder-se, é possível a sanação da nulidade do acto (por falta de despacho de validação) em
momento ulterior pelo juiz de instrução, sem delimitação temporal e independentemente da fase processual em que se
encontre o inquérito no âmbito do qual foram efectuadas.
Extracto da fundamentação:
Conforme se disse no Acórdão nº. 507/94, de 14.07.1994, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 28º, pág. 462, "nas
buscas e apreensões não domiciliárias, o regime-regra é o de que as mesmas têm de ser autorizadas ou ordenadas por
despacho pela autoridade judiciária competente. Excepcionalmente, tais buscas ou apreensões podem realizar-se sem a
precedência de despacho da autoridade judiciária competente em três casos tipificados na lei", a saber: terrorismo,
criminalidade violenta ou altamente organizada.
[…]
Assinalada a tensão dialéctica entre os direitos individuais de defesa do arguido e o "jus puniendi" do Estado e estando
em causa criminalidade altamente organizada, tal como tribunal "a quo" a qualificou, que se impõe combater de forma
eficaz, a sanação a posteriori da nulidade não se configura com uma solução arbitrária e desrazoável ou seja, como um
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meio legal restritivo desproporcionado ou excessivo em relação aos fins prosseguidos – obtenção de prova de criminalidade
altamente organizada em risco de se perder. Ela mostra-se adequada, necessária e proporcionada para sustentar a
legitimidade e eficácia do poder punitivo do Estado, realizando a justiça e assegurando a paz social, num domínio sensível,
como é o da criminalidade organizada e – volta a acentuar-se - tratando-se de buscas não domiciliárias
É certo que, até à validação da busca e podendo, entretanto, prosseguir a investigação com base nos resultados dessa
diligência, existe um momento de incerteza sobre a verificação dos pressupostos legais da mesma diligência, com o
aparente risco de vir a ser proferida uma decisão de não validação quando aqueles resultados já proporcionaram a
obtenção de outras provas. Simplesmente, mesmo neste caso – de hipotética não validação – o já descrito regime
estabelecido no artigo 122º do CPP assegura que os actos subsequentes sejam declarados inválidos se dependerem do acto
que não obtém a necessária validação. E se apenas se coloca esta hipótese – a da não validação em acto ulterior – é porque
a da validação nunca porá em causa as garantias defesa do arguido.
67/1997
Mesmo a entender-se constituir a garagem um espaço dependente do domicílio do arguido (garagem colectiva de
prédio constituído em propriedade horizontal, à qual têm acesso todos os condóminos do referido prédio) - questão que,
afinal, se deixa em aberto - sempre se dirá que o acórdão considerou estarem verificados os requisitos de validade exigidos
pelo 2 do art.º 177.º em conjugação com a al. b) do 4 do art.º 174.º, ambos do CPP, ao abrigo dos quais aquela diligência
foi efectuada, em termos que não colidem com a Constituição.
Não julga inconstitucionais as normas conjugadas dos art.ºs 177.º e 174.º, n.ºs 4 e 5, do CPP.
Extracto da fundamentação:
A disciplina das revistas e buscas sujeita-as, em princípio, a prévio despacho da autoridade judiciária, que as autoriza ou
ordena.
Há, no entanto, casos em que essas diligências poderão ocorrer sem precedência de despacho e que são os previstos no
nº 4 do artigo 174º do CPP: a) terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios
da prática iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa; b) quando os visados
consintam, desde que o consentimento prestado fique, por qualquer forma, documentado; c) aquando da detenção em
flagrante por crime a que corresponda pena de prisão.
Se estes casos, tipificados pelo legislador, constituem excepções ao regime regra, tratando-se de busca domiciliária - ou
seja, de busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada (nº 1 do artigo 177º do CPP) - o regime é mais
apertado, constituindo uma dessas excepções o consentimento do visado, cuidando-se em assegurar a inviolabilidade do
domicílio, consentimento a prestar em momento anterior à diligência e situado na área da disponibilidade dos bens jurídicos
em causa (não coenvolvendo métodos proibidos de prova, como os enunciados no artigo 126º do CPP).
Considera-se que, neste caso, o consentimento do ofendido elimina o eventual ilícito (volenti non fit injuria: cfr. Maia
Gonçalves, "Meios de Prova" in - Jornadas de Direito Processual Penal - O Novo Código de processo Penal, Coimbra, 1988,
págs. 213 e seguintes).
Justifica-se este regime restritivo pela necessidade de se acautelar o direito constitucionalmente assegurado da
inviolabilidade do domicílio, como se observou no acórdão nº 507/94, publicado no Diário da República, II Série, de 12 de
Dezembro de 1994.
Com efeito, o nº 1 do artigo 34º da CR estabelece que "o domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de
comunicação privada são invioláveis", enquanto o nº 2 dispõe que a "entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua
vontade só pode ser ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstas na lei, sendo
certo que, por sua vez, em matéria de garantias do processo criminal, o nº 6 do artigo 32º da CR fere de nulidade "todas as
provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida
privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações".
Anotando esse artigo 34º, comentam Gomes Canotilho e Vital Moreira estar a inviolabilidade do domicílio relacionada
com o direito à intimidade pessoal previsto no artigo 26º do mesmo diploma, considerando-se o domicílio uma projecção
espacial da pessoa, sendo ainda um direito à liberdade desta, na medida em que a possibilidade da entrada no domicílio dos
cidadãos, fora do caso de mandado judicial, depende do consentimento dos próprios (cfr. Constituição da República
Portuguesa Anotada, 3ª ed., Coimbra, 1993, pág. 212).
Não é, no entanto, fácil definir rigorosamente o objecto da inviolabilidade do domicílio, como observam os mesmos
autores (loc. cit.):
"Tendo em conta o sentido constitucional deste direito, tem de entender-se por domicílio desde logo o local onde se
habita, a habitação, seja permanente seja eventual, seja principal ou secundária. Por isso, ele não pode equivaler ao
sentido civilístico, que restringe o domicílio à residência habitual (mas certamente incluindo também as habitações
precárias, como tendas, 'roulottes', embarcações), abrangendo também a residência ocasional (como o quarto de hotel) ou
ainda os locais de trabalho (escritórios, etc.); dada a sua função constitucional, esta garantia deve estender-se quer ao
domicílio voluntário geral quer ao domicílio profissional (Cód. Civil, artºs. 82º e 83º). A protecção do domicílio é também
extensível à sede de pessoas colectivas (Cód. Civil, artº 159º)."
Este Tribunal, por seu turno, também já se pronunciou a respeito do conceito constitucional do domicílio acolhido naquele
artigo 34º, entendendo, a esse propósito, no acórdão nº 452/89, publicado no Diário da República, I Série, de 22 de Julho de
1989:
"A inviolabilidade do domicílio a que se refere o artigo 34º da CRP exprime, numa área muito particular, a garantia do
direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar, genericamente afirmada no artigo 26º, nº 1, da CRP.
Por isso mesmo, tal garantia se não limita a proteger o domicílio, entendido este em sentido restrito, ou seja, no sentido
civilístico de residência habitual; antes, e de acordo com a interpretação que dela tradicionalmente é feita, tem uma
dimensão mais ampla, isto é, e mais especificamente, tem por objecto a habitação humana, aquele espaço fechado e
vedado a estranhos, onde, recatada e livremente, se desenvolve toda uma série de condutas e procedimentos característicos
da vida privada e familiar."
Com base nestas premissas, o Tribunal - que cuidava de apreciar se poderiam equiparar-se a domicílio, enquanto
habitação como "projecção espacial da pessoa", as auto-vivendas, roulottes, carroções e veículos similares servindo como
habitáculo de nómadas - entendeu estarem essas "habitações precárias" a coberto da protecção da norma do artigo 34º.
Na perspectiva da tutela penal, seja no caso de crime de violação de domicílio, previsto no artigo 190º do Código Penal,
seja no de introdução em lugar vedado ao público, tipicizado no artigo 191º do mesmo diploma - ambos integrados no
capítulo dos "crimes contra a reserva da vida privada" - utiliza-se um conceito de domicílio que se não cinge a uma acepção
naturalística de casa - tal como se incriminava, no artigo 380º do Código de 1886, a introdução na casa de habitação de
alguma pessoa - mas, mais amplamente, envolve o espaço físico da habitação onde, permanentemente ou
transitoriamente, a pessoa vive e aí instala, nessa medida, a sua privacidade, em limites que abrangem os espaços anexos,
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desde que vedados ao público.
Pode afirmar-se a existência, sob o ponto de vista substantivo, de uma equiparação, para efeitos de tutela penal, entre a
habitação e os espaços vedados anexos a esta - ou seja, os espaços vedados ao público - uns e outros justificados por uma
teleologia de protecção da vida privada, constitucionalmente protegida.
Parece incontroverso que o conceito constitucional de domicílio deve ser dimensionado e moldado a partir da observância
do respeito pela dignidade da pessoa humana, na sua vertente de reserva da intimidade da vida familiar - como tal
conjugado com o disposto no nº 1 do artigo 26º da CR - assim acautelando um núcleo íntimo onde ninguém deverá penetrar
sem consentimento do próprio titular do direito (matéria sobre a qual este Tribunal já se pronunciou, como seja, inter alia,
nos acórdãos nºs. 128/92 e 319/95, publicados no Diário da República, II Série, de 24 de Julho de 1992 e de 2 de Novembro
de 1994, respectivamente).
Sob este ponto de vista, o domicílio configura um espaço físico onde se desenvolve a vida privada em liberdade e
segurança, o que, de resto, não significa, necessariamente, plena e exclusiva disponibilidade sobre ele, compadecendo-se
com uma pluralidade de titulares do direito à habitação (proprietários, usufrutuários, arrendatários, comodatários, etc.:
cfr. o acórdão nº 507/95, citado).
Sem prejuízo da eventual dissonância de resposta dos direitos material e adjectivo, cujos universos não são
necessariamente sobreponíveis de tópicos hermenêuticos, como observa Costa Andrade (Sobre as Proibições de Prova em
Processo Penal, Coimbra, 1992, pág. 41) pois que inseridos em distintos horizontes político-criminais e teleológicos, o que
"há-de levar-se à conta da autoreferência sistemática dos discursos próprios dos dois ordenamentos", parece certo que a
noção material substantiva de domicílio foi acolhida no processo penal.
Assim sendo, para que o conceito tenha dimensão constitucional deve verificar-se casuisticamente se a protecção da vida
privada está em causa.
A especificidade do caso radica no facto de esse espaço ser fisicamente descontínuo em relação à zona de habitação e de
a ele terem acesso não só o próprio arguido, ora recorrente, como os demais condóminos ou eventuais arrendatários,
comodatários, etc..
Na tese do recorrente o espaço da garagem é equiparado a dependência fechada de casa habitada, sujeito, como tal, à
inviolabilidade a esta inerente. Na sua perspectiva, o legislador processual penal terá querido assegurar às dependências
fechadas a mesma protecção dispensada à habitação, no regime das buscas, e uma garagem fechada, mesmo que
colectiva, configura uma dependência desse tipo, assim devendo ser considerada para os efeitos do nº 1 do artigo 177º.
Pode, no entanto, questionar-se que assim seja: face à natureza do espaço onde a busca teve lugar, não propriamente
habitacional, naturalmente não são tão instantes os valores inerentes à teleologia da protecção da vida privada. Se o
espaço domiciliário constitucionalmente protegido se caracteriza pelo resguardo da liberdade e da segurança pessoais, dirse-á que essa protecção não teria razão de ser se se tratasse de uma área que outros usufruem igualmente - pelo menos em
relação a uma certa fracção ideal - dada a inexistência de uma indisponibilidade exclusiva (ou, pelo menos, não teria razão
de ser nos termos constitucionalmente garantidos para as dependências fechadas das casas de habitação).
Seja como for, a ratio do acórdão recorrido não assenta nessa problematização, abordada lateralmente, mas sim, e
decisivamente, na constatação do consentimento prestado pelo arguido - que o formalizaria mediante o "termo de
autorização de busca domiciliária" constante dos autos.
Com efeito, afirma-se no aresto que "podendo as buscas ser efectuadas por órgãos de polícia criminal, quando o visado
consinta na mesma e o consentimento prestado fique documentado [...]", no concreto caso "o recorrente por termo de
23/1/96, consentiu que a P.S.P. realizasse a respectiva busca e daí a sua validade".
[…]
Não parece, a esta luz, que a interpretação feita das normas aplicadas mereça censura jurídico-constitucional.
Na verdade, mesmo a entender-se constituir a aludida garagem um espaço dependente do domicílio do arguido - questão
que, afinal, se deixa em aberto - sempre se dirá que o acórdão considerou estarem verificados os requisitos de validade
exigidos pelo nº 2 do artigo 177º em conjugação com a alínea b) do nº 4 do artigo 174º, ambos do CPP, ao abrigo dos quais
aquela diligência foi efectuada, em termos que não colidem com a Constituição.
507/1994
Julga inconstitucionais as normas dos artigos 174.º, n.º 4, alínea b), 177.º, n.º 2, e 176.º, n.º 3, do CPP, interpretados no
sentido de que a busca domiciliária em casa habitada e as subsequentes apreensões efectuadas durante aquela diligência,
podem ser realizadas por órgão de polícia criminal, desde que se verifique o consentimento de quem, não sendo visado por
tais diligências, tiver a disponibilidade do lugar de habitação em que a busca seja efectuada.
Extracto da fundamentação:
Nas buscas e apreensões não-domiciliárias, o regime-regra é o de que as mesmas têm de ser autorizadas ou ordenadas
por despacho pela autoridade judiciária competente. Excepcionalmente, tais buscas ou apreensões podem realizar-se sem a
precedência de despacho da autoridade judiciária competente em três casos tipificados na lei. Mas se se tratar de busca
domiciliária, o regime é mais restritivo, limitando-se tais casos a dois. Um desses casos é o de consentimento do visado,
único que interessa para apreciação do presente recurso. Neste caso, considera-se que o consentimento do ofendido elimina
o eventual ilícito (volenti non fit injuria; cfr. Maia Gonçalves, «Meios de Prova», in Jornadas de Direito Processual Penal — O
Novo Código de Processo Penal, Coimbra, 1988, pp. 213 e segs.).
O regime restritivo da lei processual penal nesta matéria decorre precisamente do direito fundamental assegurado pela
Constituição da inviolabilidade do domicílio.
Na verdade, o artigo 34.º, n.º 1, da Constituição estabelece que «o domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros
meios de comunicação privada são invioláveis».
Por seu turno, o n.º 2 do mesmo artigo dispõe que a «entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser
ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstas na lei».
Acresce que o artigo 32.º da Constituição dispõe, em matéria de garantias do processo criminal:
[…]
De um ponto de vista constitucional, o direito à inviolabilidade do domicílio e da correspondência tutela o direito à
intimidade pessoal, prevista no artigo 26.º da Constituição. Gomes Canotilho e Vital Moreira, ao comentarem o artigo 34.º
da Constituição, põem em relevo que o domicílio se configura como uma «projecção espacial da própria pessoa e a
correspondência como extensão da própria pessoa» (Constituição, cit., p. 212). Assim sendo, o direito à inviolabilidade do
domicílio é um direito à liberdade da pessoa. É, por isso, que, como dizem os mesmos comentadores, «…a Constituição
considera a «vontade», o «consentimento» da pessoa (n.os 2 e 3) como condição sine qua non da possibilidade de entrada
no domicílio dos cidadãos fora dos casos de mandado judicial» (Constituição, cit., p. 212).
Tradicionalmente, as cartas de direitos, liberdades e garantias procuraram tutelar o direito à segurança das pessoas nos
seus lares ou domicílios (o Aditamento IV à Constituição dos Estados Unidos da América, por exemplo, fala do direito das
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pessoas de estarem seguras nas suas «pessoas, casas, papéis e bens contra buscas, detenções e apreensões arbitrárias»). A
inviolabilidade do domicílio passou, depois, para as Constituições europeias do liberalismo, de onde se estendeu às
constituições dos diferentes países, no século XX. Das constituições nacionais, o princípio da inviolabilidade do domicílio foi
recebido pelas declarações internacionais dos Direitos do Homem (artigo 12.º do DUDH; artigo 8.º, n.º 2, do CEDH, por
exemplo — cfr. Jorge Miranda, Inviolabilidade do Domicílio, separata da Revista de Direito e Estudos Sociais, ano XIX,
Coimbra, 1974, pp. 403 e segs.).
No que toca à Constituição Portuguesa, Gomes Canotilho e Vital Moreira expressam as dificuldades de uma definição
rigorosa do objecto de inviolabilidade do domicílio:
Tendo em conta o sentido constitucional deste direito tem de entender-se por domicílio desde logo o local onde se
habita, a habitação, seja permanente seja eventual, seja principal ou secundária. Por isso, ele não pode equivaler ao
sentido civilístico, que restringe o domicílio à residência habitual (mas certamente incluindo também as habitações
precárias, como tendas, «roulottes», embarcações), abrangendo também a residência ocasional (como o quarto do hotel)
ou ainda os locais de trabalho (escritórios, etc.); dada a sua função constitucional, esta garantia deve estender-se quer ao
domicílio voluntário geral quer ao domicílio profissional (Código Civil, artigos 82.º e 83.º). A protecção do domicílio é
também extensível à sede das pessoas colectivas (Constituição, cit., p. 213; num sentido mais restritivo, excluindo que o
direito à inviolabilidade do domicílio se possa estender a lugares não habitacionais ou à sede de pessoas colectivas, veja-se
J. Martins da Fonseca, «O Conceito de Domicílio, Face ao Artigo 34.º da Constituição da República», in Revista do Ministério
Público, n.º 45, 1991, pp. 45 e segs.; este autor considera que deve interpretar-se restritivamente a noção constitucional de
domicílio, confinando-a à «casa ou parte de uma casa que um indivíduo ocupa, de facto, num dado momento, para aí viver
só ou com os membros da sua família», acolhendo assim a lição de Marnoco e Sousa, adaptada à situação social
contemporânea).
Simplesmente como, no caso sub iudicio, a busca e a apreensão subsequente de peças de vestuário ocorreram na
residência onde o arguido habitava nessa altura, em companhia de seus pais e irmãos, não restam dúvidas de que se tratou
de busca e apreensão domiciliárias. Resta saber, por isso, se numa situação de pluralidade de pessoas que habitam a
mesma residência, a Constituição impõe que o consentimento provenha de algumas apenas delas, nomeadamente dos
titulares ao direito à habitação (proprietários, usufrutuários, arrendatários, comodatários, etc.), ou de todas elas, ou, em
especial, ao visado por qualquer medida de processo criminal.
Da melhor interpretação aos n.os 1 e 2 do artigo 34.º da Constituição resulta que «o titular do direito à inviolabilidade do
domicílio é qualquer pessoa que disponha de uma residência, independentemente das relações jurídicas subjacentes (ex.:
propriedade, arrendamento, posse) e da respectiva nacio-nalidade (português, estrangeiro, apátrida) e abrange todos os
membros da família. Problemático é já saber em que medida a inviolabilidade se estende a residentes ou domiciliados sem
qualquer título legitimador do domicílio. Os destinatários do direito à inviolabilidade de domicílio são todas as entidades
públicas e privadas (cfr. artigo 18.º, n.º 1)» (Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit., p. 213).
Na realidade, o domicílio tem de se ver como uma projecção espacial da pessoa que reside em certa habitação, uma
forma de uma pessoa afirmar a sua dignidade humana. Daí que, no caso de várias pessoas partilharem a mesma
habitação, deva ser exigido o consentimento de todas. Costa Andrade, entre nós, dá conta desse entendimento,
comparando a situação do direito penal substantivo com a do processo penal:
Assim — e sob ressalva de especificidades e singularidades que aqui não cabe recensear — em direito penal substantivo
tende a prevalecer o entendimento de que o «consentimento» de um dos portadores concretos do bem jurídico bastará para
dirimir a ilicitude, logo por exclusão da tipicidade […]. Simplesmente, e ao contrário do que alguns autores são levados a
supor […], a exclusão da ilicitude penal não se comunica directamente e sem refracção ao processo penal no sentido de
ditar, sem mais, a admissibilidade dos correspondentes meios de prova. Como, reportando-se à hipótese de buscas
domiciliárias consentidas por um dos habitantes na mesma casa — e depois de sublinhar que este consentimento é bastante
para legitimar no plano penal substantivo a conduta —, refere Amelung: «cada um dos que habitam na mesma casa é
portador de um direito fundamental na forma de exigência de omissão dirigida ao Estado e só pode dispor-se de um direito
alheio na base de autorização bastante. Na medida em que falta uma autorização no mínimo concludente, o consentimento
de uma só pessoa não basta para legitimar as buscas na casa habitada por várias (…). Quando um dos membros da casa
autoriza que outro dos habitantes permita a entrada de pessoa parti-cular ou do homem do gás, daí não pode concluir-se
que o autorize também a franquear a porta a quem vem preparar a sua condenação, isto é, a inflicção de um mal» […].
(Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, Coimbra, 1992, pp. 51-52).
Importa, por último, referir que a situação de titularidade plúrima do direito à inviolabilidade do domicílio pode dar
origem a situações de concurso de pretensões conflituantes fora do processo penal, cuja solução caberá naturalmente aos
tribunais (poderá configurar-se, por exemplo, uma situação em que um dos cônjuges pretenda receber no domicílio conjugal
um terceiro, opondo-se a tal o outro cônjuge — cfr. Crisafulli e Paladin, Comentario Breve alla Constituzione, Padua, 1990,
pp. 89-90).
Por ocasião da elaboração do novo Código de Processo Penal, o Tribunal Constitucional foi chamado a pronunciar-se, em
fiscalização preventiva de constitucionalidade, sobre várias normas do texto constante de decreto do Governo, enviado para
promulgação ao presidente da República.
Os n.os 3 e 4 do artigo 174.º e o n.º 2 do artigo 177.º do novo diploma foram questionados na sua conformidade
constitucional. Especificamente no que toca às buscas domiciliárias consentidas pelos visados, teve oportunidade o Tribunal
de afirmar que não ocorria inconstitucionalidade nos seguintes termos:
Também na sua remissão para alínea b) do n.º 4 do artigo 174.º [refere-se à norma do n.º 2 do artigo 177.º] ela não é
inconstitucional, porque, consentindo os visados ou, por outras palavras, não se verificando a entrada no domicílio «contra
a sua vontade», não se viola o domicílio (Acórdão n.º 7/87, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 9.º Vol., p. 33).
O Tribunal Constitucional, nessa decisão, deixou claro o seu entendimento do artigo 34.º, n.º 2, da Constituição como
parâmetro para apreciar a legislação proposta: ou os visados pelas buscas domiciliárias não autorizadas pela autoridade
judicial consentem na realização das mesmas ou então tinha de haver autorização ou mandado judicial. Só nos casos da
alínea a) do n.º 4 do artigo 174.º (terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, havendo fundados indícios
de prática de crime que pusesse em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa) se poderia ter por não
inconstitucional a busca domiciliária por órgão de polícia criminal: é que o direito à inviolabilidade do domicílio deveria
compatibilizar-se com o direito à vida e com o direito à integridade pessoal, os quais haveriam de entender-se como limites
imanentes do direito em causa. Porém, já seria inconstitucional a entrada em domicílio para efectuar buscas, não
consentida pelo visado nem autorizada ou ordenada por um juiz, nos casos da alínea c) do n.º 4 do artigo 174.º (caso de
detenção em flagrante por crime a que corresponda pena de prisão).
E, mais tarde, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, de uma norma do
Regulamento Geral do Serviço de Guarda Republicana, na parte em que permitia buscas nos segmentos habitacionais dos
grupos e caravanas de pessoas nómadas, por violação do artigo 34.º, n.os 1 a 3, da Constituição. Nesse Acórdão n.º 452/89,
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o Tribunal considerou que a inviolabilidade do domicílio exprime, numa área muito particular, a garantia do direito à
reserva da intimidade da vida privada e familiar. Tal garantia excederia a protecção da residência habitual, conceito
civilístico de domicílio, tendo «uma dimensão mais ampla, isto é, e mais especificamente, tem por objecto a habitação
humana, aquele espaço fechado e vedado a estranhos, onde recatadamente e livremente, se desenvolve toda uma série de
condutas e procedimentos característicos da vida privada e familiar […]» (in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 388, pp.
198-199; acrescente-se que, mesmo no domínio da anterior Constituição de 1933, o entendimento de Marcello Caetano
apontava para a ligação da inviolabilidade do domicílio à ideia de reserva da intimidade das pessoas — cfr. Jorge Miranda,
estudo cit., p. 407).
[…]
Da matéria provada nos autos, resulta de forma indiscutível que o recorrente se havia separado de facto da sua mulher,
deixando esta e os filhos em casa dos sogros, após o que voltara para casa dos pais, onde passara a residir com eles e com
os irmãos. À data da sua detenção, o arguido, ora recorrente, residia há quatro anos na casa dos pais (cfr. fls. 285 dos
autos). Ocorria, pois, uma situação de várias pessoas co-domiciliadas.
Ora, como escreve o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto nas suas alegações:
O acórdão recorrido, apesar de aceitar a aplicação directa do artigo 34.º, n.º 2, da Constituição, esvazia o conteúdo do
direito à invio-labilidade do domicílio ao colocar a entrada no domicílio, não na disponibilidade do titular do direito, mas na
de alguém que com ele pode nada ter a ver; e fá-lo com a transposição para o campo constitucional de um conceito
processual penal operante num diferente contexto: o artigo 176.º, n.º 1, do Código de Processo Penal estabelece que, antes
de se proceder à busca é entregue, salvo nos casos do artigo 174.º, n.º 4, cópia do despacho que a determinou a quem tiver
a disponibilidade do lugar em que a diligência se realiza; esta entrega da cópia do despacho que ordenou a busca destina-se
a dar conhecimento, a quem eventualmente pode viabilizar o acesso ao local da busca, do despacho que a ordenou
enquanto documento comprovativo da sua legalidade. Mas se não há despacho a ordená-la, a legalidade de busca
domiciliária depende já do consentimento de quem é visado com tal diligência. O entendimento do Supremo Tribunal de
Justiça tem subjacente a tendência doutrinal que relaciona a protecção constitucional do domicílio com a protecção dos
direitos patrimoniais, isto é, com o poder de disposição sobre o lugar de domicílio […]. Não é este, porém, como referimos, o
referente axiológico justificativo da consagração constitucional do direito à inviolabilidade do domicílio (a fls. 378 dos
autos).
Com esta interpretação, as normas processuais penais ficam «desfocadas», acabando por prescindir-se do consentimento
de quem é visado pela medida de busca domiciliária, bastando-se o Supremo com a intervenção de um co-domiciliado,
desde que seja a pessoa que tem a disponibilidade da habitação em causa. Desconsidera-se a reserva de intimidade privada
do arguido, concentrando a necessidade de autorização num terceiro, por se entender que quem pode vender, doar, ou
abandonar a habitação deve poder autorizar com exclusividade, o acesso ou a devassa da mesma e a intromissão de
terceiros. Com tal entendimento, repudia-se uma concepção de inviolabilidade de domicílio que faz radicar tal direito ou
garantia fundamental na personalidade do ser humano visado por uma medida probatória e que tinha já curso nos anos
finais do regime deposto em 25 de Abril de 1974.
452/89
Declara, por violação do disposto no artigo 34º, nºs 1, 2 e 3 da CRP, a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral,
da norma do nº 2 do artigo 81 da Parte III do Regulamento Geral do Serviço da Guarda Nacional Republicana, aprovado pela
Portaria nº 722/85, de 25/09, na parte em que permite buscas nos segmentos habitacionais dos grupos e caravanas de
pessoas referidas no nº 1 do mesmo artigo, (em trânsito ou estacionadas) sem as fazer depender, na ausência de
consentimento dos interessados, de determinação da autoridade judicial competente, nem as limitar ao período diurno.
Extracto da fundamentação:
A inviolabilidade do domicílio a que se refere o artigo 34º da CRP exprime, numa área muito particular, a garantia do
direito a reserva da intimidade da vida privada e familiar, genericamente afirmada no artigo 26º, nº 1, da CRP.
Por isso mesmo, tal garantia se não limita a proteger o domicílio, entendido este em sentido estrito, ou seja, no sentido
civilístico de residência habitual; antes, e de acordo com a interpretação que dela tradicionalmente e feita, tem uma
dimensão mais ampla, isto e, e mais especificamente, tem por objecto a habitação humana, aquele espaço fechado e
vedado a estranhos, onde, recatadamente e livremente, se desenvolve toda uma série de condutas e procedimentos
característicos da vida privada e familiar (cfr., nomeadamente, os artigos 5º da Constituição de 1822, 145º, § 6º, da Carta
Constitucional, 16º da Constituição de 1838, 3º, nº 15º, da Constituição de 1911 e 8º, nº 6, da Constituição de 1933, que, e
respectivamente, estatuíam que " a casa de todo o Português é para ele um asilo ", " todo o Cidadão tem em sua Casa um
asilo inviolável ", " a casa do Cidadão é inviolável ", “ é garantida a inviolabilidade do domicílio " e " constituem direitos e
garantias dos cidadãos portugueses a inviolabilidade do domicílio, nos termos que a lei determinar "; e os artigos 380º do
Código Penal de 1886 e 176º do Código Penal vigente, que, punindo a introdução ilícita em - casa alheia, têm expressado, ao
nível do Direito Penal, aquela garantia constitucionalmente afirmada em todos os nossos textos constitucionais: em termos
mais restritos, o artigo 380º do velho Código Penal, que se referia " à introdução na casa de habitação de alguma pessoa ",
em termos mais amplos, o artigo 176º do novo Código Penal, que se refere à introdução " na habitação de outra pessoa” ).
Aliás, ainda que se entendesse que o artigo 34º da CRP apenas protegia a inviolabilidade do domicílio na sua dimensão
civilística, ainda assim, e relativamente a certas buscas previstas para os locais onde os grupos e caravanas de nómadas
permanecessem, sempre se haveria de con-cluir que a norma do nº 2 do artigo 81º da Parte III do Regulamento da GNR, em
determinado segmento, ofendia aquela garantia.
Na verdade, certas componentes materiais dos grupos e caravanas de pessoas a que alude o artigo 81º, ou seja, as
componentes com vocação habitacional ainda que precária (caso, por exemplo, do habitáculo das auto-vivendas, roulottes,
carroções e tendas), quando estacionadas ou armadas, constituem necessariamente o seu domicílio, beneficiando tais
pessoas, aí verdadeiramente domiciliadas, e, por tal facto, da garantia constante do artigo 34º da CRP.
Que assim é, que esse é o seu domicílio, isso o que de imediato resulta do disposto no artigo 82º do Código Civil:
[…]
Comentando este preceito, escrevem Pires de Lima e Antunes Varela (Código Civil Anotado, volume I, 4a edição, página
111):
"A residência habitual não é a residência permanente, nem a residência ocasional, como o mostram os nºs 1 e 2 deste
artigo (...). O preceito do n.º 2 é aplicável àqueles que, como certos vendedores ambulantes, artistas de circo, operários ou
trabalhadores em certos empreendimentos, ciganos, etc., não têm paradeiro fixo."
Também João de Castro Mendes se refere ex-pressamente ao domicílio dos nómadas, nestes termos (Teoria Geral do
Direito Civil, I volume, página 204 ):
"Paradeiro é o sítio onde uma pessoa singular em certo momento se encontra.
Cada pessoa singular tem sempre um paradeiro e só um.
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Residência é um sítio preparado para servir de base de vida a uma pessoa singular.
A residência habitual é o domicílio, como se vê do artigo 82º.
Ora, pode suceder que a pessoa singular não tenha um sítio de residência habitual, mas dois ou três - por exemplo, vive
sistematicamente seis meses em casa dum filho e seis meses em casa de outro. Ou então, como os ciganos, ou artistas de
circo, vivem deambulando de um lugar para outro."
Em anotação ao artigo 34º da CRP, Gomes Canotilho e Vital Moreira incluem as habitações precárias, como tendas e
roulottes, no conceito de domicílio e, portanto, consideram-nas englobadas no âmbito de protecção da norma (Constituição
da República Portuguesa Anotada, 2ª edição, 1º volume, página 233).
A consideração dos grupos ou caravanas de nómadas, ou, mais exactamente, dos segmentos desses grupos ou caravanas
com vocação habitacional, quando sediados, como seu domicílio, é comum a várias legislações estrangeiras.
De forma incisiva, Zeno Veloso afirma que " no Direito Luso Brasileiro não pode haver caso de ausência de domicilio, de
falta de domicílio. Toda a pessoa tem domicí-lio " (O domicílio no Direito Brasileiro, no Português e no Projecto de Código
Civil do Brasil ", in Scientia Juridica, Tomo XXXIV, nºs 197/198, página 313 e seguintes). E o mesmo autor, ao considerar o
caso da pessoa que não tem residência habitual – hipótese regulada pelo artigo 33º do Código Civil Brasileiro - escreve:
O dispositivo visa alcançar o vagabundo (em sentido técnico), sinónimo de vagabundo, a quem Tito Lívio denominou
erroneus. São os nómadas, os ciganos, os andarilhos, os ambulantes.
Quer seja por uma tendência de espírito como diz Caio Mário, por uma característica de personalidade, por força do
atavismo e até por imperativo da profissão ( como os artistas de circo, os caixeiros viajantes, os condutores de caminhão ),
facto é que existem pessoas que não se fixam em nenhum lugar, que não se estabe-lecem em nenhuma localidade, com
ânimo definitivo, com a intenção de ali permanecer e ficar. Tecnicamente, e conforme os princípios, tais pessoas não teriam
domicílio. Quid júris? Nosso Código resolve, dizendo que se terá por domicílio de tais pessoas o lugar onde forem
encontradas. O Projecto de Código Civil, artigo 73º, adopta a mesma solução. Que e também a do Código Português, artigo
82º, nº 2 " (revista citada, páginas 321 e 322).
A extensão do princípio da inviolabilidade do domicílio às caravanas dos nómadas no direito francês é sustentada por
Marc Boutet, que em seu apoio invoca a decisão do Conselho de Estado de 2/12/83, Ville de Lille C.Ackermann (in Révue du
Droit Public et de la Science Politique em France et a l'Etranger, pagina 169 e seguintes), caso em que estava em causa a
possibilidade de o maire ordenar a revista das viaturas dos nómadas.
O Conselho de Estado entendera então que nenhuma disposição do Código de Saúde Pública ou do Código da
Administração Comunal permitia que o maire – excepto em caso de epidemia grave exigindo medidas de urgência ordenasse a revista das viaturas dos nómadas, e isso por elas constituírem afinal o seu domicílio, cuja inviolabilidade está
consagrada no artigo 184º do Código Penal francês. Aquele autor, daqui partindo, não deixa de alertar para o equívoco que
constituía negar o carácter de domicílio aos abrigos móveis com base numa jurisprudência que não considerava nem os
veículos nem os seus prolongamentos como domicílio.
Também na jurisprudência italiana a tenda ou "roulotte", quando aparcada, tem vindo a ser assimilada, no caso dos
nómadas, ao conceito de domicílio, já que como tal se considera o local onde se desenvolve a vida familiar (sentença 10 789,
de 5/12/84 - UD. 01/06/84 - da Corte di Cassazione).
Fechada esta breve digressão por algumas legislações estrangeiras, todas elas confirmando o conceito de domicílio
nómada para que logo se apontara, e revertendo ao caso sub judice, há agora que salientar, na sequência aliás da linha de
argumentação precedentemente desenvolvida, e no tocante às citadas componentes materiais dos grupos e caravanas de
nómadas (componentes que, nos períodos de paragem e descan-so, constituem, na verdade, e no sentido civilístico do
concei-to, o seu domicílio), que os nómadas, seus titulares, não podem deixar de beneficiar então da garantia da
inviolabilidade do domicílio, constitucionalmente consignada no artigo 34º, nºs 1, 2 e 3, da CRP.
Assim sendo, a norma do nº 2 do artigo 81º da Parte III do Regulamento da GNR, na medida em que, nessas situações de
paragens e descanso, aí permite buscas, sem res-peito pelos condicionalismos constitucionalmente exigidos, viola o disposto
no artigo 34º da CRP.
No que se refere, porém, aos segmentos materiais, com vocação habitacional, dos grupos e caravanas de nómadas, já e
questionável se, em trânsito, ainda poderão ser consideradas, numa perspectiva civilística, como seu domi-cílio (cfr.
designadamente, o artigo 17º, nº 3, do Código da Estrada que, ao menos reflexamente, se tem vindo a ler como proibindo
que, em viagem, as roulottes sejam ocupadas por passageiros).
Mas se, em movimento, as auto-vivendas, roulottes, carroções e veículos similares não poderão por-ventura ser havidos
como o domicílio, em sentido civilístico, de tais nómadas, isso não significará, necessariamente, que aquelas infra-estruturas
móveis não hajam de estar, ao cabo e ao resto, igualmente abrangidas pela garantia constitucional da inviolabilidade do
domicílio.
É que, para efeitos do artigo 34º da CRP, e como já anteriormente se viu, o domicílio equivale a habitação, "enquanto
projecção espacial da pessoa" (Amorth, La Costituzione Italiana, página 62), ou, mais incisivamente ainda, enquanto "
instrumento necessário de uma completa manifestação da liberdade individual " (Florian, apud Novissimo Digesto Italiano,
volume VI, página 180).
Ora, esses segmentos habitacionais dos grupos e caravanas de nómadas, mesmo a rodar nas estradas, mesmo sem
gente dentro, constituem a habitação dos nómadas que os conduzem ou rebocam, e, por isso mesmo, não podem deixar
de estar tutelados, ainda nessas circunstâncias, pelo artigo 34º da CRP. Deste modo, a norma do nº 2 do citado artigo 81º,
na medida em que, em situação de viagem, consente que se efectuem buscas, sem observância das regras
constitucionalmente definidas, nesses espaços fechados em que a personalidade humana se projecta mais privadamente,
mais livremente, infringe, também nesse ponto, o preceituado no artigo 34º da CRP.
7/87
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade das seguintes normas do DL registado na Presidência do Conselho de Ministros
sob o n. 754/86 (Codigo de Processo Penal):
- Artigo 177.º, n.º 2, com referência ao artigo 174.º, n.º 4, alínea c), - por violação do artigo 34.º, n.º 2, da Constituição);
Não se pronuncia pela inconstitucionalidade das seguintes normas do mesmo diploma:
- Artigo 174.º, n.os 3 e 4;
- Artigo 177.º, n.º 2, com referência ao artigo 174.º, n.º 4, alíneas a) e b);
Extracto da fundamentação:
Quanto às revistas e buscas não domiciliárias:
O n° 6 do artigo 32ºda Constituição só considera nulas, no que aqui importa, as provas obtidas mediante abusiva
intromissão na vida privada. Ora, sendo as revistas e buscas não domiciliárias - no âmbito, é claro, do inquérito autorizadas ou ordenadas pelo Ministério Público - que é "autoridade judiciária" nos termos da alínea _b) do nº1 do artigo
1° do Código - e especificando-se nos nºs 1 e 2 do artigo 174° os casos em que elas são admitidas, não se vê que estejamos
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em presença de uma intromissão abusiva na vida privada. E o mesmo parece poder dizer-se, embora ai se dispense a
autorização previa do Ministério Público, em relação aos casos previstos no nº 4 do artigo 174°., face as exigências feitas
nas próprias alíneas desse numero e, no caso da alínea a), ainda no nº5 do mesmo artigo.
Não há, aqui, pois, violação do nº6 do artigo 32°.
E não se pode falar, por outro lado, na violação do nº2 do artigo 34º - que só autoriza a"entra-da no domicílio dos
cidadãos", contra a sua vontade, quando "ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas
previstas na lei" -,desde logo porque este Tribunal entende que no artigo 174° se não abrange a entrada no "domicilio" dos
cidadãos (as buscas domiciliá-rias são reguladas no artigo 177°.).
Quanto às buscas domiciliárias:
Do princípio, estabelecido no nº1 do artigo 34º da Constituição, de que o domicílio e inviolável, exceptua o nº2 do mesmo
artigo a "entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade", quando "ordenada pela autoridade judicial competente,
nos casos e segundo as formas previstas na lei", com o limite constante do nº3, de que "ninguém pode entrar durante a
noite no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento".
Também aqui a Constituição remete para a lei a especificação dos "casos" e das "formas" em que é permitida a entrada
no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade, com a condição, porém, de ela ser ordenada pela "autoridade judicial".
Ora, como vimos, o nº 2 do artigo 177° permite que as buscas domiciliárias sejam ordenadas pelo Ministério Público ou
efectuadas por órgãos de polícia criminal (mesmo sem autorização do Ministério Público) nos seguintes casos, já atrás
referidos:
a) de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios da prática iminente de
crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa;
b) em que os visados consintam, desde que o consentimento prestado fique, por qualquer forma, documentado;
c) aquando de detenção em flagrante por crime a que corresponda pena de prisão.
E o mesmo preceito acrescenta, na sua parte final, que "e correspondentemente aplicável o disposto no artigo 174°.,
nº5".
Haverá nesta norma alguma inconstituciona-lidade?
Na sua remissão para a alínea a) do nº 4 do artigo 174°., ela não pode haver-se como inconstitucional, por o direito a
inviolabilidade do domicilio, enunciado nos nºs1, 2 e 3 do artigo 34º da Constituição, dever compatibilizar-se com o direito a
vida e com o direito a integridade pessoal, consignados respectivamente nos artigos 24° e 25° da lei fundamental e que
aquela alínea a) procura defender, direitos que hão-de entender-se como limites imanentes do direito em causa.
Também na sua remissão para a alínea b) do nº4 do artigo 174°. ela não é inconstitucional, porque, consentindo os
visados ou, por outras palavras, não se verificando a entrada no domicílio "contra a sua vontade" não se viola o domicílio.
Já, porém, se considera inconstitucional a norma em questão, na parte em que remete para a alínea c) do nº 4 do artigo
174°, porque, entendendo o Tribunal que "autoridade judicial" para os efeitos do artigo 34º, nº 2, é apenas o juiz, não se vê
que neste caso esteja em jogo qualquer valor que deva prevalecer sobre a garantia constitucional de reserva do juiz.
4- Acórdãos do STJ
XII - A busca deve ser autorizada por despacho da autoridade judiciária competente formalidade dispensada no caso,
desde logo, de criminalidade altamente organizada, em que se insere o tráfico de estupefacientes à data indiciado – art.º
1.º, al. m), do CPP –, devendo, posteriormente ser validada pelo juiz de instrução, ou desde que o visado consinta na
realização de tal meio de obtenção de prova, ficando documentada a autorização – art.º 174.º, n.º s 3 e 5, als. a) e b), do
CPP.
XIII - A entrega de cópia do despacho judicial autorizando a busca, e previamente à diligência, é dispensada, por força do
art.º 176.º.°, n.º 1, do CPP, em caso de cometimento de algum dos crimes enunciados na al. a), do n.º 5, do précitado art.º
174.º.°, do CPP, ou consentindo o visado naquela, desde que fique documentada a autorização – al. b) do n.º 5 do art.º
174.º do CPP. Visado com a diligência é aquele que ocupa o lugar e o utiliza para um fim reputado ilícito pela autoridade
judiciária.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
09-02-2012,
proc.
n.º
1/09.3FAHRT.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4a3aee7d983e99db802579e4004a1196?OpenDocument
)
Nos termos do art.º 174.º, n.º 1, do CPP, o visado pela busca é a pessoa que ocupa o lugar e o utiliza para um fim que a
autoridade suspeita ser ilícito. Assim, o visado pela busca não tem de ser o titular do direito ao domicílio, podendo, nesses
casos, a diligência realizada permitir a recolha de meios de obtenção de prova contra o arguido se no decurso da
investigação for indiciada a prática de um crime.
Extracto da fundamentação:
Nos termos do art.º 174.º, n.º 1, do CPP, o visado pela busca é a pessoa que ocupa o lugar e o utiliza para um fim que a
autoridade suspeita ser ilícito ; só a suspeita funda a legitimidade para o recurso a esse meio de obtenção de prova.
O visado pela busca não tem que ser necessariamente o titular do direito ao domicílio e no caso tal sucede, mas essa
circunstância não é impeditiva de aquela diligência poder servir de recolha de meios de obtenção de prova contra o arguido;
ou seja de os conhecimentos derivados daquela se estenderem, posteriormente, ao titular do domicílio, se no decurso da
investigação, e mercê de tal diligência este for indiciado da prática de um crime, in casu apurar-se que as armas lhe
pertenciam. Neste sentido cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário ao Código de Processo Penal, pág. 486.
O estado de necessidade investigatória inerente a uma cada vez maior complexidade de indagação dos factos e sua
gravidade postula que, na concordância prática do interesses persecutório criminal em jogo, validar as provas obtidas,
sobretudo quando obtidas a partir de meios de provas legais.
A ”concordância prática“, como uma das finalidades do processo penal, no sentido de que o remédio para um carácter
irremediavelmente antinómico e antitético das finalidades do processo penal impõe que se estabeleça uma harmonia entre
elas “de forma a atribuir a cada uma máxima eficácia possível, ou seja de cada finalidade há-de salvar-se, em cada situação,
o máximo conteúdo possível, optimizando-se os ganhos e minimizando-se as perdas axiológicas e funcionais“ –Cfr. Prof.
Figueiredo Dias, In Do princípio da “objectividade ao princípio da liberdade do comportamento do Ministério Público no
Processo Penal, citado por Manuel Guedes Valente, Escutas Telefónicas, Da Excepcionalidade à Vulgaridade, pág. 58, notas
112 a 114.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
12-10-2011,
proc.
n.º
4565/07.8TAVNG.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3bc8c98f53956b4a80257945005047b9?OpenDocument)
I - O recorrente alega que a busca levada a cabo na residência sita em …, é nula por o consentimento para a referida
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busca ter sido dado por MD, tido como irmão do recorrente, e não por este, que era o verdadeiro titular do direito à
habitação e o visado pela busca.
II - O art.º 126.º consagra um regime de proibições de prova (e também, consequencialmente, de proibições de
valoração) com alcance diverso em situações diferenciadas, o que não admira num domínio marcado pela
heterogeneidade, logo no que toca aos métodos proibidos.
III - No primeiro caso (n.º s 1 e 2), em que estão em causa direitos indisponíveis, contendendo com a dignidade da pessoa
humana e valores impostergáveis, a todos os títulos, enquanto inerentes ao núcleo fundamental do Estado de direito
democrático, as provas obtidas ilegalmente (provas proibidas) não podem ser utilizadas (valoradas), mesmo que o titular do
direito consinta na violação. O consentimento é irrelevante.
IV - Na segunda hipótese (n.º 3), para além de se ressalvarem os casos previstos na lei, a proibição de prova pode ser
afastada mediante o consentimento do titular do direito. São aquelas situações em que há intromissão na vida privada, no
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Trata-se de um domínio, este, sem dúvida pertinente à área dos
direitos fundamentais, mas em que releva a disponibilidade dos respectivos titulares, que podem consentir validamente no
acto, em princípio lesivo desses direitos. Aqui, todo o relevo é conferido à vontade do titular, segundo o princípio volenti
non fit injuria (não se comete injúria, ou não se prejudica a quem consente).
V - Assim, a primeira hipótese configura uma proibição absoluta; a segunda, uma proibição relativa.
VI - No caso sub judice, o recorrente arguiu efectivamente a nulidade, mas fê-lo apenas no recurso para o Tribunal da
Relação, o que não deixa de ser contrário a normas de lealdade processual, tanto mais que se tratava da pressuposta
inobservância de determinados requisitos ou formas de procedimento quanto às formalidades da busca, de que o
recorrente estava ciente desde a fase de inquérito.
VII - Ora, o recorrente podia e devia ter colocado a questão da nulidade no tribunal de 1.ª instância, para que este se
pronunciasse sobre ela de modo específico e não, por mero tacticismo processual ou por outra razão idêntica, guardar para
o momento que mais lhe conviesse a colocação dessa questão aos tribunais superiores.
VIII - Atitudes processuais como a do recorrente, deixando arrastar a situação ao longo do processo até ser proferida
decisão final, atenta contra o princípio da lealdade e da equidade processual ou do justo processo (due process of law),
decorrente do Estado de direito e da legalidade democrática.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
30-06-2011,
proc.
n.º
83/08.5JAFUN.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c2e4750ee94542638025790500320956?OpenDocument
)
Nota: ver o Ac. do TC 507/1994.
1. A «injustificabilidade» de busca judicialmente autorizada tem de ser valorada estritamente em função dos factos,
indícios e provas existentes no inquérito no preciso momento em que foi proferido o despacho, pretensamente
«ilegal»,que a possibilitou - e não à situação que se vem a apurar, quer em consequência da própria realização material da
diligência, quer através do aprofundamento da investigação.
2. – Não tendo sido impugnada, no âmbito do processo penal, a validade da busca domiciliária em causa, é ao lesado que
incumbe o ónus probatório, desde logo, da pretensa ilegalidade e consequente ilicitude, tendo, pois, o lesado de carrear
para a acção todo o material fáctico que permita suportar a imputação de ilegalidade ao despacho que autorizou a busca,
assumindo consequentemente o risco de não ter logrado provar suficientemente o invocado carácter «gratuito» ou
«arbitrário» da diligência.
(Acórdão
do
STJ,
7.ª
SECÇÃO,
de
21-04-2010,
proc.
n.º
173.º/2001.P1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2319a43f61c2b78d80257712003bab94?OpenDocument
)
IV - O arguido defende que não é legal a busca quando o suspeito se não encontre no local onde tem lugar, porém essa
interpretação tem de conformar-se com o conceito técnico-jurídico de busca, à luz da teleologia que lhes assevera o art.º
174.º, n.º s 1 e 2, do CPP, só assim se evitando uma contradição intrasistémica e se conferindo ao preceituado no art.º
251.º, n.º 2, do CPP, um sentido e alcance práticos que, de outro modo, sairiam frustrados.
V - Quando, em tal preceito legal, onde a clareza não medra, se enuncia que os suspeitos possam ser alvo de revista em
caso de fuga iminente ou de detenção, desde que haja fundada razão para se crer que a pessoa do visado nele oculta
objectos relacionados com o crime ou que possam servir de prova e que, de outro modo, poderiam perder-se, enfatiza-se a
pertença da coisa à pessoa do visado; diversamente, a busca apenas exige que, no local onde se realiza, haja fundadas
razões para se crer que a pessoa visada, que é a pessoa que ocupa o lugar e o utiliza para um fim ilícito, oculta objectos
relacionados com o crime susceptíveis de servirem a prova e que de outro modo poderiam perder-se.
VI - Quando as instâncias, sem esforço de exegese, se movem no sentido de, por existirem fundadas razões, explanadas
pela autoridade policial, de que no automóvel do arguido se achavam objectos relacionados com os crimes, susceptíveis de
serem úteis à descoberta da verdade e que poderiam perder-se, se justificar aquele meio de obtenção de prova
empreendido pela autoridade policial, cingem-se aos termos da lei, acatando o espírito do legislador, limitando-se a
declará-lo, sem dele extrapolarem.
VII - Há interpretações da lei que não comportam cabimento e essa é o caso de, como o recorrente sustenta, se dever
entender como condição de perfectibilidade da busca que o próprio visado, ou seja, o arguido, se achasse no momento dela
no interior do veículo; uma interpretação deste tipo além de não obter tolerância no texto legal, levaria a fazer depender o
êxito da diligência de um golpe de sorte da autoridade policial, encontrando o visado no local ou da cooperação na
deslocação ao local, hipótese tão improvável quanto aquela presença física, comprometendo a eficácia e a celeridade da
investigação policial, nem nome das quais foi ditada.
(Acórdão
do
STJ,
3.ª
SECÇÃO,
de
10-03-2010,
proc.
n.º
17/06.1JBLSB.E1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/098ad3460386770b802576fc003ba8fa?OpenDocument)
I - O art.º 174.º do CPP regulamenta os pressupostos gerais das buscas, as quais devem ser autorizadas ou ordenadas
pela autoridade judiciária competente, ressalvando-se desta exigência os casos:
- de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios da prática iminente de
crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa;
- em que os visados consintam, desde que o consentimento do visado fique, por qualquer forma, documentado;
- aquando de detenção em flagrante por crime a que corresponda pena de prisão.
II - Por seu turno, no art.º 51.º do DL 15/93, de 22-01, consideram-se equiparados a casos de terrorismo, criminalidade
violenta ou altamente organizada as condutas que integrem os crimes, entre outros previstos naquele diploma, de tráfico
de estupefacientes, designadamente no seu art.º 21.º.
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III - O regime jurídico das buscas domiciliárias é sujeito ao regime especialmente vertido no art.º 177.º do CPP, cujo n.º 1
preceitua que a busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz e
efectuada entre as 07h00 e as 21h00, sob pena de nulidade.
IV - Nos casos de tráfico de estupefacientes, visto aquele art.º 51.º do DL 15/93, de 22-01, a busca em casa habitada ou
numa sua dependência fechada também pode ser ordenada pelo MP ou pelos órgãos de política criminal, mas, por força do
art.º 177.º, n.º 2, do CPP, por remissão para o n.º 5 do art.º 174.º do mesmo diploma legal, a realização dessa diligência é,
sob pena de nulidade, imediatamente comunicada ao juiz de instrução e por este apreciada em ordem à sua validação.
V - Estabelece-se aqui uma excepção ao regime jurídico da autorização judicial prévia ou do consentimento do visado,
já que a gravidade e celeridade dos interesses a proteger, com o consequente perigo social e colectivo, se não compadecem
com a demora de obtenção da autorização ou consentimento, sobrelevando aqueles ao valor individual de inviolabilidade
do domicílio.
VI - A intervenção judicial a posteriori ao acto consumado de busca é apenas homologatória.
VII - Igual regime se seguirá quando o visado consentir na busca, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 177.º,
n.º 2, 174.º, n.º 4, al. b), e 174.º, n.º 5, todos do CPP.
VIII - O regime tutelar consagrado em relação a casa habitada ou sua dependência, na hipótese de busca, mostra-se
exigível como forma de acautelar o direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no art.º 34.º, n.º 1, da CRP, exprimindo tal
conceito, na óptica, sempre uniforme, do TC, aquela área que tem por objecto a habitação humana, aquele espaço fechado
e vedado a estranhos, onde recatada e livremente se desenvolve toda uma série de condutas e procedimentos
característicos da vida privada e familiar, ou seja, um núcleo restrito sob o signo da intimidade, de protecção da vida
privada, da liberdade e da segurança individual, onde se desenrola a vivência essencial, no aspecto existencial, da pessoa.
IX - Uma garagem fechada - e não um espaço aberto, inserto num espaço mais amplo de garagens de um condomínio como é a natureza daquela onde foi efectuada a busca nos autos, é um espaço fechado dependente da casa, local ocupante
de uma relação de complementaridade com aquela - foi arrendada conjuntamente com o apartamento pelo arguido concorrendo ambas para a realização dos fins próprios do domicílio, sem ser, no entanto, isoladamente, considerada
domicílio.
X - Conjugadamente casa e garagem, enquanto espaço fechado dela dependente, merecem a tutela cominada na lei
processual penal, penal e constitucional, para a busca domiciliária, não já, no caso de garagem, por se tratar de domicílio
stricto sensu - em cuja intromissão indevida se não configura crime de violação de domicílio, nos termos dos arts. 190.º e
378.º do CP -, mas por imperativo legal.
XI - Uma coisa é a garagem, enquanto espaço dependente da casa, merecer da mesma tutela para a casa - acessorium
principale sequitur -, outra coisa é aquela ser ou não domicílio, que não é.
XII - Diversamente, quando a garagem se apresenta como um espaço físico não dependente da casa a busca é não
domiciliária, sujeita às regras dos arts. 251.º e 252.º do CPP, embora dependente da validação ulterior do juiz, ou, como
também se entende, apenas do MP, por, opina-se, não se incluir na competência do juiz em inquérito - arts. 268.º e 269.º
do CPP.
XIII - Tendo o arguido dado o seu consentimento para a realização da busca à sua residência, e tendo estado presente
aquando da sua efectivação, designadamente na garagem, sem oposição manifestada no acto (só meses depois), não se
pode considerar que a garagem é parte dissociada da autorização, que assim se restringia apenas ao apartamento.
XIV - Mas ainda que, porventura, se considerasse a garagem parte dissociada da autorização, estando-se ante a
indiciação do crime de tráfico de estupefacientes, com alguma dimensão, de que era suspeito o arguido, tornando-se a
diligência de busca e apreensão (de 90 kg de cocaína) verdadeiramente necessária para sua comprovação, correndo-se
sério risco de desaparecimento desse elemento, fundamental à configuração do crime, cessando a sua utilidade, pela mais
que previsível sonegação posterior, se na data não fosse efectuada pela PJ (órgão de polícia criminal), mostrava-se
inteiramente proporcionada a diligência, imperativa à aquisição, recolha e conservação da prova, que a posteriori foi
homologada pela autoridade judiciária.
(Acórdão
do
STJ
de
20-09-2006,
proc.
n.º
06P2321,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2e7cf04133dd20f78025723d005a62ab?OpenDocument)
I - Sendo equiparados aos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, os crimes previstos nos
artigos 21 a 24 e 28 do Decreto-Lei 15/93, de 22 de Janeiro, em virtude do preceituado no artigo 51.º deste mesmo
Decreto, ficam ressalvadas das exigências do n. 3 do artigo 174.º do Código do Processo Penal, tem imediata aplicação a
alínea a) do n. 4 deste mesmo preceito legal, pelo que em tal hipótese, as revistas e buscas efectuadas por órgão da polícia
criminal não carecem da prévia autorização das autoridades judiciárias competentes: cfr. artigo 1.º n. 1, alínea c) do CPP.
II - O artigo 25.º, alínea a), do Decreto-Lei 15/93, de 22 de Janeiro, não faz depender a figura do tráfico de menor
gravidade tão só da quantidade de droga detida pelo agente no momento da apreensão. Antes manda atender a um
conjunto de circunstâncias que, isolada ou conjuntamente, podem tornar a ilicitude do facto consideravelmente diminuida,
nomeadamente aos meios utilizados, à modalidade ou circunstância da acção ou
à qualidade e quantidade das substâncias em causa.
III - O critério que defende que se deve partir para a determinação da pena concreta do ponto médio da moldura penal,
foi há muito afastado, quer na doutrina, quer na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça.
A medida da pena deve ser determinada em função das necessidades de prevenção geral, da integração e especial da
socialização, até onde for consentido pela medida da culpa.
IV - Provado que o arguido utilizava no exercício da sua actividade habitual da venda de estupefacientes dois veículos
automóveis, fazendo, portanto, tais veículos instrumentos do crime donde auferia os rendimentos para fazer face às suas
despesas diárias, devem os mesmos veículos ser declarados perdidos a favor do Estado.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032882,
de
27-01-1998,
proc.
n.º
97P1045,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c8f97760de456d6c802568fc003b57eb?OpenDocument)
5- Acórdãos dos TR
Ac. TRE de 14-07-2015 : I. O artigo 174º, nº 5, al. b), do C. P. Penal, ressalva da validação pela autoridade judiciária,
prevenida no nº 3 do mesmo normativo, as buscas efetuadas por órgão de polícia criminal nos casos em que os visados
consintam,
desde
que
o
consentimento
prestado
fique,
por
qualquer
forma,
documentado.
II. O consentimento do visado, livre e esclarecido, tem de preceder a busca, podendo ser prestado de forma verbal,
impondo-se, quando assim acontece, que, ulteriormente, tal consentimento seja documentado.
Extracto da fundamentação:
O consentimento do visado, livre esclarecido, tem de preceder a busca, podendo ser prestado de forma verbal, impondo-
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se quando assim que, ulteriormente, tal consentimento seja documentado.
Neste sentido, por mais significativos: - acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 2 de Dezembro de 1992
(Colectânea de Jurisprudência XVII-4-90); - acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 13 de Janeiro de 2000 (Colectânea
de Jurisprudência XXV-1-137); - Paulo Pinto de Albuquerque (no «Comentário do Código de Processo Penal», Universidade
Católica Editora, 2007, pp. 471/472, nota 15 ao artigo 174.º); - Cons. Santos Cabral (no «Código de Processo Penal
Comentado», Almedina, 2014, pág. 736).
No caso, dando por certo, à luz do auto de notícia (fls. 11-13), que o arguido, expressa e claramente, autorizou os agentes
policiais a entrar e a proceder à busca na sua casa de residência, e que tal acto veio a ser documentado posteriormente
(termo de fls. 20), não se vê qualquer infracção ao disposto no artigo 174.º n.º 5 alínea b), do CPP, como não se detecta
qualquer invalidade que inquine tal meio de obtenção de prova.
Ac. TRE de 7-04-2015 : O consentimento para a busca domiciliária deve ser prestado pelo arrendatário da casa e não
pelo proprietário da mesma. Ocorre manifesta violação do disposto nos artigos 34°, nº 1 e 2 da Constituição da República
Portuguesa e nos artigos 174°, nºs 2, 3 e, 5, 177°, nº 1 do Código de Processo Penal se a busca não é autorizada pelo
arrendatário que ali tem o seu domicílio. O que tem por consequência a impossibilidade de utilização do que foi encontrado
na casa, ou seja, a proibição de valoração, nos termos prevenidos pelo artigo 126°, nº 3, do Código de Processo Penal.
Extracto da fundamentação:
As buscas são, em princípio, ordenadas por autoridade judiciária, podendo no entanto ser levadas a cabo por órgão de
polícia criminal (OPC) sem precedência de mandado nos casos previstos no nº 5 daquele mesmo artigo 174º,
designadamente no caso de consentimento do visado, desde que o consentimento prestado fique, por qualquer forma
documentado, conforme disposição expressa da alínea b), do citado nº 5, do artigo 174º.
O supra citado artigo 177º, do Código de Processo Penal, que regula especialmente a busca domiciliária, igualmente
admite a realização da busca por OPC com consentimento do visado, sem precedência de mandado, sem qualquer
especialidade face ao regime geral.
Assim, independentemente de se tratar ou não, de um domicílio definido nos termos referidos no artigo 34º, nº 1, da
Constituição da República Portuguesa, certo e indiscutível é que se trata de um lugar reservado ou não livremente acessível
ao público, que para ser objecto da realização de busca por um OPC, sem o competente mandado de busca emitido por
autoridade judiciária, terá de ser expressa e documentalmente autorizada pelo visado, que será quem tiver a livre
disponibilidade em relação a esse lugar e, não necessariamente, a pessoa visada com a diligência ou seja o arguido.
A lei exige que o consentimento fique documentado, o que, para além de afastar a possibilidade de o consentimento ser
tácito ou presumido, parece admitir que o registo possa ter lugar em qualquer suporte compatível com a noção de
documento, ou seja admite qualquer forma de documentação.
Então, cumpre aferir casuisticamente, da legitimidade para dar consentimento válido e eficaz, legitimidade que assiste ao
titular dos valores ou interesses em nome de cuja salvaguarda a lei decretou a inviolabilidade do espaço e, não
necessariamente o arguido dos autos.
Assim, em caso de arrendamento de imóvel, seja para fins habitacionais, comerciais, industriais, agrícolas, recreio ou,
quaisquer outros legalmente admissíveis, o consentimento só pode ser dado pela pessoa cuja privacidade/intimidade se
exprime e realiza através do arrendado, ou seja o arrendatário, sendo certo que em todas estas situações, são estes, e não
o proprietário, quem pode dar o referido consentimento, sendo o consentimento do proprietário ilegítimo e ineficaz e, este
arrendatário poderá ser ou não o arguido, referindo-se o termo visado constante dos do artigo 174º, nº 5, alínea b) e, 177º,
nº 4, do Código de Processo Penal, ao afectado pela violação da intimidade legalmente tutelada e, não o visado pelo
processo instaurado ou a instaurar.
O consentimento do visado não é uma simples formalidade, mas sim um pressuposto ou condição de validade da
busca, que tendo lugar fora dos casos legalmente previstos e sem consentimento do visado geram proibição de prova nos
termos dos artigos 126º, nº3 e, 118º, do Código de Processo Penal e, nos termos do artigo 32º, nº 8 da Constituição, que
determina que “são nulas todas as provas obtidas mediante (…), abusiva intromissão (…) no domicílio, (…)”.
Ac. TRE de 20-01-2015 : 1. Para a determinação ou justificação da realização de busca nos termos dos números 1 e 2 do
artigo 174º do Código de Processo Penal, os indícios serão suficientes em função da situação de facto que se apresenta
aos elementos policiais, exigindo uma apreciação imediatista sobre a razoabilidade das suspeitas, sobre a ocorrência e
clara definição dos factos ilícitos e sobre a presença dos objectos que se pretendem investigar e apreender.
2. A base desse raciocínio assenta, necessariamente, sobre os factos que constituem crime e foram presenciados e/ou são
sabidos pelos elementos que efectuam a busca, não como eles se virão a provar posteriormente no processo, sim como
eles razoavelmente se apresentam no momento em que se decide efectuar a busca.
3. Meros argumentos estatísticos ou sociológicos não se impõem aos factos provados nos autos. Argumentos como
«contexto social de criminalidade» e «profundos problemas sociais» não ancorados nos factos não devem ser utilizados
como circunstâncias atenuantes gerais sob pena de corrermos o risco de utilizar argumentos contra-legem através de
fundamentação opinativa de carácter sociológico.
Ac. TRG de 12-09-2011, CJ, 2011, T4, pág. 286: I. Para a realização de busca, basta a existência de indícios do crime, não
se exigindo que tais indícios sejam fortes. Também não se exige, para a realização da busca, que o crime em questão seja
grave, nem afasta a possibilidade da busca a circunstância de se estar perante mera tentativa.
Ac. TRL de 03-03-2011, CJ, T II, pág. 140: O pedido de busca domiciliária deve apresentar concretização indiciária
suficiente para permitir ao juiz avaliar a proporcionalidade e adequação da medida solicitada.
Ac. TRG de 12-04-2010, CJ, 2010, T2, pág. 286: Uma viatura automóvel, após a sua apreensão, por suspeita de ter sido
furtada, deixa de constituir «lugar reservado» para os fins do artº 174º, nº 2 do CPP, pelo que, se na subsequente inspecção
policial, for encontrada, dentro da viatura, uma arma, o OPC pode proceder à sua apreensão.
I - O facto de a lei habilitante não fazer menção a requisitos específicos para o deferimento de uma medida processual
penal restritiva de direitos das pessoas (designadamente nas buscas, art.º 174.º e segs. do CPP) não permite concluir pela
desnecessidade de fundamentação para o seu deferimento. Uma deficiente formulação legal não dispensa a aplicação dos
princípios gerais da protecção provisória dos direitos.
II - Uma busca domiciliária constitui uma medida restritiva de direitos fundamentais e, como tal, sujeita a reserva de lei e
de juiz para a respectiva autorização.
III - A finalidade da intervenção judicial é assegurar a garantia de um controlo preventivo através de uma instância
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independente e neutral que leve também em adequada consideração os interesses do titular do direito fundamental
restringido pela medida.
IV - De acordo com os princípios inscritos na Constituição em matéria de direitos fundamentais, a autorização de uma
medida restritiva de direitos está necessariamente sujeita aos limites impostos pela necessidade, adequação e
proporcionalidade (cfr. arts. 18.º e 34.º da CRP). E o princípio da proporcionalidade exige que a limitação dos direitos
fundamentais de cada um se cinja ao indispensável para a protecção do interesse público.
V - Sendo sabido que não cabe ao juiz definir a estratégia da investigação, não é menos certo, porém, que a ele cabe a
avaliação da possibilidade de empreendimento de outras medidas menos lesivas.
VI - As dúvidas sobre a proporcionalidade de uma medida restritiva de direitos fundamentais não devem resolver-se
contra o titular desse direito. É a restrição do gozo do direito que constitui a excepção, não a plenitude do seu gozo.
Significa isto que é a intervenção restritiva que demanda fundamentação alicerçada em dados que permitam afirmar a
adequação, necessidade e proporcionalidade da medida. Não o seu indeferimento.
Extracto da fundamentação:
Nos termos do art. 174.º/2 do CPP, «quando houver indícios de que os objectos referidos no número anterior [objectos
relacionados com um crime ou que possam servir de prova], ou o arguido ou outra pessoa que deva ser detida, se
encontram em lugar reservado ou não livremente acessível ao público, é ordenada busca».
A jurisprudência dos tribunais portugueses tem-se pautado por um grau de exigência muito modesto na afirmação dos
pressupostos de realização de uma busca domiciliária, cingindo-se o mais das vezes à letra da lei ordinária que regula a
matéria, ignorando, todavia, a dimensão constitucional da matéria.
Tal como lembrado no parecer emitido pelo MP nesta 2ª instância, tem constituído «jurisprudência corrente – cfr., por
todos, acórdão da Relação de Lisboa de 22-10-08 proferido no proc. 6945/08-3, conforme consta em www.dgsi.pt - que uma
busca domiciliária (…) pode ser ordenada ou efectuada quando existirem indícios de que os objectos relacionados com um
crime ou que possam servir de prova se encontram em casa habitada ou numa sua dependência fechada».
É certo que o art. 174.º do CPP não impõe a verificação de suspeita da prática de crime incidente sobre o visado pela
medida, aludindo apenas à existência de indícios de que objectos relacionados com um crime ou que possam servir de prova
se encontrem em determinado domicílio. Porém, o facto de a lei habilitante não fazer menção a requisitos específicos para o
deferimento de uma medida processual penal restritiva de direitos das pessoas (designadamente nas buscas, art. 174 e ss.
CPP) não permite concluir pela desnecessidade de fundamentação para o seu deferimento. Uma deficiente formulação legal
não dispensa a aplicação dos princípios gerais da protecção provisória dos direitos, ninguém duvidando de que os órgãos de
perseguição penal actuam de forma excessiva e não proporcional quando sujeitam pessoas a revistas ou residências a
buscas, sem que se verifique qualquer perigo de dissimulação, ocultação ou encobrimento de provas ou de pessoas.
Indispensável será reter que uma busca domiciliária constitui uma medida restritiva de direitos fundamentais e, como
tal, sujeita a reserva de lei e de juiz para a respectiva autorização.
Tal como referido no Ac. TC n.º 114/95 «a intervenção do juiz é exigida pela preocupação de controlar a legalidade e, bem
assim, garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, no caso, a inviolabilidade do domicílio», qualificando-se a
autorização judicial como uma intervenção garantística. A finalidade da intervenção judicial é assegurar a garantia de um
controlo preventivo através de uma instância independente e neutral que leve também em adequada consideração os
interesses do titular do direito fundamental restringido pela medida. O juiz deve fazer uma apreciação própria da medida
solicitada, em ordem a conter a restrição do direito fundamental dentro dos limites do razoável, assegurando-se de que se
encontram reunidos os pressupostos constitucionais e legais para a sua realização.
É neste sentido que aponta também claramente a declaração de voto da Conselheira Maria João Antunes, referente ao
Ac. n.º 285/2007 o TC, onde se chama a atenção para a questão de saber se a interpretação que tem vindo a ser feita das
disposições legais que regulam o controlo a exercer pelo juiz nas buscas domiciliárias realizadas pelos investigadores em
casos de urgência «respeita ou não a exigência constitucional de reserva de juiz»: «Concretamente, trata-se de saber se este
controlo exercido a posteriori, por motivos constitucionalmente justificados, com a finalidade, entre outras, de acautelar as
garantias de defesa do arguido (artigo 32º, nº 1, da Constituição) (…), exige ou não uma pronúncia judicial autónoma e
expressa (Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 278/07), reportada ao momento em que foi efectuada a diligência, no
sentido de que se justificava tal meio de obtenção da prova (artigo 174.º, n.º 2, do Código de Processo Penal) e de que se
tratava de caso em que é legalmente admissível não haver ordem ou autorização judicial prévia (artigo 177.º, nº 2, do
Código de Processo Penal). No fundo, trata-se de saber se a função de tutela que é própria da Richtervorbehalt se cumpre,
quando o juiz, ele próprio, não subjectiviza a fundamentação e a diligência ocorrida (Costa Andrade, «Formas ocultas de
investigação», texto que serviu de base à intervenção no Colóquio Luso-Alemão Que futuro para o direito processual penal,
Escola de Direito da Universidade do Minho, Março de 2007)».
Esta declaração de voto, expressando a exigência de pronúncia judicial autónoma a conferir conteúdo à reserva
enquanto garantia dos direitos fundamentais, marca um despertar para a dificuldade em conciliar a jurisprudência até aqui
publicada com a função de tutela inerente às reservas de juiz.
É, com efeito, uma ideia de compensação a que se encontra subjacente à intervenção antecipada do juiz, enquanto órgão
independente e neutral, a qual surge com o objectivo de acautelar os interesses do visado, na impossibilidade de o ouvir
antes da execução da medida. Uma exigência cuja verificação não se compadece, pois, com um mero exercício de controlo
formal, antes pressupondo uma ponderação de interesses isenta e equidistante, que se aproxima da apreciação
jurisdicional. Na verdade, de acordo com os princípios inscritos na Constituição em matéria de direitos fundamentais, a
autorização de uma medida restritiva de direitos está necessariamente sujeita aos limites impostos pela necessidade,
adequação e proporcionalidade (cfr. arts. 18.º e 34.º da CRP). E o princípio da proporcionalidade exige que a limitação dos
direitos fundamentais de cada um se cinja ao indispensável para a protecção do interesse público.
Nas suas lições, Figueiredo Dias, in Direito Processual Penal, p. 436., classificou de há muito os princípios da necessidade e
da subsidiariedade, a par do princípio da legalidade, como o fundamento do sistema que, em sede de medidas coactivas,
procura respeitar verdadeiramente os direitos do homem. E concretizou: segundo o princípio da subsidiariedade, «só poderá
aplicar-se uma medida coactiva quando não possa ser substituída, sem inconvenientes graves para a prossecução do
interesse processual que visa realizar, por outra medida menos gravosa para a liberdade do arguido». O mesmo tipo de
ponderação deve caracterizar a decisão judicial de restrição de qualquer direito fundamental. Significa isto que, em
processo penal, as medidas adoptadas têm de ser idóneas e necessárias para alcançar os fins do processo e que a
intromissão nos direitos delas decorrentes não pode ser desproporcionada relativamente à importância do caso e à força
dos indícios existentes.
Uma diligência de busca tem de se encontrar numa relação de adequação com a gravidade do crime e a força da
respectiva indiciação nos autos e deve surgir como uma diligência promissora de sucesso relativamente aos objectivos
delineados na investigação. A avaliação da oportunidade ou utilidade das medidas de investigação é indiscutivelmente
competência dos investigadores, mas o recurso a uma medida fortemente lesiva ou restritiva dos direitos fundamentais
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pressupõe a avaliação da possibilidade de empreendimento de outras medidas menos lesivas. E esta é avaliação que cabe a
um juiz.
Transpondo estes ensinamentos para o caso dos autos, verifica-se que na investigação em presença surgiu a referência de
que determinada menor terá visto um computador subtraído da residência da queixosa na residência para a qual o OPC
solicitou a emissão de mandados de busca. Tal como bem observado foi pelo Mm. Juiz a quo, o dono desta residência, no
caso o único visado pela busca, não é suspeito da prática de qualquer tipo de ilícito, pelo menos, não resulta dos autos que o
seja, não afirmando os responsáveis pela investigação qualquer razão para que a obtenção da prova visada não possa
ocorrer mediante diligência do O.P.C. junto daquele.
Acresce que os autos identificam com alguma precisão e clareza os suspeitos do crime de furto denunciado, sendo que,
apesar disso, nenhum deles foi confrontado com a referida informação prestada pela menor, ou sequer interrogado sobre a
eventualidade de haver mantido alguma relação negocial com a pessoa identificada como sendo o dono da residência para
a qual são solicitados os mandados de busca. Nem a referida informação prestada pela menor (sempre em contacto
informal…) foi de algum modo confirmada por qualquer outra diligência.
Sendo sabido que não cabe ao juiz definir a estratégia da investigação, não é menos certo, porém, que a ele cabe a
avaliação da possibilidade de empreendimento de outras medidas menos lesivas diante o pedido que lhe é apresentado de
realização de uma medida de investigação fortemente restritiva de direitos fundamentais. Só desta forma a decisão judicial
respeitará o sub-princípio da necessidade ínsito no princípio da proporcionalidade. É dever dos próprios investigadores
fundamentarem o seu pedido, indicando os factos ou circunstâncias que permitam sustentar a proporcionalidade da
medida solicitada em todos os seus parâmetros. No caso dos autos, o pedido de realização de uma busca domiciliária
sustentou-se tão-só na notícia da localização de um bem furtado em determinada residência, notícia esta assente em
declarações informais prestadas por uma menor nos autos. Se a idoneidade da medida de busca para a confirmação
daquela notícia não merece qualquer dúvida, o mesmo já não poderá afirmar-se, porém, da sua necessidade e mesmo sua
proporcionalidade em sentido restrito, isto é, numa perspectiva de ponderação custo/benefício. Ora as dúvidas sobre a
proporcionalidade de uma medida restritiva de direitos fundamentais não devem resolver-se contra o titular desse direito. É
a restrição do gozo do direito que constitui a excepção, não a plenitude do seu gozo, como claramente resulta do
preceituado no art. 18.º da CRP. Significa isto que é a intervenção restritiva que demanda fundamentação alicerçada em
dados que permitam afirmar a adequação, necessidade e proporcionalidade da medida. Não o seu indeferimento.
Impunha-se, com efeito, ao OPC uma mais aprofundada demonstração da necessidade e razoabilidade de realização da
medida de investigação proposta, designadamente através da informação da razão pela qual não se afigurava pertinente
ou sequer possível recorrer a outros meios de investigação. Por que razão não ouvir o proprietário da residência onde a
menor referiu ter visto o computador? Qual o prejuízo que tal audição poderia ter na investigação, se dos autos não consta
a menor referência a suspeita da prática de crime contra o mesmo? E a audição dos suspeitos, o seu confronto com as
informações recolhidas nos autos, por que razão não foi levada a cabo? Qual o perigo para a investigação que poderia advir
dessas diligências? O que pode ser posto em causa com a realização ou não realização da busca: a prova do furto
denunciado ou a não recuperação do bem? Tudo isto são dúvidas que logo surgem da leitura atenta dos autos. Qualquer
pessoa colocada perante estes dados poderá fazer o seu (pré)juízo pessoal da situação, adivinhar o receio de verificação
deste ou daquele perigo referente ao êxito da investigação. Todavia, não são meras suposições que poderão sustentar um
acto que traduz uma forte restrição num direito fundamental. As meras especulações, considerações hipotéticas ou
presunções baseadas na experiência sem ligação ao caso concreto são insuficientes para fundamentar a necessidade e
razoabilidade da realização de uma medida restritiva de direitos. Tão pouco a mera possibilidade teórica da perda de prova.
São precisos factos concretos, cabendo aos investigadores sublinhá-los.
Impõe-se, com efeito, um esforço de fundamentação que reflicta o cuidado efectivamente tido antes de se partir para a
medida de ingerência na esfera de direitos de qualquer pessoa. Cautelas tanto mais justificadas, quando é certo que o
excesso tardiamente detectado na autorização e realização de uma medida desta natureza não mais poderá ser desfeito.
Não se trata, assim, no caso em presença, de indeferir a busca por a lei não permitir a sua realização relativamente a
titulares do direito ao domicílio que não reúnam a qualidade de suspeitos, ou relativamente aos quais os indícios não se
apresentem como suficientemente fortes, como a dado passo da motivação do recurso parece pretender-se resumir o
fundamento da decisão em análise. Trata-se, isso sim, de fazer respeitar o princípio da proporcionalidade em todas as suas
vertentes na decisão judicial de uma medida fortemente restritiva de direitos fundamentais, numa aplicação da lei
processual penal concretizadora dos princípios constitucionais afirmados na matéria. Eis-nos perante o Direito
Constitucional aplicado, na visão actual do Direito Processual Penal.
Assim, e tal como igualmente não deixa de salientar o despacho recorrido, sem prejuízo de face a elementos que venham
a ser apurados se mostrar indispensável a referida busca, bem andou o Mm Juiz ao indeferir a realização da citada
diligência, assumindo o controlo judicial que é chamado a exercer na autorização de uma medida restritiva de direitos
fundamentais como um controlo de substância na defesa daqueles direitos e não um mero controlo formal e tabelar que
desprezaria a reserva de juiz estabelecida na matéria.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-01-2010,
proc.
n.º
1/09.3PBSCR-A.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6a29a496f3a37706802576bf00370763?OpenDocument)
Ac. TRC de 18-11-2009 , CJ, 2009, T5, pág. 42: Para a realização de uma busca a lei processual penal exige a existência de
«meros indícios», contrariamente com o que acontece para efeitos de acusação ou de pronúncia, em que são exigidos
indícios, ou para aplicação de certas medidas de coacção em que é necessária a existência de «fortes indícios».
Extracto da fundamentação:
Resulta evidente que, como meio de obtenção de provas que é, a busca não pode estar dependente da prévia existência
das provas que visa alcançar. Considerar o contrário conduziria a retirar qualquer efeito útil relevante ao referido
instrumento de obtenção de prova.
Conforme podemos ler no Acórdão desta Relação de Coimbra, de 23/5/2007, processo n.º 3/07.4GBCNT-A.C1, in
www.dgsi.pt, «Ao longo do seu percurso, o processo penal desenvolve-se através de um “iter” que tem o seu ponto de
partida na suspeita, passa pela recolha do material probatório, crivado pelo juízo de probabilidade, até terminar na certeza
prática da realização do ilícito que apenas será alcançada a final, em julgamento, após discussão e debate público das
provas reunidas.
Não definindo a lei o conceito de “indícios” nesta fase inicial do processo, movimentando-se o inquérito preliminar em
juízos de mera probabilidade, deve tal conceito ser interpretado num sentido próximo do atribuído pelo senso comum – uma
indicação, um sinal ou vestígio de algo relacionado com um crime. E o que se pretende com a busca é precisamente a
recolha de elementos de prova que confirmem ou infirmem os factos participados.
Para ser ordenada a busca e apreensão não é necessário, pois, que os indícios da prática do crime sejam suficientes ou
fortes – nesse caso já existiria prova suficiente para deduzir a acusação, esvaziando-se de sentido o meio de obtenção de
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prova em questão.»
Podemos, pois, afirmar, que, para a realização de uma busca, a lei processual exige apenas a existência de “meros
indícios”, contrariamente ao que acontece para efeito de acusação ou pronúncia, no artigo 283.º, n.º 1 e no artigo 308.º, n.º
1, ambos do C.P.P., em que é exigida a presença de “indícios suficientes”, ou para efeitos de aplicação de medidas de
coacção, a que aludem os artigos 200.º, 201.º, e 202.º, n.º 1, al. a), todos do C.P.P., em que se impõe a presença de “fortes
indícios” – ver, neste sentido, Acórdãos da Relação de Coimbra, de 7/12/2005, Processo n.º 3616/05, in
www.colectaneadejurisprudencia.com, de 15/2/2006, Processo n.º 4354/05, C.J., tomo I/2006, página 50, e de 22/2/2006,
Processo n.º 33/06, in www.dgsi.pt.
Ainda neste sentido, podemos encontrar o Acórdão da Relação de Lisboa, de 3/10/2000, Processo n.º 7069/99, 9ª Secção,
onde pode ser lido que “para se poder ordenar uma diligência de busca domiciliária ou em outros lugares reservados, basta
a existência de indícios de que naqueles lugares existam ou se encontram ocultos objectos relacionados com um crime ou
que possam servir de meio de prova, não se exigindo para tal que existam indícios suficientes. Entende-se como indícios as
suspeitas, indicações, sinais ou quaisquer outros elementos que apontem para a existência dos objectos naquele lugar.”
No caso dos autos, investiga-se um eventual crime de tráfico de estupefacientes.
Será que estamos perante um pedido de busca solicitado com base numa mera informação de serviços de um senhor
inspector da P.J., relativamente a possível tráfico de estupefacientes, baseado, sem mais, numa sua convicção, situada no
campo do subjectivismo e de meras eventualidades e que, por isso, justifique o despacho recorrido?
Manifestamente, não vemos desse modo o que consta dos autos.
Vejamos. A decisão ora em crise não se mostra adequada. A apreciação que se lhe impunha devia ter em perspectiva o
contexto processual concreto, bem como a viabilidade da autorização da diligência solicitada, não exigindo, como acontece,
um nível muito próximo de certezas probatórias, mas apenas da sua probabilidade. Como correctamente anota o recorrente
na sua Motivação, “ (…) será que as suspeitas daquele O.P.C., que derivaram de informações obtidas no início da
investigação, não merecem qualquer credibilidade por parte do tribunal? (…)”. Nos termos precisos em que foi solicitada
pelo Inspector P… ao respectivo Coordenador de Investigação Criminal (oito dias após a informação de serviço de fls. 2), o
que originou a posterior remessa ao titular do Inquérito e subsequente requerimento datado de 15/9/2009, por parte deste
último, pretendia-se trazer para o inquérito, além da simples probabilidade manifestada pela entidade policial, um
subsequente e mais fundamentado juízo de certeza, o que a recusa proferida inviabilizou manifestamente (e, quiçá,
irremediavelmente).
Concretizemos o que acabamos de afirmar.
Em primeiro lugar, não estamos, sem mais, perante uma posição isolada de um Inspector, assente numa simples
convicção.
Na realidade, com base em elementos objectivos, que abaixo serão enumerados, há uma sugestão de um determinado
inspector, com a qual concordam o respectivo Coordenador de Investigação Criminal e um Magistrado do Ministério Público,
enquanto titular do Inquérito, isto é, há três pessoas com diferentes responsabilidades nos autos, cuja credibilidade não está
posta em causa, que convergem no sentido da realização da busca, em virtude de a acharem pertinente.
Em segundo lugar, e entremos nos dados objectivos, a investigação foi iniciada com base em fontes que preferiram
manter o anonimato, o que bem se compreende, tendo em conta a natureza do crime investigado, as quais “ merecem
grande credibilidade”.
Em terceiro lugar, consta dos autos que o suspeito não aparece como um vulgar “traficante de rua” que vende pequenas
doses, antes surge referenciado como alguém que armazena na sua residência produto estupefaciente para, em dado
momento, o distribuir por diversos revendedores, isto é, o indivíduo em causa enquadra-se, para já, na categoria daqueles
que, à partida, não têm um contacto directo com “as drogas”, no âmbito da disseminação diária aos consumidores,
deixando tal actividade para terceiros, o que inviabiliza, em tempo útil e em termos práticos, a realização de vigilâncias.
Em quarto lugar, resulta, do relato de diligência externa de fls. 6, que a residência do suspeito se situa em local ermo,
numa zona serrana de difícil acesso, aparentando ser a única habitada num aglomerado de casas antigas, o que, sem
dúvida, predispõe e facilita a prática de um crime de tráfico de estupefacientes, segundo as regras da experiência comum.
Em quinto e último lugar, faz parte da ficha biográfica junta a fls. 7 a 11, o que não pode ser escamoteado nesta fase
processual, a informação de que o suspeito sofreu uma condenação numa pena de prisão, pela prática de tráfico de
estupefacientes, além de que contra o mesmo está pendente um mandado de detenção, emitido em 27/10/2005,
proveniente do 1.º Juízo do Tribunal Judicial de Águeda.
Tudo visto, conjugando o passado criminal do suspeito com a denúncia efectuada e o local onde reside, impõe-se, assim, a
realização da busca.
Tenhamos bem presente que, na ponderação de que as diligências processuais reclamadas devem ser as necessárias à
prossecução dos fins que o processo traduz, bem como de que na compressão dos direitos individuais absolutos deve
prevalecer o princípio da proporcionalidade, no caso sub judice, atenta a fase de investigação em que ocorreu, era, na
verdade, a busca solicitada a única diligência idónea à obtenção de provas para o crime denunciado. Pelo exposto, a decisão
recorrida encerra, sem margem para dúvidas, um grau de exigência excessivo, quando considera que não foram “colhidos
elementos informadores mínimos sobre a actuação dos suspeitos”.
Sendo certo que as “averiguações” e subsequentes “suspeitas” da entidade policial não comportam valor probatório por
não poderem, desde logo, ser submetidas ao contraditório, não menos certo será que, nas circunstâncias e fase em que se
apresentaram, traduzem um valor indiciário a que se não pode processualmente ser alheio sob pena de, com apelo a um
individual direito garantístico se sacrificar, irremediavelmente, um direito colectivo atinente à boa e rápida investigação
criminal que deve sempre acontecer num Estado de Direito. A diligência indicada mostrava-se como capaz de reforçar a
responsabilização do agente mencionado e, assim, era de ordenar-se.
Aliás, na consideração entre o conflito do direito fundamental de reserva da intimidade e da vida privada do suspeito e a
tutela do interesse punitivo do Estado, não se constata qualquer danosidade social que fizesse extravasar
desproporcionadamente a tutela deste em detrimento do primeiro, até pelo modo como deve processar-se a efectivação da
busca, ex vi dos artigos 176.º e 177.º, ambos do C.P.P.
Nota: em idêntico sentido são citados o Ac. TRC de 22-02-2006 ; Ac. TRC de 7/12/2005, proc. nº 3616/05, in
www.colectaneadejurisprudencia.com, Ac. TRC de 15-02-2006, CJ, 2006, T1, pág.50 e Ac. TRL de 3-10-2000, proc. nº
7069/99, 9ª Secção.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRG de 13-10-2008, CJ, 2008, T4, pág. 305: Uma informação do OPC com origem em «conversa informal» não pode
ter a virtualidade de, por si só, fundamentar a autorização de uma busca domiciliária.
Ac. TRL de 22-10-2008 : I. Uma busca domiciliária só pode ser ordenada ou efectuada quando existirem indícios de que
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os objectos relacionados com um crime ou que possam servir de prova se encontram em casa habitada ou numa sua
dependência fechada.
II. Mesmo que o visado pela busca não tenha ainda a qualidade de arguido, devem ser-lhe aplicadas as normas que visam a
protecção dos arguidos particularmente débeis, nomeadamente aquela que exige a assistência de defensor à prática de
certos actos processuais [artigo 64º, n.º 1, alínea c) do Código de Processo Penal], uma vez que dessa busca pode resultar a
sua responsabilização criminal.
III. Por isso, não é válido o consentimento para a realização de uma busca domiciliária quando ele foi prestado por uma
pessoa que era, comprovadamente, analfabeta.
IV. Mesmo que esse consentimento fosse válido, ele não podia nunca legitimar a realização de uma busca ao quarto do
filho maior dessa pessoa porquanto, a partir do momento em que esse acto deixava de ter por objecto o quarto da mãe (ou
mesmo os espaços comuns) e passava a ter por objecto o espaço privado do filho, o visado passava a ser este último.
V. A exigência de consentimento do visado nada tem a ver com a tutela da propriedade, do domínio ou da titularidade do
domicílio, mas sim com a privacidade, direito de personalidade que apenas cabe ao próprio exercer.
VI. O consentimento é necessariamente prévio à realização do acto, não se confundindo com a ratificação de uma actuação
já desenvolvida.
VII. Não poderá considerar-se válido o consentimento prestado pelo visado, quando ele for menor de 21 anos, sem que o
mesmo se encontre assistido por defensor.
Ac. TRL de 6-11-2007, CJ, 2007, T5, pág. 122: havendo suspeitas de que o arguido transportava produtos estupefacientes
é licita a revista e subsequente apreensão daqueles produtos, por elementos da autoridade policial, por sua iniciativa e sem
necessidade de validação judicial posterior.
Nota: em sentido concordante são citados os Acs. do TRP de 16-05-2001, CJ, XXXIV, T3, pág.235 e do TRL de 11-02-2003,
Rec. 846/03, 5ª Secção.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Artigo 175.º
Formalidades da revista
1 - Antes de se proceder a revista é entregue ao visado, salvo nos casos do n.º 5 do artigo anterior,
cópia do despacho que a determinou, no qual se faz menção de que aquele pode indicar, para
presenciar a diligência, pessoa da sua confiança e que se apresente sem delonga.
2 - A revista deve respeitar a dignidade pessoal e, na medida do possível, o pudor do visado.
Nota:
Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 175.º
(Formalidades da revista)
1 - Antes de se proceder a revista é entregue ao visado, salvo nos casos do n.º 4 do artigo anterior, cópia do despacho que
a determinou, no qual se faz menção de que aquele pode indicar, para presenciar a diligência, pessoa de sua confiança e
que se apresente sem delonga.
2 - A revista deve respeitar a dignidade pessoal e, na medida do possível, o pudor do visado.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 175.º
[...]
1 - Antes de se proceder a revista é entregue ao visado, salvo nos casos do n.º 5 do artigo anterior, cópia do despacho que
a determinou, no qual se faz menção de que aquele pode indicar, para presenciar a diligência, pessoa da sua confiança e
que se apresente sem delonga.

Artigo 176.º
Formalidades da busca
1 - Antes de se proceder a busca, é entregue, salvo nos casos do n.º 5 do artigo 174.º, a quem tiver a
disponibilidade do lugar em que a diligência se realiza, cópia do despacho que a determinou, na qual se
faz menção de que pode assistir à diligência e fazer-se acompanhar ou substituir por pessoa da sua
confiança e que se apresente sem delonga.
2 - Faltando as pessoas referidas no número anterior, a cópia é, sempre que possível, entregue a um
parente, a um vizinho, ao porteiro ou a alguém que o substitua.
3 - Juntamente com a busca ou durante ela pode proceder-se a revista de pessoas que se encontrem
no lugar, se quem ordenar ou efectuar a busca tiver razões para presumir que se verificam os
pressupostos do n.º 1 do artigo 174.º Pode igualmente proceder-se como se dispõe no artigo 173.º
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
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Artigo 176.º
(Formalidades da busca)
1 - Antes de se proceder a busca é entregue, salvo nos casos do artigo 174.º, n.º 4, a quem tiver a disponibilidade do lugar
em que a diligência se realiza cópia do despacho que a determinou, na qual se faz menção de que pode assistir à diligência
e fazer-se acompanhar ou substituir por pessoa da sua confiança e que se apresente sem delonga.
2 - Faltando as pessoas referidas no número anterior, a cópia é, sempre que possível, entregue a um parente, a um
vizinho, ao porteiro ou a alguém que o substitua.
3 - Juntamente com a busca ou durante ela pode proceder-se a revista de pessoas que se encontrem no lugar, se quem
ordenar ou efectuar a busca tiver razões para presumir que se verificam os pressupostos do artigo 174.º, n.º 1. Pode
igualmente proceder-se como se dispõe no artigo 173.º
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 176.º
[...]
1 - Antes de se proceder a busca, é entregue, salvo nos casos do n.º 5 do artigo 174.º, a quem tiver a disponibilidade do
lugar em que a diligência se realiza, cópia do despacho que a determinou, na qual se faz menção de que pode assistir à
diligência e fazer-se acompanhar ou substituir por pessoa da sua confiança e que se apresente sem delonga.
2- Acórdãos do TC
507/1994
Julga inconstitucionais as normas dos artigos 174.º, n.º 4, alínea b), 177.º, n.º 2, e 176.º, n.º 3, do CPP, interpretados no
sentido de que a busca domiciliária em casa habitada e as subsequentes apreensões efectuadas durante aquela diligência,
podem ser realizadas por órgão de polícia criminal, desde que se verifique o consentimento de quem, não sendo visado
por tais diligências, tiver a disponibilidade do lugar de habitação em que a busca seja efectuada.
Nota: ver extracto do texto em nota ao art.º 174.º
16/1997
Não julga inconstitucionais as normas do artigo 176.º, n.ºs 1 e 2, do CPP, ao possibilitarem que os órgãos de polícia
criminal possam efectuar busca domiciliária (autorizada pelo juiz) a casa dos arguidos com a mesma casa desabitada e
sem estes assistirem à busca, admitindo que uma terceira pessoa (um vizinho) possa legitimar a busca na casa que não é
sua, recebendo a cópia do despacho que a determinou e assistindo à mesma, apondo a sua assinatura no auto de busca.
Extracto da fundamentação:
Muito embora a Constituição garanta no artigo 34º a inviolabilidade do domicílio, há-de dizer-se que tal protecção
apenas adquire carácter absoluto durante a noite.
Com efeito, depois de no nº 1 daquele preceito se dispor que o domicílio é inviolável, logo se acrescenta que "a entrada no
domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e
segundo as formas previstas na lei", sendo certo que "ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa
sem o seu conhecimento".
Deste modo, a Constituição remete para a lei a especificação dos "casos" e das "formas" em que é permitida a entrada no
domicílio dos cidadãos contra sua vontade, com a condição, porém, de ela ser ordenada pela autoridade judicial.
Em consonância com esta matriz directiva, o artigo 177º do Código de Processo Penal, veio prescrever que "a busca em
casa habitada ou numa sua dependência fechada só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz e efectuada entre as sete e
as vinte e uma horas, sob pena de nulidade" e ainda que, nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente
organizada, quando haja fundados indícios da prática iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade
de qualquer pessoa ou se houver consentimento documentado dos visados" as buscas domiciliárias podem também ser
ordenadas pelo Ministério Público ou ser efectuados por órgãos de polícia criminal", devendo, no primeiro caso, sob pena de
nulidade, ser imediatamente comunicada ao juiz de instrução a realização da diligência em ordem à sua apreciação e
validação.
No caso em apreço a busca domiciliária foi ordenada pelo juiz, tendo sido efectuada cerca das 19 horas sem o
consentimento da visada, a ela assistindo uma sua vizinha como se extrai do respectivo auto de busca e apreensão.
Neste contexto, não se tem por verificada qualquer interpretação inconstitucional da norma do artigo 176º do Código de
Processo Penal que vem questionada, no tocante às especificações assinaladas pela recorrente.
Com efeito, sendo a busca autorizada pelo juiz, não era exigida nem a presença nem o consentimento da visada,
devendo apenas ser cumpridas as formalidades a que aquela preceito se reporta, nas quais se não identifica qualquer
insuficiência geradora de inconstitucionalidade.
3- Acórdão do STJ
I - A quem tiver a disponibilidade do lugar em que a diligência de busca se realiza é entregue cópia do despacho que a
determinou, na qual se deve fazer menção de que pode assistir à diligência e fazer-se acompanhar ou substituir por pessoa
da sua confiança e que se apresente sem delonga (artigo 176.º, n. 1, do CPP).
II - Porém, a inobservância dessa menção não dá lugar a qualquer nulidade, constituindo apenas mera irregularidade,
submetida ao regime do artigo 123.º do CPP.
III - Estando o arguido no seu domicílio quando o acto de busca foi realizado, por ordem de autoridade competente, não
se verifica violação do domicílio, e não tendo ele dito pretender assistir ao acto, também se não verifica irregularidade que,
a ter havido, sempre se mostraria sanada.
IV - Não basta o recorrente citar normas jurídicas, sem nada dizer em que consiste a sua inconstitucionalidade, sendo
necessário integrá-las em aspectos fácticos, claros e precisos, para que se possa viabilizar uma apreciação crítica pelo
tribunal «ad quem", sendo certo que o STJ não está vocacionado para a fiscalização abstracta da inconstitucionalidade de
normas.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00033560,
de
13-05-1998,
proc.
n.º
98P226,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1a3b6665e49ceb78802568fc003b73e3?OpenDocument)
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Artigo 177.º
Busca domiciliária
1 - A busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada só pode ser ordenada ou autorizada
pelo juiz e efectuada entre as 7 e as 21 horas, sob pena de nulidade.
2 - Entre as 21 e as 7 horas, a busca domiciliária só pode ser realizada nos casos de:
a) Terrorismo ou criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada;
b) Consentimento do visado, documentado por qualquer forma;
c) Flagrante delito pela prática de crime punível com pena de prisão superior, no seu máximo, a 3
anos.
3 - As buscas domiciliárias podem também ser ordenadas pelo Ministério Público ou ser efectuadas
por órgão de polícia criminal:
a) Nos casos referidos no n.º 5 do artigo 174.º, entre as 7 e as 21 horas;
b) Nos casos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior, entre as 21 e as 7 horas.
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 174.º nos casos em que a busca
domiciliária for efectuada por órgão de polícia criminal sem consentimento do visado e fora de flagrante
delito.
5 - Tratando-se de busca em escritório de advogado ou em consultório médico, ela é, sob pena de
nulidade, presidida pessoalmente pelo juiz, o qual avisa previamente o presidente do conselho local da
Ordem dos Advogados ou da Ordem dos Médicos, para que o mesmo, ou um seu delegado, possa estar
presente.
6 - Tratando-se de busca em estabelecimento oficial de saúde, o aviso a que se refere o número
anterior é feito ao presidente do conselho directivo ou de gestão do estabelecimento ou a quem
legalmente o substituir.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 177.º
(Busca domiciliária)
1 - A busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz e efectuada
entre as 7 e as 21 horas, sob pena de nulidade.
2 - Nos casos referidos no artigo 174.º, n.º 4, alíneas a) e b), as buscas domiciliárias podem também ser ordenadas pelo
Ministério Público ou ser efectuadas por órgão de polícia criminal. É correspondentemente aplicável o disposto no artigo
174.º, n.º 5.
3 - Tratando-se de busca em escritório de advogado ou em consultório médico, ela é, sob pena de nulidade, presidida
pessoalmente pelo juiz, o qual avisa previamente o presidente do conselho local da Ordem dos Advogados ou da Ordem
dos Médicos, para que o mesmo, ou um seu delegado, possa estar presente.
4 - Tratando-se de busca em estabelecimento oficial de saúde, o aviso a que se refere o número anterior e feito ao
presidente do conselho directivo ou de gestão do estabelecimento ou a quem legalmente o substituir.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 100-A/2007, de 26/10
Artigo 177.º
[...]
2 - Entre as 21 e as 7 horas, a busca domiciliária só pode ser realizada nos casos de:
a) Terrorismo ou criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada;
b) Consentimento do visado, documentado por qualquer forma;
c) Flagrante delito pela prática de crime punível com pena de prisão superior, no seu máximo, a 3 anos.
3 - As buscas domiciliárias podem também ser ordenadas pelo Ministério Público ou ser efectuadas por órgão de polícia
criminal:
a) Nos casos referidos no n.º 5 do artigo 174.º, entre as 7 e as 21 horas;
b) Nos casos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior, entre as 21 e as 7 horas.
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 174.º nos casos em que a busca domiciliária for
efectuada por órgão de polícia criminal sem consentimento do visado e fora de flagrante delito.
5 - (Anterior n.º 3.)
6 - (Anterior n.º 4.)
2- Acórdãos do TC
Ver notas ao art.º 174.º
3- Acórdão do STJ
I - Tendo a busca sido autorizada em forma legal pelo arguido recorrente - e este não impugna o consentimento por si
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dado - deixa de funcionar a proibição da entrada no domicílio durante a noite, estabelecida pelo artigo 34.º n. 3 da CRP,
pelo que não se lhe aplica a restrição temporal (entre as 7 e as 21 horas) imposta pelo artigo 177 n. 1 do CPP.
Como ensina o Prof. Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal II, edição Verbo - 1993, págs. 167.º/168:
"Cumprindo a Constituição, o CPP dispõe que a busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada só pode ser
ordenada ou autorizada pelo juiz e efectuada entre as sete e as vinte e uma horas (artigo 177.º, n. 1), salvo o
consentimento do visado (artigo 174.º, n. 4, alínea b)) e nos casos excepcionais previstos no artigo 177.º, n. 2, (...). O termo
noite utilizado na CRP equivale ao período de recolhimento ou de descanso que o legislador ordinário considerou ocorrer
entre as vinte e uma e as sete horas".
II - Quanto à validação da busca, banidas que estão da prática forense as fórmulas sacramentais, ela resulta
inequivocamente do despacho do Mmo. Juiz de Instrução Criminal, proferido no dia imediato ao da realização da busca e
que validou a detenção do arguido recorrente e lhe aplicou a medida de coacção de prisão preventiva, expressamente com
base nas quantidades de produtos estupefacientes apreendidos, quando o arguido lhe foi presente para interrogatório
acompanhado do auto de notícia - no qual é relatada a detenção do arguido e a subsequente busca domiciliária, de
declaração de consentimento para a busca - e auto de apreensão da droga, pelo que, para efeitos legais e satisfazendo os
respectivos requisitos, corresponde tal auto de notícia, simultaneamente, a auto de detenção e a auto de busca.
III - E no que tange à não presença injustificada do recorrente à busca, é incontroverso, face ao disposto no artigo 176.º
n. 1.º do CPP, não ser a presença do arguido obrigatória a quando da realização da busca, sem embargo de, em observância
do preceituado neste mesmo normativo, dever ter-lhe sido dado conhecimento de que podia assistir à diligência e fazer-se
acompanhar ou substituir por pessoa da sua confiança. Mas a omissão desta formalidade não é cominada pela lei com
nulidade (cfr. artigos 176.º, 118.º, 119 e 120.º do CPP), pelo que constitui mera irregularidade, mas irregularidade
irrelevante por o recorrente ter expressamente reconhecido como sua toda a droga apreendida na busca e que, de
qualquer modo, por não ter sido arguida tempestivamente, há muito ficou sanada (artigo 123 do CPP).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00036343,
de
15-12-1998,
proc.
n.º
98P1081,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0fb1a7a400b100ad802568fc003b9e7d?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
I- Sendo o arguido menor de 21 anos impunha-se que o consentimento para a realização da busca domiciliária fosse
dado na presença de defensor.
II- A ausência de defensor – constituído ou nomeado – nos casos em que a assistência é obrigatória, constitui nulidade
insanável, nos termos do disposto na al. c), do art. 119.º, do CPP.
III- A situação dos autos não integra um caso de flagrante delito aquando da realização da busca domiciliária.
IV- Não tendo havido consentimento válido para a realização da busca domiciliária nocturna nem um caso de flagrante
delito, aquando da mesma, é a busca realizada pelo órgão de policial criminal ilegal e, consequentemente, um meio
proibido de prova, não podendo ser utilizadas as provas obtidas através dela, nos termos do disposto nos arts. 125.º e
126.º, n.º 3, ambos do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
14-01-2016,
proc.
n.º
360/15.9PBLRS-A.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a8367acbd0be517080257f4c004b93e6?OpenDocument)
Ac. TRE de 7-04-2015 : O consentimento para a busca domiciliária deve ser prestado pelo arrendatário da casa e não
pelo proprietário da mesma. Ocorre manifesta violação do disposto nos artigos 34°, nº 1 e 2 da Constituição da República
Portuguesa e nos artigos 174°, nºs 2, 3 e, 5, 177°, nº 1 do Código de Processo Penal se a busca não é autorizada pelo
arrendatário que ali tem o seu domicílio. O que tem por consequência a impossibilidade de utilização do que foi encontrado
na casa, ou seja, a proibição de valoração, nos termos prevenidos pelo artigo 126°, nº 3, do Código de Processo Penal.
Nota: ver extracto da fundamentação em nota ao art.º 174.º
Ac. TRL de 22-01-2015 : 1. É ilegal a busca domiciliária nocturna, não consentida, realizada por órgão de polícia criminal,
após o arguido estar na esquadra policial há cerca de duas horas e formalmente detido há 34 minutos, por já não estar
abrangida pelo flagrante delito.
2. A ilegalidade da busca domiciliária transforma-a num meio proibido de prova, por violação do direito à privacidade e do
domicílio e, consequentemente acarreta a nulidade da prova obtida com a mesma, a qual pode ser sanada com o
consentimento posterior do titular dos direitos violados.
Extracto da fundamentação:
[…] só é possível a busca domiciliária nocturna, isto é, entre as 21 e as 7 horas, ordenada pelo Ministério Público ou por
órgão de polícia criminal, nas situações de “consentimento do visado, documentado por qualquer forma” ou “flagrante
delito pela prática de crime punível com pena de prisão superior, no seu máximo, a 3 anos.” Compreende-se que assim seja
pois, no caso do consentimento, o lesado prescinde do seu direito (inviolabilidade do domicílio e reserva da vida privada) e
no caso de flagrante delito o mesmo está estribado no artigo 34º, nº 3 da Constituição que permite a realização de buscas
domiciliárias nocturnas em caso de flagrante delito e sem qualquer limitação quanto ao tipo de crime em causa. [Neste
sentido Paulo Pinto de Albuquerque in Comentário do Código de Processo Penal, pág. 483. Em sentido oposto citado pelo
mesmo autor Gomes Canotilho e Vital Moreira.]
Tendo em conta o estabelecido pelo legislador para as buscas domiciliárias nocturnas, efectuadas pelo Ministério Público
ou órgão de polícia criminal, impõe-se pois aferir da noção de flagrante delito, tal como o mesmo se encontra na lei
processual penal, para se poder ajuizar da validade da busca efectuada.
O legislador considera flagrante delito, “todo o crime que se está cometendo ou se acabou de cometer” e ainda “ (…) o
caso em que o agente for, logo após o crime, perseguido por qualquer pessoa ou encontrado com objectos ou sinais que
mostrem claramente que acabou de o cometer ou nele participar” e no caso de crime permanente “(…) o estado de
flagrante delito só persiste enquanto se mantiverem sinais que mostrem claramente que o crime está a ser cometido e o
agente está nele a participar” (artigo 256º do CPP).
Ora, tendo em conta a definição legal de flagrante delito dúvidas não existem que o flagrante delito, no caso dos autos,
ocorreu ao momento da abordagem do arguido no seu veículo e terminou, na mais benevolente das interpretações, no
momento em que é formalmente detido na esquadra da PSP pelas 00 horas e 01 minuto do dia 29 de Setembro de 2014.
Detido o arguido pelo órgão de polícia criminal terminou o flagrante delito.
Mesmo que se considere que o crime de tráfico de estupefacientes é de execução permanente, enquanto o produto
estupefaciente estiver na disponibilidade presumida do arguido, (no caso dos autos, na sua residência), nunca poderia o
flagrante delito manter-se pois o agente está, fisicamente, impossibilitado de no mesmo participar por já estar detido.
Não podemos esquecer que o legislador constitucional ao consagrar, excepcionalmente, a busca domiciliária nocturna o
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faz balizando expressamente o seu âmbito de modo a comprimir ao mínimo estritamente indispensável os direitos
fundamentais, para salvaguarda de outros direitos (segurança, realização da justiça) em cumprimento do artigo 18º do
mesmo texto constitucional.
A realização da justiça através da perseguição dos criminosos e da procura da verdade material, só pode ser feita dentro
e de acordo com as regras do processo. Não existe justiça fora do processo e das suas regras num Estado de Direito
Democrático. Só nesta visão democrática e garantística do processo, cumpridora das regras democraticamente sufragadas,
se cumpre a República baseada na “dignidade da pessoa humana” em todas as suas dimensões.
Perante tudo o que fica dito, entendemos, salvo melhor opinião, que uma busca domiciliária nocturna efectuada, por um
órgão de polícia criminal, 34 minutos depois de o arguido estar formalmente detido na respectiva esquadra policial, já não
está abrangida pela definição legal de flagrante delito.
Aqui já não se trata de saber se a busca domiciliária é necessária, adequada ou proporcional, tal como o exige a lei
processual penal ao nível dos pressupostos da sua determinação. Aqui esses princípios são irrelevantes por a busca não ser
permitida por lei. A verificação dos pressupostos de determinação pressupõe que a busca seja legal, isto é, que a lei a
permita naquelas específicas circunstâncias, o que não acontecia.
Não desconhecemos as dificuldades da investigação criminal neste tipo de processos e a argumentação expendida no que
respeita ao modo de actuação dos suspeitos e arguidos, em relação à detenção e ocultação do estupefaciente. Porém, tais
dificuldades, diga-se, bem piores no passado não muito longínquo, não podem levar-nos a relaxar os critérios legais em
matéria de prova, pelas razões supra aduzidas no que respeita aos preceitos constitucionais e processuais penais.
Em resumo, a busca domiciliária nocturna, não consentida, realizada pelo órgão de polícia criminal, nas concretas
circunstâncias constantes dos autos, isto é, após o arguido estar na esquadra policial há cerca de duas horas e formalmente
detido há 34 minutos, não está abrangida pelo flagrante delito sendo por isso ilegal. [No mesmo sentido acórdão deste
Tribunal de 22-12-2009, proferido no Proc. Nº 0/09.PJCSC-A.L1-5]
Esta ilegalidade reconduz a busca domiciliária a um meio proibido de prova, por violação do direito à privacidade e do
domicílio e, consequentemente, à nulidade da prova obtida com a mesma, a qual pode ser sanada com o consentimento
posterior do titular dos direitos violados (artigos 126º, nº 3, 125º, 118º, nº 1 e 3, todos do Código de Processo Penal).
Bem andou pois a Mmª Juiz de Instrução Criminal ao considerar a nulidade da busca domiciliária efectuada.
Em resumo e sem necessidade de mais considerandos, por despiciendos, improcede o recurso interposto pelo Ministério
Público.
[…]
Voto de vencido
Entendo que devia considerar-se válida a busca aqui em causa e, portanto, procedente o recurso, pelas seguintes razões:
O flagrante delito verifica-se quando o crime se está cometendo ou se acabou de cometer ou quando o agente for, logo
após o crime, perseguido por qualquer pessoa ou encontrado com objectos ou sinais que mostrem claramente que acabou
de o cometer ou nele participar (art.º 256º/1/2 do CPP).
A mera detenção de droga integra os diferentes tipos de tráfico de droga.
Por isso, entendemos que, enquanto o Arg. tiver na sua disponibilidade a droga, como era o caso, está em flagrante delito
de tráfico.
O facto de estar formalmente detido não altera a sua relação com a droga.
Ou será que um Arg. que esteja cumprir pena de prisão e, da cadeia, consiga coordenar uma operação de tráfico de
droga, que manda armazenar em sua casa, não está em flagrante delito?
E um Arg. que tem em sua casa, em Lisboa, 500 kg de cocaína e se desloca ao Algarve, para a negociar, sendo preso no
regresso, por conduzir embriagado, para ser apresentado em tribunal no dia seguinte, deixou de estar em flagrante delito
enquanto esteve preso?
Cremos, pois, como já dissemos, que o Arg. que mantém na sua disponibilidade droga, ainda que esteja preso, está em
flagrante delito de tráfico, como era o caso.
Ac. TRP de 5-02-2014, CJ, 2014, T1, pág. 214: I. A busca efectuada em órgão de comunicação social tem de ser presidida
pelo juiz que, ao ordená-la, deve avisar o presidente da organização sindical dos jornalistas com maior representatividade
para que este, querendo, possa assistir à busca.
II. Este regime não é aplicável à busca realizada no domicílio de um jornalista que esteja a ser investigado por um crime
que não tenha directamente a ver com o exercício da sua profissão, ou seja, que não foi cometido no exercício da sua
profissão ao serviço de um órgão de comunicação social.
III. O presidente do sindicato dos jornalistas não tem legitimidade para recorrer do despacho do juiz que ordenou a busca
ao domicílio do arguido.
Ac. TRL de 10-04-2012, CJ, T I, 2012, pág. 262: I. Apesar de a intervenção do juiz nas buscas domiciliárias ser de dimensão
exclusivamente garantística, e não de valoração das provas, o juiz não poderá prescindir da análise de que os indícios da
prática do crime existem e de que a busca é mio de obtenção de prova, em concreto, idóneo e necessário para o que com
ela se pretende, numa ponderação da inevitável colisão de direitos em presença.
II. A definição do objecto da busca, quando esta incida em escritório de advogado ou em local onde este faça arquivo,
impõe um maior cuidado, mas não implica que, encontrando-se assente em pressupostos que redundem na sua adequação
e proporcionalidade, tenha de revestir forma diferente de outra qualquer.
III. Tal busca tem a particularidade de ser presidida pessoalmente pelo juiz, que avisa previamente o presidente do
conselho local da Ordem dos Advogados, para que este, ou um seu delegado, possa estar presente.
IV. Pese embora o objecto da busca tenha de estar minimamente concretizado, incluindo as razões para a mesma, não se
impõe que, previamente à diligência, se dê o mesmo a conhecer ao advogado ou ao representante da Ordem dos
Advogados, limitando intoleravelmente a sua utilidade e eficácia.
V. A faculdade de reclamação prevista no artº 72º do EOA é plenamente acautelada através da circunstância do juiz
sobrestar na diligência quanto aos documentos em que seja suscitada a preservação do segredo profissional, e não
constitui, em si mesma, razão que consubstancie prévio obstáculo ao deferimento da diligência.
Ac. TRL de 24-04-2012, CJ, T2, 2012, pág. 143: Indicando o mandado de busca que a diligência visava a residência do
arguido sita na vivenda 7B, e verificando-se ulteriormente que essa residência situava-se, na verdade, na vivenda geminada
7A, local onde se fectuou a busca, não se verifica qualquer nulidade, pois foram respeitados os limites da autorização
judicial.
I. O facto de a lei habilitante não fazer menção a requisitos específicos para o deferimento de uma medida processual
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penal restritiva de direitos das pessoas (designadamente nas buscas, artº 174.º e segs. do CPP) não permite concluir pela
desnecessidade de fundamentação para o seu deferimento. Uma deficiente formulação legal não dispensa a aplicação dos
princípios gerais da protecção provisória dos direitos.
II. Uma busca domiciliária constitui uma medida restritiva de direitos fundamentais e, como tal, sujeita a reserva de lei e
de juiz para a respectiva autorização.
III. A finalidade da intervenção judicial é assegurar a garantia de um controlo preventivo através de uma instância
independente e neutral que leve também em adequada consideração os interesses do titular do direito fundamental
restringido pela medida.
IV. De acordo com os princípios inscritos na Constituição em matéria de direitos fundamentais, a autorização de uma
medida restritiva de direitos está necessariamente sujeita aos limites impostos pela necessidade, adequação e
proporcionalidade (cfr. arts. 18.º e 34.º da CRP). E o princípio da proporcionalidade exige que a limitação dos direitos
fundamentais de cada um se cinja ao indispensável para a protecção do interesse público.
V. Sendo sabido que não cabe ao juiz definir a estratégia da investigação, não é menos certo, porém, que a ele cabe a
avaliação da possibilidade de empreendimento de outras medidas menos lesivas.
VI. As dúvidas sobre a proporcionalidade de uma medida restritiva de direitos fundamentais não devem resolver-se
contra o titular desse direito. É a restrição do gozo do direito que constitui a excepção, não a plenitude do seu gozo.
Significa isto que é a intervenção restritiva que demanda fundamentação alicerçada em dados que permitam afirmar a
adequação, necessidade e proporcionalidade da medida. Não o seu indeferimento.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-01-2010,
proc.
n.º
1/09.3PBSCR-A.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6a29a496f3a37706802576bf00370763?OpenDocument)
Nota: ver extracto da fundamentação em nota ao art.º 174.º
Ac. TRC de 18-11-2009 , CJ, 2009, T5, pág. 42: Para a realização de uma busca a lei processual penal exige a existência de
«meros indícios», contrariamente com o que acontece para efeitos de acusação ou de pronúncia, em que são exigidos
indícios, ou para aplicação de certas medidas de coacção em que é necessária a existência de «fortes indícios».
Nota: em idêntico sentido são citados o Ac. TRC de 22-02-2006 ; Ac. TRC de 7/12/2005, proc. nº 3616/05, in
www.colectaneadejurisprudencia.com, Ac. TRC de 15-02-2006, CJ, 2006, T1, pág.50 e Ac. TRL de 3-10-2000, proc. nº
7069/99, 9ª Secção.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Nota: ver extracto da fundamentação em nota ao art.º 174.º
Ac. TRL de 21-10-2009 : I. A exigência da presidência pessoal do juiz na busca a escritório de advogado não significa que
tem de ser o juiz quem, pessoalmente, percorre todas as divisões do escritório e quem materialmente procede à apreensão
do que se lhe afigurar de relevo em função da finalidade da busca, não sendo estritamente necessário que o juiz mantenha
contacto visual com cada um dos elementos policiais que realizam a busca, ainda por cima quando está presente o próprio
buscado e um representante da Ordem dos Advogados.
II. É apenas preciso que o juiz, estando presente, mantenha o controlo do que está a ser feito, pelos órgãos de polícia
criminal, a quem nos termos do art.º 55º, nº 1 do CPP compete coadjuvar aquele, sem que tal signifique qualquer
delegação ou substituição de competências, e que vá resolvendo no local todas as questões que aí sejam suscitadas com
vista a não permitir quebras ou violações do segredo profissional ou intromissões indevidas na actividade profissional do
advogado, dessa forma conferindo total legalidade ao acto.
Ac. TRE de 17-09-2009 : 1. A validade da realização da busca domiciliária basta-se com o consentimento da pessoa
afectada ou seja daquela que tenha a livre disponibilidade, quanto ao local onde a diligência é efectuada e que possa ser
por
ela
afectado,
nomeadamente
o
seu
quarto.
II. Tendo sido buscado, sem prévia autorização da autoridade competente, o quarto onde o arguido vinha pernoitando, e
não tendo aquele, enquanto visado pela diligência em causa, dado o consentimento à realização da busca, foi cometida
uma nulidade (art. 177.º n.º1 e 6 do CPP). Trata-se, contudo, de nulidade sanável e que só pode ser conhecida mediante
arguição do sujeito processual interessado, nos termos do art. 120.º n.º3 do CPP.
Ac. TRL de 22-09-2009, CJ, 2009, T4, pág. 134: I. Numa vulgar habitação, embora haja espaços que se possam considerar
de uso exclusivo de um dos habitantes, nomeadamente o quarto de dormir, não deixam todos de ter acesso a todo o
espaço da mesma, razão por que um quarto, nestas situações de partilha de uma casa por várias pessoas, em particular
quando se trata de uma família, não possa ser visto como uma unidade separada da própria habitação concreta, mas
como um elemento da casa habitada abrangido pela autorização judicial de busca.
II. Tendo sido encontrado em poder de um filho do visado, no decurso da busca domiciliária, produto estupefaciente,
obteve-se conhecimento fortuito de um facto criminoso, que não podia ser ignorado.
Ac. TRL de 3-12-2008, CJ, 2008, T5, pág. 143: I. A eventual realização pelo MP de uma busca e apreensão que deveria
ter sido presidida pelo Juiz de Instrução integra uma nulidade sanável.
II. Nas situações de apreensão de documentos abrangidas pelos artºs 70º e 71º do Estatuto da Ordem dos Advogados, a
intervenção do Presidente da Relação, em sede de reclamação, prevista no artº 72º daquele Estatuto, deve ser suscitada no
decurso da diligência e não posteriormente.
III. Tendo a diligência de busca e apreensão incidido sobre vários departamentos de sociedades, incluindo o departamento
chefiado pelo recorrente enquanto secretário, tendo em vista a apreensão de documentos relacionados com a actividade
contabilística, comercial ou de gestão das sociedades em causa, deve entender-se que não se tratou de busca e apreensão
em escritório de advogado, ainda que o recorrente tenha essa qualidade.
IV. Se alguns dos documentos apreendidos merecerem a protecção do segredo profissional, tal questão deverá ser
oportunamente apreciada no momento em que se entender utilizá-los como meio de prova.
Ac. TRL de 22-10-2008 : I. Uma busca domiciliária só pode ser ordenada ou efectuada quando existirem indícios de que
os objectos relacionados com um crime ou que possam servir de prova se encontram em casa habitada ou numa sua
dependência fechada.
II. Mesmo que o visado pela busca não tenha ainda a qualidade de arguido, devem ser-lhe aplicadas as normas que visam a
protecção dos arguidos particularmente débeis, nomeadamente aquela que exige a assistência de defensor à prática de
certos actos processuais [artigo 64º, n.º 1, alínea c) do Código de Processo Penal], uma vez que dessa busca pode resultar a
sua responsabilização criminal.
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III. Por isso, não é válido o consentimento para a realização de uma busca domiciliária quando ele foi prestado por uma
pessoa que era, comprovadamente, analfabeta.
IV. Mesmo que esse consentimento fosse válido, ele não podia nunca legitimar a realização de uma busca ao quarto do
filho maior dessa pessoa porquanto, a partir do momento em que esse acto deixava de ter por objecto o quarto da mãe (ou
mesmo os espaços comuns) e passava a ter por objecto o espaço privado do filho, o visado passava a ser este último.
V. A exigência de consentimento do visado nada tem a ver com a tutela da propriedade, do domínio ou da titularidade do
domicílio, mas sim com a privacidade, direito de personalidade que apenas cabe ao próprio exercer.
VI. O consentimento é necessariamente prévio à realização do acto, não se confundindo com a ratificação de uma actuação
já desenvolvida.
VII. Não poderá considerar-se válido o consentimento prestado pelo visado, quando ele for menor de 21 anos, sem que o
mesmo se encontre assistido por defensor.
Ac. TRG de 13-10-2008, CJ, 2008, T4, pág. 305: Uma informação do OPC com origem em «conversa informal» não pode
ter a virtualidade de, por si só, fundamentar a autorização de uma busca domiciliária.
Ac. TRL de 3-09-2007 : 1. Os conhecimentos fortuitos em sede de realização de buscas não suscitam, ao contrário do
que sucede nas escutas telefónicas, quaisquer dúvidas. Assim, podem os órgãos de polícia criminal proceder a apreensões
no decurso de buscas de objectos que nada tenham a ver com o objecto inicial dos autos.
2. São razões de economia processual, de garantia da verdade material e de não adulteração dos meios de prova que ditam
a apreensão directa ou valoração probatória dos objectos que corporizam os conhecimentos fortuitos. De facto, a
apreensão é um acto de polícia criminal que tem como escopo obter prova, protegendo portanto a realização do direito
criminal, consubstanciando uma medida meramente cautelar.
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO III
Dos meios de obtenção da prova
CAPÍTULO III
Das apreensões
Artigo 178.º
Objectos susceptíveis de apreensão e pressupostos desta
1 - São apreendidos os objectos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir a prática de um
crime, os que constituírem o seu produto, lucro, preço ou recompensa, e bem assim todos os objectos
que tiverem sido deixados pelo agente no local do crime ou quaisquer outros susceptíveis de servir a
prova.
2 - Os objectos apreendidos são juntos ao processo, quando possível, e, quando não, confiados à
guarda do funcionário de justiça adstrito ao processo ou de um depositário, de tudo se fazendo menção
no auto.
3 - As apreensões são autorizadas, ordenadas ou validadas por despacho da autoridade judiciária.
4 - Os órgãos de polícia criminal podem efectuar apreensões no decurso de revistas ou de buscas ou
quando haja urgência ou perigo na demora, nos termos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 249.º
5 - As apreensões efectuadas por órgão de polícia criminal são sujeitas a validação pela autoridade
judiciária, no prazo máximo de setenta e duas horas.
6 - Os titulares de bens ou direitos objecto de apreensão podem requerer ao juiz de instrução a
modificação ou revogação da medida. É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 5 do artigo
68.º
7 - Se os objectos apreendidos forem susceptíveis de ser declarados perdidos a favor do Estado e não
pertencerem ao arguido, a autoridade judiciária ordena a presença do interessado e ouve-o. A
autoridade judiciária prescinde da presença do interessado quando esta não for possível.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 178.º
(Objectos susceptíveis de apreensão e pressupostos desta)
1 - São apreendidos os objectos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir a prática de um crime, os que
constituírem o seu produto, lucro, preço ou recompensa, e bem assim todos os objectos que tiverem sido deixados pelo
agente no local do crime ou quaisquer outros susceptíveis de servir a prova.
2 - Os objectos apreendidos são juntos ao processo, quando possível, e, quando não, confiados à guarda do funcionário de
justiça adstrito ao processo ou de um depositário, de tudo se fazendo menção no auto.
3 - As apreensões são autorizadas ou ordenadas por despacho da autoridade judiciária, salvo quando efectuadas no
decurso de revistas ou de buscas, caso em que lhe são aplicáveis as disposições previstas neste Código para tais
diligências.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 178.º
[...]
3 - As apreensões são autorizadas, ordenadas ou validadas por despacho da autoridade judiciária.
4 - Os órgãos de polícia criminal podem efectuar apreensões no decurso de revistas ou de buscas ou quando haja urgência
ou perigo na demora, nos termos previstos no artigo 249.º, n.º 2, alínea c).
5 - As apreensões efectuadas por órgão de polícia criminal são sujeitas a validação pela autoridade judiciária, no prazo
máximo de setenta e duas horas.
6 - Os titulares de bens ou direitos objecto de apreensão podem requerer ao juiz de instrução a modificação ou revogação
da medida. É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 68.º, n.º 5.
7 - Se os objectos apreendidos forem susceptíveis de ser declarados perdidos a favor do Estado e não pertencerem ao
arguido, a autoridade judiciária ordena a presença do interessado e ouve-o. A autoridade judiciária prescinde da presença
do interessado quando esta não for possível.
2- Legislação
Lei n.º 45/2011, de 24 de Junho (Gabinete de Recuperação de Activos (GRA))
Artigo 2.º
Âmbito
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É criado, na dependência da Polícia Judiciária, o Gabinete de Recuperação de Activos, abreviadamente designado por
GRA, com atribuições de investigação análogas às dos órgãos de polícia criminal.
Artigo 3.º
Missão
1 - O GRA tem como missão proceder à identificação, localização e apreensão de bens ou produtos relacionados com
crimes, a nível interno e internacional, assegurar a cooperação com os gabinetes de recuperação de activos criados por
outros Estados e exercer as demais atribuições que lhe sejam legalmente atribuídas.
2 - Cabe ainda ao GRA a recolha, análise e tratamento de dados estatísticos sobre apreensão, perda e destinação de bens
ou produtos relacionados com crimes.
Artigo 4.º
Competência
1 - O GRA procede à investigação financeira ou patrimonial mencionada no artigo anterior por determinação do
Ministério Público:
a) Quando se trate de instrumentos, bens ou produtos relacionados com crimes puníveis com pena de prisão igual ou
superior a 3 anos; e
b) Quando o valor estimado dos mesmos seja superior a 1000 unidades de conta.
2 - Mediante prévia autorização do Procurador-Geral da República ou, por delegação, dos procuradores-gerais distritais,
pode o GRA proceder à investigação financeira ou patrimonial, em casos não abrangidos pelo número anterior,
considerando o estimado valor económico, científico, artístico ou histórico dos bens a recuperar e a complexidade da
investigação.
3 - A apreensão de bens é realizada pelo GRA nos termos do Código de Processo Penal, podendo o titular dos bens ou
direitos requerer ao juiz de instrução, no prazo de 10 dias após notificação, modificação ou revogação da medida.
4 - A notificação a que se refere o número anterior é feita por edital ou anúncio quando o titular dos bens ou direitos não
for encontrado.
5 - Os procedimentos realizados pelo GRA são documentados em apenso ao processo.
6 - A investigação financeira ou patrimonial pode realizar-se, para efeitos do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 5/2002, de 11
de Janeiro, depois de encerrado o inquérito.
DL n.º 11/2007, de 19 de Janeiro (Regime jurídico da avaliação, utilização e alienação de bens apreendidos pelos órgãos
de polícia criminal)
DL n.º 31/85, de 25 de Janeiro (Veículos automóveis apreendidos em processo penal)
Artigo 2.º
Veículos apreendidos em processo crime ou de contra-ordenação
1 - Decorridos 90 dias sobre a apreensão, em processo crime ou de contra-ordenação, de um veículo automóvel
susceptível de vir a ser declarado perdido a favor do Estado, o agente do Ministério Público ou o representante da Fazenda
Nacional, após exame e avaliação, com recurso a meios fotográficos, se possível, comunicará à Direcção-Geral do
Património do Estado (DGPE) as características do mesmo, nomeadamente marca, modelo, matrícula, valor atribuído e local
em que se encontra.
[…]
Regime Geral das Infracções Tributárias
Artigo 38.º
Depósito de mercadorias e instrumentos do crime nas estâncias aduaneiras ou depósitos públicos e venda imediata
1 - As mercadorias, meios de transporte, armas e outros instrumentos do crime apreendidos serão depositados nas
estâncias aduaneiras ou depósitos públicos, a não ser que estes não possam recebê-los por falta de espaço.
2 - Mediante despacho da autoridade judiciária competente, os objectos referidos no número anterior, apreendidos pela
Brigada Fiscal, podem ser por esta utilizados provisoriamente até à declaração de perda ou de restituição, sempre que seja
reconhecido interesse na sua utilização.
3 - Se a apreensão respeitar a coisas perecíveis, perigosas ou deterioráveis, é aplicável, com as necessárias adaptações, o
disposto no artigo 185.º do Código de Processo Penal, devendo a decisão ser proferida no prazo de dois dias.
4 - As operações de venda são realizadas pelos órgãos competentes da administração tributária, nos termos das leis
aplicáveis, sendo o produto da venda depositado à ordem do processo respectivo.
5 - Se a decisão final não decretar a perda, o produto da venda será entregue ao proprietário dos objectos apreendidos.
Artigo 39.º
Outras formas de depósito
1 - Quando não se torne possível o transporte imediato dos objectos apreendidos para as estâncias aduaneiras ou
depósitos públicos, ou aqueles os não puderem receber, serão os mesmos relacionados e descritos em atenção à sua
qualidade, quantidade e valor e confiados a depositário idóneo, com excepção das armas ou outros instrumentos da
infracção, que ficarão sob a guarda de agentes da autoridade, lavrando-se do depósito o respectivo termo, assinado pelos
apreensores, testemunhas, havendo-as, e depositário, ficando este com duplicado.
2 - Não havendo no local da apreensão depositário idóneo, as mercadorias e demais bens apreendidos ficarão sob guarda
de agentes da autoridade.
DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro (Legislação de combate à droga)
Artigo 64.º
Comunicação de decisões
1 - São comunicadas ao Gabinete de Combate à Droga do Ministério da Justiça todas as apreensões de plantas,
substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV.
[…]
DL n.º 422/89, de 02 de Dezembro (Reformula a Lei do Jogo)
Artigo 116.º
Apreensão de material de jogo
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O material e utensílios de jogo serão apreendidos quando sejam cometidos crimes previstos nesta secção e destruídos, a
mandado do tribunal, pela autoridade apreensora, que lavrará o competente auto de destruição.
Artigo 117.º
Apreensão de dinheiro ou valores
Todo o dinheiro e valores destinados ao jogo, bem como os móveis do local em que sejam cometidos os crimes previstos
nesta secção, serão apreendidos e declarados pelo tribunal perdidos a favor do Fundo de Turismo.
DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro (Infracções antieconómicas e contra a saúde pública)
Artigo 46.º
(Apreensão de bens)
1 - Nos processos instaurados por crimes previstos neste diploma, a apreensão de bens pode ter lugar quando necessária
à investigação criminal ou à instrução, à cessação da ilicitude ou nos casos de indícios de infracção capaz de determinar a
sua perda.
2 - No crime de especulação podem ser apreendidos bens iguais aos do objecto do crime que sejam encontrados em poder
do agente no respectivo estabelecimento, em outras dependências ou no local da venda.
3 - Para os efeitos do número anterior, consideram-se bens iguais ao objecto do crime os que forem do mesmo tipo,
qualidade, características e preço unitário.
Artigo 47.º
(Venda dos bens apreendidos)
1 - Os bens apreendidos, logo que se tornem desnecessários para a investigação criminal ou à instrução, poderão ser
vendidos por ordem da entidade encarregada da mesma, observando se o disposto nos artigos 884.º e seguintes do
Código de Processo Civil desde que haja, relativamente a eles:
a) Risco de deterioração;
b) Conveniência de utilização imediata para abastecimento do mercado;
c) Requerimento do respectivo dono ou detentor legítimo para que estes sejam alienados.
2 - Verificada alguma das circunstâncias referidas no número anterior em qualquer outro momento do processo,
competirá a ordem de venda ao juiz.
3 - Quando, nos termos do n.º 1, se proceda à venda de bens apreendidos, a entidade encarregada da investigação
criminal tomará as providências adequadas em ordem a evitar que a venda ou o destino dado a esses bens sejam
susceptíveis de originar novas infracções previstas neste diploma.
4 - O produto da venda será depositado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem do tribunal ou da entidade encarregada da
investigação criminal, a fim de ser entregue, por simples termo nos autos e sem quaisquer cargos, a quem a ele tenha
direito ou dar entrada nos cofres do Estado, se for declarado perdido a favor deste.
5 - Serão inutilizados os bens apreendidos, sempre que não seja possível aproveitá-los sem violação do disposto neste
diploma.
6 - Quando razões de economia nacional o justifiquem e não haja prejuízo para a saúde do consumidor, o Governo poderá
determinar que os bens apreendidos, não sejam inutilizados nos termos do número anterior e sejam aproveitados para os
fins e nas condições que forem estabelecidos.
Ver notas ao art.º 185
3- Acórdão do STJ
I - O conceito de despacho de mero expediente está definido, actualmente, no art.º 156.º, n.º 4, do CPC, que sucede, sem
divergência de maior, ao art.º 679.º do mesmo diploma, na sua redacção inicial, como sendo aquele cujo fim é prover ao
andamento do processo, sem intervir no conflito de interesses entre as partes, sem tocar nos direitos ou deveres das
partes, traduzindo, ao fim e ao cabo, o pensamento paradigmático do Prof. Alberto dos Reis, por isso que, em paralelo com
os proferidos no exercício de um poder discricionário, fundados no prudente arbítrio do julgador, não admite recurso. São
despachos que, de um ponto de vista formal ou substantivo, «são incapazes de provocar prejuízo jurídico a quem quer que
seja”, pois visam unicamente a «realização do impulso processual”, sem acarretarem «ónus ou afectarem direitos”, não
causando danos.
II - Afigura-se-nos que um despacho em que o juiz, no seguimento da apreensão dos saldos de duas contas de depósito
bancário da titularidade do arguido abertas no banco executado, primitivamente alvo de apreensão judicial em inquérito e
cuja restituição se reconhece à assistente e agora exequente, estando aqueles à guarda do banco executado, na qualidade
de depositário judicial, ex vi dos arts. 178.º e 181.º do CPP, deferindo tal despacho ao pedido de pagamento das quantias
respeitando aos saldos, face à recusa do executado em entregar-lhos voluntariamente, não é um despacho de catalogar de
simples e mero expediente, sito no plano meramente procedimental, sem afectação de direitos, axiologicamente neutro.
III - Pelo contrário, apresentando uma linear feição bifronte: de um lado envolvendo o reconhecimento do direito da
exequente aos espécimes monetários componentes dos saldos à guarda do banco executado; do outro, o correlativo dever
imposto ao banco executado de restituir aquele produto, pouco importando, para efeitos da caracterização proclamada
pelo banco executado, que tivesse sido eventualmente vítima de um estratagema por banda do arguido que o desapossou
de tais saldos – foi-lhe em acusação pública imputado tal facto – fazendo remeter ao banco executado um ofício fazendo
crer, falsamente, que provinha do tribunal da sua condenação, impondo este o desbloqueamento dos ditos saldos, o que se
sabe não ser verdadeiro.
IV - É um despacho do qual derivam direitos e deveres para os seus destinatários, que não se identifica com a inocuidade
própria dos despachos de mero expediente, pois o juiz disse em tal despacho, no processo principal, «tendo em conta o
teor dos acórdãos proferidos pelo Tribunal da Relação de Lisboa e pela 1.ª instância e a não oposição do Ministério Público,
defere-se ao requerido a fls. 2880”, ou seja, a requerida ordem de pagamento dos ditos saldos.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
13-01-2010,
proc.
n.º
76/09.5YFLSB,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cbe1c29781560cbd802576b3003f6c11?OpenDocument)
Extracto da fundamentação:
c) Outra versão da nulidade do acórdão residiria em que «a apreensão da facturação detalhada do telefone móvel do
arguido, feita em 23/03/2001 foi validade por despacho judicial em 30/03/2005, portanto fora do prazo aludido no artigo
178.º, n.ºs 3 e 5, do CPP, sendo portanto nula assim como proibidos os meios de prova que validou nos termos dos artigos
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125.º e 126.º, n.ºs 1 e 3, do CPP, o que determina a nulidade do acórdão recorrido face ao disposto no artigo 379.º, n.º 1, c),
do mesmo Código.»
Admitindo, como hipótese de raciocínio, que a validação da apreensão daquela facturação detalhada era nula, não se vê
como, por via disso, o acórdão recorrido estaria incurso na nulidade da alínea c) do artigo 379.º do Código de Processo
Penal, como quer o recorrente.
Ali se dispõe com efeito que «[É nula a sentença]: c) Quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse
apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento».
Ora, o tribunal da Relação conheceu, mais uma vez com profusão, desta questão:
Assim:
«Opina o recorrente que os documentos que constam de fls. 83 a 92 dos autos (lista de facturação detalhada do telefone
móvel do arguido) foram apreendidos pelo Órgão de Polícia Criminal (OPC) em 23MAR2001 e juntos aos autos, e que a
apreensão de tais documentos apenas foi validada pelo despacho judicial de 30MAR2005, ou seja muito para além do prazo
de 72 horas previsto no artigo 178.º n.º 5 do Código de Processo Penal e que tal circunstância determina a nulidade dessa
apreensão, não podendo aqueles documentos ser considerados em audiência de julgamento porque constituem meios de
prova proibidos, afectando, assim, de nulidade a decisão recorrida, nos termos do artigo 379.º n.º1, alínea c) do Código de
Processo Penal.
Salvo o devido respeito por opinião em contrário, não assiste razão ao recorrente, por duas ordens de razões:
1.ª A busca e apreensão tiveram subjacente um despacho judicial; e
2.ª A ultrapassagem do prazo configura uma mera irregularidade, que deverá ser arguida nos termos do artigo 123.º do
Código de Processo Penal.
Ora, se bem vemos, parece-nos que o recorrente assarapanta nulidades com irregularidades e métodos proibidos de
prova.
Efectivamente flui dos autos que os documentos em causa foram apreendidos em 23MAR2001 no decurso de uma busca
à residência do arguido ordenada por despacho judicial de 02MAR2001 e tendo em vista a apreensão de objectos e
documentos relacionados com os factos em investigação (cf. fls. 58 e 73).
Todavia a 30MAR2001 foi proferido despacho no inquérito que genericamente validou e manteve a apreensão de todos
os objectos e documentos descritos no auto de apreensão e busca (cf. despacho de fls. 104).
Contudo, a validação referida no n.º 5 do artigo 178.º do Código de Processo Penal é relativa a apreensões levadas a cabo
por iniciativa da autoridade policial, o que se não verifica in casu porquanto as mesmas decorrem do despacho que ordenou
a busca.
Mas, ainda que assim se não entenda, o prazo referido naquele normativo é a nosso ver um prazo de mera ordenação
processual e a sua ultrapassagem não tem qualquer reflexo sobre a validade das apreensões levadas a cabo.
Com efeito, se bem vemos tal prazo tem tão-somente por escopo controlar os actos processuais com reflexos sobre
direitos, nomeadamente sobre o direito de propriedade, impondo-se à autoridade que tome posição sobre o motivo das
apreensões levadas a cabo de forma a evitar que se conservem apreendidos bens cuja apreensão já se não legitime.
Parece-nos que deste normativo não advém de forma directa quaisquer direitos para os titulares dos bens apreendidos.
Com efeito, no n.º 6 do mesmo artigo 178.º do Código de Processo Penal, prevê-se que os titulares de bens apreendidos
possam requerer ao juiz de instrução a modificação ou revogação da medida, o que se revelaria despiciendo se o efeito da
ultrapassagem do prazo fosse a nulidade da apreensão.
É consabido que para que se verifique uma nulidade processual necessário se torna que a mesma esteja prevista na lei (cf.
artigo 118.º, n.º 1, do Código de Processo Penal). Não o estando, “ (…) o acto ilegal é irregular” (cf. n.º 2 do artigo 118.º do
referido corpo de leis).
Contudo, lido cuidadosamente o artigo 178.º do Código de Processo Penal, verifica-se que a violação de quaisquer dos
seus ditames não envolve a nulidade do acto, pelo que, à luz do artigo 118.º, n.º 2 do Código de Processo Penal o acto ilegal
seria somente irregular.
É isso que se verifica com a situação do prazo das 72 horas, cominado no n.º 5 do referido artigo 178.º do Código de
Processo Penal.
Assim sendo, restaria ao recorrente invocar a invalidade do acto com fundamento em irregularidade, nos termos do
artigo 123.º do Código de Processo Penal, o que, a acontecer, sempre seria manifestamente extemporâneo, atento o regime
da arguição em 3 dias, tal como resulta do seu n.º 1.
Por outra banda, cabe referir que o caso sub judice não configura um método proibido de prova.
Na verdade, o n.º 3 do artigo 126.º do Código de Processo Penal faz uma ressalva no regime da nulidade por intromissão
na correspondência para os casos previstos na lei, ou seja, por exemplo fora dos casos em que não há mandado judicial que
autoriza a busca ou apreensão, a prova obtida mediante aquele método é proibida.
Como vimos e resulta dos autos não é esta a situação em apreço, pelo que não há motivo para a existência de quaisquer
nulidades previstas ou sui generis.
Acresce que o recorrente teve várias oportunidades para discorrer e argumentar no sentido da existência de um vício
processual: no momento em que dispunha de prazo para requerer a abertura de instrução, bem assim para contestar,
momentos em que teve a possibilidade de consultar os autos e arguir os vícios que entendesse existirem.
Parece-nos patente a falta de fundamento, bem como a extemporaneidade dos argumentos invocados pelo recorrente.»
Não se descortina a nulidade.
d) Outra coloração de nulidade do acórdão da Relação residiria em que: «A apreensão e validação da facturação e registo
das chamadas telefónicas (fls. 83 a 92 dos autos) deveria obedecer aos requisitos e formalismos dos artigos 187.º, 190.º,
269.º, n.º 1, b) e c), sempre pelo juiz de instrução, pelo que, não o tendo sido, foram violados os artigos 34.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4
e 26.º da Constituição; artigos 1.º, n.º 2 da Lei 91/97, de 1/8 e n.º 5 da Lei n.º 69/98, de 28/10, 187.º, 190.º, 269.º, n.º 1, a)
e c), e 126.º, n.º 3, do CPP, pelo que o acórdão recorrido, não acolhendo este entendimento e secundando a decisão de 1.ª
instância viola estas disposições sendo nulo por isso.»
Como flui do artigo 379.º do Código de Processo Penal já citado, as causas de nulidade da sentença são apenas as ali
enunciadas: falta das menções aludidas no artigo 374.º, n.ºs 2 e 3, alínea b); condenação por factos diversos dos descritos
na acusação ou na pronúncia, fora das condições previstas nos artigos 358.º e 359.º; omissão ou excesso de pronúncia.
A ser como afirma o recorrente o tribunal teria errado na aplicação do direito. Mas o erro de direito, podendo porventura
fundar o recurso, não seria fundamento de nulidade do acórdão recorrido.
Não há assim também esta outra versão da nulidade do acórdão.
Aliás, o tribunal recorrido encarregou-se de demonstrar suficientemente que aquela tese do recorrente carece de
fundamento legal.
«…o recorrente não tem razão no que concerne à pretensão que formula de que a apreensão daqueles documentos
deveria estar sujeita ao regime das escutas telefónicas, por alcançar que tal facturação constitui correspondência sua
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relativa a conversações telefónicas, por isso confidenciais, e que a sua apreensão deveria ter obedecido aos requisitos e
formalismos previstos nos artigos 187.º, 190.º e 269.º n.º 1 alínea b) e c) do Código de Processo Penal e que também, por
via disso, constituem prova proibida.
Ora, a facturação de um telefone não contém os elementos que a identifiquem com o conteúdo das comunicações
telefónicas, que consubstanciam o fundamento do regime das escutas telefónicas.
Os elementos resultantes daquele documento têm a mesma natureza das facturações pedidas aos operadores no âmbito
da instrução dos processos e não estão sujeitos aos formalismos das escutas telefónicas.
Cremos que a apreensão daqueles elementos não constitui uma lesão de direitos com a intensidade da que está
subjacente à intercepção das telecomunicações.
Todavia, neste particular cabe não olvidar que a facturação em causa foi apreendida no contexto de uma busca
domiciliária, judicialmente autorizada, decorrendo essa apreensão da decisão judicial que autorizou a busca. E sendo assim,
como facilmente se alcança a apreensão era a única forma de atalhar a obliteração daquele documento como meio de
prova.»
(Acórdão do STJ, de 17-05-2007,
proc.
n.º
07P1231,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/503e138688996357802572df002d778c?OpenDocument
)
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRL de 30-06-2015 : II. A apreensão de objectos no decurso de uma busca domiciliária autorizada pelo Juiz de
Instrução não está sujeita à prévia audição do seu possuidor ou proprietário.
III. Para a audição a que alude o nº 7, do artigo 178º, do CPP, não estabelece a lei prazo algum, sendo que a mesma só se
impõe quando estiverem recolhidos elementos suficientes que conduzam à conclusão pela susceptibilidade de os objectos
apreendidos virem a ser declarados perdidos a favor do Estado.
IV. Mesmo estando excedido o prazo de duração do inquérito, tal não conduz a que automaticamente se determine o
levantamento das apreensões de objectos efectuadas nos autos.
Extracto da fundamentação:
[…] pode ler-se no Ac. R. do Porto de 29/09/2010, Proc. nº 1733/09.1T3AVR-B.P1, em www.dgsi.pt, em que o aqui relator
interveio como adjunto:
“Para uma melhor compreensão da problemática da apreensão de bens versus a desnecessidade dessa mesma apreensão
e consequente restituição, podemos afirmar que, em nosso entender, prima facie, existem no processo três momentos
diferentes e oportunos do ponto de vista processual, que justificam e impõem uma apreciação dessa situação jurídica dos
bens apreendidos: na acusação, na decisão instrutória e na sentença.
Assim, a acusação – ou arquivamento -, será o primeiro momento em que deverá ser feita a triagem, pelo Ministério
Público – autoridade judiciária titular da investigação e do inquérito -, dos bens apreendidos, qualificando-os de origem
ilícita ou lícita ou uns de ilícita e outros de lícita.
Os de origem ilícita são aqueles que constituem ou deverão constituir, o objecto da acusação.
Os de origem lícita são aqueles em relação aos quais não se verificam ou deixaram de se verificar os pressupostos ou
necessidade da apreensão e, consequentemente, deverão ser restituídos a quem de direito.
Pelo que consideramos boa prática processual, minimizando desta forma os efeitos nefastos da apreensão de um objecto,
que o titular do inquérito, proferida a acusação, ordene a imediata restituição dos bens não ilícitos, aqueles que não
indiciam nem integram a prática de qualquer crime.
Os bens que constituírem o objecto da acusação, que integrarem/indiciarem a prática de algum crime, devem continuar
apreendidos.
Estes bens ou objectos são aqueles susceptíveis de poderem vir a ser declarados perdidos a favor do Estado, nos termos
dos artigos 109º, 110º e 111º, do Código Penal. Pelo que seria prematuro ordenar a sua restituição naquela fase do
processo”.
Porque efectivamente assim é, neste momento processual não se exigia a audição da recorrente nos termos do nº 7, do
artigo 178º, do CPP, pelo que não se mostra violado o princípio do contraditório ou cometida nulidade ou irregularidade
alguma, não tendo a argumentação invocada na defesa expendida pelo Sr. General B na oposição ao arresto preventivo por
si apresentada em 30/10/2014, novamente trazida à discussão pela recorrente, a virtualidade de a impor, pois importa que
sejam recolhidos todos os elementos probatórios tidos por necessários pelo titular da acção penal, o que ainda se não
mostra feito, mormente não foi ainda satisfeito o constante do Pedido de Cooperação às Autoridades da República
Federativa do Brasil.
Adianta ainda a recorrente que o inquérito já excedeu todos os prazos máximos de duração estabelecidos por lei,
contrapondo o Ministério Público que carece a mesma de razão porquanto teve ele início em 13 de Setembro de 2013 e,
sendo o prazo normal de duração do inquérito de catorze meses, mostra-se suspenso até à devolução do mencionado
Pedido de Cooperação ou, em caso de não devolução, pelo período máximo de sete meses, o que ainda não decorreu.
Os elementos que nos foram remetidos não permitem uma conclusão sobre se o aludido prazo se encontra ou não
ultrapassado, mas certo é que, de qualquer forma, pese embora resultem consequências jurídicas da ultrapassagem dos
aludidos prazos, desde logo no que concerne ao segredo de justiça, após a alteração introduzida aos artigos 86º e 89º, do
CPP, pela Lei nº 48/2007, de 29/08, pois este apenas pode vigorar (nos casos previstos) durante o período determinado para
o inquérito, pelo que se não pode considerar o prazo consagrado como meramente indicativo – que dizer, apenas com
natureza ordenadora ou disciplinar - certo é que para efeitos da investigação não se prevê qualquer cominação
relativamente aos actos praticados, mormente o excesso do prazo não produz a sua inexistência, nulidade ou ineficácia,
apenas se impondo que seja (fosse) efectuada a comunicação prevista no nº 4 desse artigo (actual nº 6).
Daqui resulta não ser admissível concluir, pelo mero decurso desse prazo, que diminuíram ou deixaram de se verificar os
indícios da prática de determinados ilícitos, nem conduz ele a que automaticamente se determine o levantamento das
apreensões.
Argumenta também a recorrente que seria também inconstitucional a norma constante do artigo 178º, do CPP,
conjugada como o artigo 186º nº 1 do mesmo diploma, se interpretada no sentido de ser admissível a atribuição de uma
finalidade de cariz preventivo ou garantístico, típica das medidas cautelares, à medida de apreensão aí prevista, porquanto
o regime em causa não é apto a concretizar as garantias fundamentais imponíveis ao caso, consagradas no artigo 32º nº 1
da CRP, que devem presidir ao decretamento e execução de medidas cautelares restritivas de direitos fundamentais,
conduzindo à violação dessa disposição fundamental.
Mas, como já vimos que resulta do nº 1, do artigo 178º, do CPP, a apreensão de objectos constitui, não só um meio de
obtenção de prova, mas também visa assegurar o cumprimento de certos efeitos de direito substantivo que estão
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associados à prática do ilícito penal, nomeadamente garantir a execução ou a perda desses valores a favor do Estado.
“(…) A apreensão é também um meio de segurança dos bens que tenham servido ou estivessem destinados a servir a
prática do crime, ou que constituam o seu produto, lucro, preço ou recompensa, como forma de garantir a execução da
sentença penal, o que também justifica a conservação dos objectos ou direitos apreendidos à ordem do processo até à
decisão final.
A apreensão destina-se essencialmente a conservar provas reais e bem assim de objectos que em razão do crime com que
estão relacionados podem ser declarados perdidos a favor do Estado” - assim, Acórdão desta Relação e Secção de
23/10/2007, Proc. nº 7123/2007-5, disponível no já referenciado sítio.
No nº1, do artigo 62º, da CRP, garante-se “o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte, nos
termos da Constituição”, pelo que a apreensão de objectos, que é um acto restritivo de um direito fundamental, só se pode
admitir quando seja necessário salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, como decorre do
artigo 18º, nº 2, da mesma Lei Fundamental.
Na verdade, o direito de propriedade não é ilimitado e a apreensão de objectos em processo penal nos casos referidos é
precisamente um limite a esse direito, que assenta na ponderação de interesses e valores, com prevalência da necessidade
de satisfação do interesse superior da realização da justiça, pelo que também se não mostra, por isso, violada garantia de
defesa da recorrente.
Sustenta ainda a recorrente que as apreensões se revelam manifestamente desadequadas e desproporcionais para as
exigências probatória que hipoteticamente se poderiam verificar nos presentes autos, face à natureza dois delitos sob
investigação.
Mas, já ficou explicitado que as apreensões de objectos não se configuram apenas como meios de obtenção de prova e
certo é que o crime principal em investigação é o de branqueamento de capitais, que se encontra integrado no catálogo da
Lei nº 5/02, de 11/01 - concretamente consta da alínea h), do nº 1, do artigo 1º - diploma que, precisamente pela
significativa relevância que assumem tais crimes na sociedade actual, consagra medidas de combate à criminalidade
organizada e económico-financeira, alterando não só as regras processuais, como também regras substantivas que
concernem à perda de bens a favor do Estado.
[…]
Ora, como se salienta no já referido Acórdão desta Relação e Secção de 23/10/2007, Proc. nº 7123/2007-5, “o legislador,
considerando que nem sempre se afigura fácil a prova de que, os bens patrimoniais dos arguidos em certos crimes
organizados ou económico-financeiros, são vantagens provenientes da actividade ilícita e, portanto, sujeitos a perda a favor
do Estado, nos termos dos arts. 109 a 111 do CP, veio estabelecer algumas regras que impedem os agentes criminosos de se
refugiarem, quanto a esse aspecto, numa mera aparência de legalidade, ou de pretenderem prevalecer-se da dúvida,
consagrando no art. 7 uma presunção sobre a origem das vantagens obtidas pelo agente”, sendo certo que, para o efeito,
mesmo os bens transferidos para terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos cinco anos anteriores
à constituição como arguido se consideram como integrantes do património deste.
[…]
O prejuízo do ponto de vista pessoal para quem suporta a apreensão de objectos de que é proprietário não atinge o
núcleo essencial indisponível de direitos fundamentais, não sendo desproporcionada a restrição do direito de propriedade
em confronto com os bens jurídicos que se pretendem tutelar no crime de branqueamento de capitais, quais sejam, a
realização da justiça, na perspectiva de evitar a ocultação das vantagens patrimoniais de uma actividade criminosa e
também a própria saúde dos sectores económico e financeiro, isto é, preservar a economia legal da contaminação por
fundos que naquela têm a sua origem, sendo certo que essa intervenção restritiva acaba por, na sua essência, salvaguardar
a eficácia da pretensão punitiva do Estado, relativamente a normas sancionatórias criadas como garantia de efectiva tutela
desses valores ou seja, radica mesmo nos fundamentos do Estado de Direito.
Face ao exposto, impõe-se a conclusão de que a restrição obedece ao princípio da proporcionalidade, apresentando-se
como adequada – porquanto corresponde a meio idóneo à prossecução do objectivo de protecção dos valores fundamentais
em causa; necessária, por corresponder ao único meio, face ao perigo dos veículos serem retirados para local desconhecido
ou por alguma forma alienados, que permite a satisfação da pretensão punitiva do Estado; e proporcional, em sentido
estrito, revelando-se equilibrada e correspondente à justa medida imposta pela protecção dos bens jurídicos que cumpre
acautelar, pelo que, a decisão de manutenção da apreensão dos três veículos automóveis não comporta qualquer juízo de
desconformidade constitucional e, por isso, não merece censura a decisão recorrida.
Ac. TRG de 5-05-2014 : I. O art. 36-A do Decreto-Lei 15/93 de 22-1 estabelece um regime especial, relativamente ao
regime geral previsto no art. 178 nº 7 do CPP, para a defesa de terceiros de boa-fé em processos por tráfico de
estupefacientes.
II. Em processo por tráfico de estupefacientes, compete ao terceiro, que pretende prevenir que um seu bem seja declarado
perdido a favor do Estado, deduzir a defesa dos seus direitos, através de requerimento em que alegue a sua boa-fé,
indicando logo todos os elementos de prova. A autoridade judiciária não tem de notificar oficiosamente o interessado para
vir reclamar o bem.
Extracto da fundamentação:
[…] mesmo que por hipótese se admitisse que era terceiro, não teria, como alega a recorrente, de ser notificada para vir
reclamar os bens, pois da leitura do art° 36--A, n.º 1, do Decreto-Lei n° 15/93, de 22 de Janeiro, apenas resulta que o terceiro
pode deduzir no processo, através de requerimento, indicando logo os elementos de prova, a defesa dos seus direitos.
Este regime, por ser norma especial, sempre prevaleceria sobre o regime geral previsto no art° 178°, n° 7, do CPP.
Ora, no caso concreto, a recorrente apesar de ter conhecimento da apreensão do veículo nunca o reclamou.
Ac. TRP de 6-02-2013 : I. O prazo de 72 horas referido no art. 178º n.º 5 do CPP é um prazo de mera ordenação
processual e a sua ultrapassagem não tem qualquer reflexo sobre a validade das apreensões levadas a cabo.
II. A omissão não constitui sequer irregularidade para os efeitos do disposto no art. 123º do CPP, na medida em que não
afeta o valor do ato de apreensão.
III. Ainda que se entendesse estarmos perante uma irregularidade, o certo é que até ao momento da respetiva arguição
pelo interessado, o Ministério Público (por estarmos na fase de inquérito) conservava o poder de a reparar [art. 123º n.º 2
do CPP]. E tendo sido validada pelo M° Público antes de ser arguida a sua irregularidade, desapareceu o pressuposto em
que o recorrente assentou o fundamento da arguição na medida em que, na ocasião em que a veio suscitar, já a mesma, a
existir, se mostrava reparada, porque validada não obstante a sua apresentação tardia.
IV. Mesmo que o M° Público não tenha validado expressamente uma apreensão, podemos afirmar que fiscalizou a sua
legalidade e considerou de forma tácita, mas inequívoca, que essa apreensão havia sido válida se, ao deduzir acusação, a
incluiu nos meios de prova que indicou.
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V. A exigência de «validação pela autoridade judiciária» não passa necessariamente pela prolação de uma decisão expressa
e autónoma acerca da validade da apreensão, admitindo-se a sua validação tácita sempre que houver no processo
elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que o Ministério Público fiscalizou a legalidade das apreensões
efetuadas pelos órgãos de polícia criminal e as considerou válidas, caso em que se deve considerar cumprido o disposto no
n.º 5 do art. 178º do CPP.
VI. Não constitui uma busca domiciliária, mas uma apreensão, a recolha de objetos num estabelecimento comercial de
acesso não reservado e cujo interior e respetivo recheio é perfeitamente visível por qualquer pessoa que nele entre e
permaneça.
VII. A arguição de nulidades ou irregularidades constituem uma reação jurídica que pressupõe necessariamente
conhecimentos técnico-jurídicos. A possibilidade de reação efetiva não se reduz a uma aparência de possibilidade de
reação. Só o arguido acompanhado de advogado que o represente no processo, reúne as condições para poder reagir no
próprio ato ou mesmo nos três dias subsequentes àquele em que tiver conhecimento do ato ilegal.
VIII. Assim, não tendo os arguidos defensor antes da dedução da acusação, só depois da notificação que dela lhes foi feita
estavam em condições de arguir, como arguiram, a referida irregularidade.
Extracto da fundamentação:
[…] importa referir que, como tem sido defendido pela jurisprudência que reputamos maioritária, “o prazo de setenta e
duas horas referido no artigo 178.º, n.º 5, do Código de Processo Penal, não é o prazo para a validação das apreensões
mas para a apresentação das apreensões à autoridade judiciária com vista à sua validação” [v., entre outros, Ac. STJ de
07.05.2007, Cons. Pereira Madeira, Proc. nº 07P1231; Ac. RP de 17.01.2007, Des. Custódio Silva, Proc. nº 0644955; Ac. RP de
07.11.2007, Des. Artur Oliveira, Proc. nº 0745888].
Ou seja, o que a lei exige é que o órgão de polícia criminal que efetuou a apreensão a submeta, no prazo de setenta e
duas horas, à apreciação da autoridade judiciária competente, com vista à sua validação.
[…]
Como é sabido, a exata correspondência do ato aos parâmetros normativos que a lei estabelece para a sua perfeição
permite a produção dos efeitos que lhe são próprios, mas a falta ou insuficiência dos requisitos, tornando o ato imperfeito, é
susceptível de consequências jurídicas diversas em razão da gravidade do vício. As invalidades vêm a ser os efeitos dos
desvios ao modelo prescrito na lei e a que esta faça corresponder uma invalidação mais ou menos extensa de atos
processuais. Os artºs 118º a 123º regulam as consequências da inobservância das prescrições legais estabelecidas para a
prática dos atos processuais [cfr. Germano Marques da Silva, in Curso de Processo Penal, II, 4ª edª., pág. 85].
Ora, a omissão levada a cabo não é sancionada por qualquer disposição legal especial, nem constitui nulidade insanável,
art.º 119º do Código Processo Penal, pois não consta desse apertado catálogo. Também não faz parte do elenco das
nulidades previsto no art.º 120º do Código Processo Penal.
Sabido que a violação ou inobservância das disposições da lei do processo penal só determina a nulidade do ato quando
for expressamente cominada na lei, sendo que nos casos em que a lei não cominar a nulidade, o ato ilegal é meramente
irregular, a omissão em causa apenas seria suscetível de constituir uma irregularidade, art.º 118 nºs 1 e 2 do Código
Processo Penal.
Contudo, como muito bem salienta o Prof. P.Pinto de Albuquerque [in Comentário do Código de Processo Penal, 3ª edª.
atualizada, anotação ao artº 123º, págs. 310 e segs.] “Todas as ilegalidades cometidas no processo penal podem ser
irregularidades (princípio da atipicidade da irregularidade). Mas nem todas as ilegalidades cometidas no processo penal são
irregularidades: só são relevantes as irregularidades que possam afetar o valor do ato praticado (princípio da relevância
material da irregularidade). […] Portanto, se for cometida uma irregularidade que não possa afetar o valor do ato praticado,
não se verifica o vício previsto no artº 123º, isto é, a ilegalidade do ato é inócua e juridicamente irrelevante”.
No caso sub judice, o incumprimento do prazo de 72 horas para apresentação da apreensão à autoridade judiciária com
vista à respetiva validação, não afeta a validade substancial da própria apreensão. E tanto assim é que o Mº Público a veio
a “validar” por despacho proferido em 08.05.2007 (cfr. fls. 9), e o próprio recorrente jamais questionou a sua validade
substancial, invocando nomeadamente que o OPC carecia de base legal para apreender os concretos objetos ou que os
mesmos não estavam destinados a servir para a prática de qualquer crime.
O prazo de 72 horas referido naquele normativo é, a nosso ver, um prazo de mera ordenação processual e a sua
ultrapassagem não tem qualquer reflexo sobre a validade das apreensões levadas a cabo. Com efeito, se bem vemos tal
prazo tem tão-somente por escopo controlar os atos processuais com reflexos sobre direitos, nomeadamente sobre o direito
de propriedade, impondo-se à autoridade que tome posição sobre o motivo das apreensões levadas a cabo de forma a
evitar que se conservem apreendidos bens cuja apreensão já se não legitime.
Conclui-se, assim, que a omissão cometida não constitui sequer irregularidade para os efeitos do disposto no artº 123º
do C.P.P., na medida em que não afecta o valor do ato de apreensão.
E ainda que se entendesse estarmos perante uma irregularidade, o certo é que até ao momento da respetiva arguição
pelo interessado, o Ministério Público (por estarmos na fase de inquérito) conservava o poder de a reparar, nos termos do
artº 123º nº 2 do C.P.P. Ora, tendo a apreensão sido validada pelo Mº Público, antes de ter sido arguida a sua irregularidade
(v. fls. 139 a 146), desapareceu o pressuposto em que o recorrente assentou o fundamento da sua arguição, na medida em
que na ocasião em que a veio suscitar, já a mesma, a existir, se mostrava reparada, porque validada não obstante a sua
apresentação tardia.
O mesmo se diga relativamente à apreensão efetuada a fls. 75. Com efeito, embora o Mº Público a não tenha validado
expressamente, o certo é que, ao deduzir acusação, incluindo nos meios de prova que indicou, aquela concreta apreensão (v.
fls. 136), podemos afirmar que o Mº Público fiscalizou a legalidade da apreensão dos objetos ali identificados e considerou
de forma tácita, mas inequívoca, que essa apreensão havia sido válida.
Com efeito, a única via para satisfazer a exigência de “validação pela autoridade judiciária” não passa necessariamente
pela prolação de uma decisão expressa e autónoma acerca da validade da apreensão. Como se decidiu no Ac. da R.Lx de
06.11.2007 [Proferido pelo Des. Emídio Santos, Proc. nº 4233/2007-5], “sempre que houver no processo elementos que
demonstrem, de forma inequívoca, que o Ministério Público fiscalizou a legalidade das apreensões efetuadas pelos órgãos
de polícia criminal e que, embora de uma forma tácita, as considerou válidas, deve considerar-se cumprido o disposto no n.º
5 do artigo 178º.”
E não se diga que tal interpretação da norma do artº 178º nº 5 do C.P.P. ofende qualquer preceito constitucional. Na
verdade, em duas recentes decisões do tribunal constitucional (acórdão n.º 274/2007, publicado no DR II série de 18 de
Junho de 2007, e acórdão n.º 278/2007, publicado no DR 2º série de 20 de Junho de 2007) foi abordada a questão da
validação tácita de buscas realizadas por órgãos de polícia criminal sem precedência de autorização judicial. Na primeira
decisão afirmou-se, além do mais, a propósito desta questão “…independentemente de saber-se se a validação tácita
corresponde à melhor interpretação do direito infraconstitucional, não poderá, também, deixar de mencionar-se que, na
ótica dos direitos invocados pelos recorrentes – traduzidos na inviolabilidade do domicílio e na nulidade das provas obtidas
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mediante abusiva intromissão naquele – fundamental será apenas que o tribunal tenha por válida a obtenção da prova
materializada numa busca domiciliária: existindo essa validação, expressa ou implícita, ficará sempre sancionada,
legitimada a realização da diligência”.“E idêntica conclusão é imposta quando, para lá daqueles parâmetros fundamentais,
se invoquem as garantias de defesa e o direito ao recurso dos arguidos”.
Por seu turno, no acórdão n.º 278/2007, escreveu-se que “embora se possa considerar que seria «melhor direito» a
exigência de uma pronúncia judicial autónoma e expressa sobre a validação da busca, entende-se que a validação implícita,
desde que inequívoca, satisfaz claramente os objetivos constitucionais: confirmar que estavam preenchidos os requisitos
que permitiam a busca sem dependência de prévia autorização judicial”.
O que se escreveu nas decisões supra referidas a propósito da validação tácita das buscas realizadas sem precedência de
autorização judicial é válido para as apreensões efetuadas por órgãos de polícia criminal sem prévia autorização judicial.
Como se decidiu no Ac. R. Lx acima citado “o que é decisivo para o cumprimento da lei é que a legalidade das apreensões
seja fiscalizada pela autoridade judiciária. Daí que, (…) sempre que o processo demonstre, de forma inequívoca, que esse
controlo foi feito, não é a circunstância de não existir uma decisão expressa a declarar a validade da apreensão que faz com
que o controlo não tenha existido.
Improcede, assim, a nulidade/irregularidade invocada no que respeita às apreensões efetuadas pelo OPC.
[…]
Sustenta o recorrente que não tendo ocorrido a detenção de arguido pelo OPC nem tendo sido imediatamente
comunicada ao Mº Público, com vista à validação da “detenção” e da subsequente busca, ocorre a nulidade do ato (busca),
tendo a decisão recorrida violado o disposto nos artºs. 120º nº 2 al. d), 122º nºs 1 e 2, 126º nº 3, 20º nº 4 e 32º nºs 1 e 5 da
CRP e 174º nºs 3 e 5 do C.P.P.
Ora, refira-se, antes de mais, que em momento algum dos autos se faz referência a qualquer busca efetuada pelo órgão
de polícia criminal. As apreensões efetuadas a fls. 6 e 75 não foram realizadas na sequência de uma busca.
Por outro lado, tais diligências efectuadas pela autoridade policial não integram o conceito legal de busca a que aludem
os artºs. 174º a 177º do C.P.Penal.
Como se sabe, as buscas e as apreensões efetuadas no decurso do inquérito são meios de obtenção de prova, estando
sujeitas aos regimes previstos no CPP, respetivamente nos artºs. 174º a 177º (das revistas e buscas) e 178º a 186º (das
apreensões).
Quando houver indícios de que os objetos relacionados com um crime ou que possam servir de prova, se encontram em
lugar reservado ou não livremente acessível ao público, é ordenada busca (art. 174º nº 2 CPP).
As buscas (tal como as revistas) são autorizadas ou ordenadas por despacho pela autoridade judiciária competente,
devendo esta, sempre que possível, presidir à diligência - art. 174º nº 3 CPP.
As apreensões são autorizadas, ordenadas ou validadas por despacho da autoridade judiciária (art. 178º nº 3 CPP).
A regra é a autorização ou a ordem da busca por despacho da autoridade judiciária competente (art. 174º nº 3 CPP).
Excepções a essa regra são desde logo as previstas no art. 174º nº 4 do CPP e no art. 251º do C.P.P. (medida cautelar de
polícia).
Estando em causa o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio [Domicílio entendido, nas palavras de Gomes
Canotilho e Vital Moreira, (in “Constituição da República Portuguesa Anotada”, 3ª ed., Coimbra Editora, 1993, pp. 212 e
213), como «projecção espacial da pessoa» (espaço fechado e vedado a estranhos onde a pessoa desenvolve a sua vida
privada e familiar). Defende-se no Ac. TC nº 67/97, BMJ nº 464/75 que «O conceito constitucional de domicílio deve ser
dimensionado e moldado a partir da observância do respeito pela dignidade da pessoa humana, na sua vertente de reserva
da intimidade da vida familiar, de modo a acautelar um núcleo íntimo onde ninguém deverá penetrar sem o consentimento
do próprio titular do direito – e sem necessariamente pressupor uma plena e exclusiva disponibilidade do espaço físico que
consubstancia o domicílio».] (art. 34º nº 1 da CRP) – enquanto “forma de tutela do direito à reserva da vida privada” [cfr.
Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, I, Coimbra Editora, 2005, p. 372.] (art. 26 nº 1 da CRP) – a
busca domiciliária segue o regime previsto no art. 177º do CPP.
Assim, conjugando o disposto nos nºs 1 e 2 do art. 177º do CPP, a busca domiciliária tem de ser ordenada ou autorizada
pelo Juiz (juiz que é o garante dos direitos fundamentais) e, só nos casos excecionais previstos no art. 174º nº 5 do CPP,
podem ser efetuadas por OPC (órgão de polícia criminal), sendo correspondentemente aplicável o disposto no nº 6 do
mesmo preceito (que se refere a situação dependente de validação judicial).
A regra da intervenção jurisdicional em determinados atos na fase de inquérito (arts. 268º e 269º do CPP), v.g. no caso
das buscas domiciliárias, justifica-se por estarem em causa direitos fundamentais das pessoas.
O Estado, como titular do ius puniendi, quer que «os culpados de atos criminosos sejam punidos», mas também «está
interessado em garantir aos indivíduos a sua liberdade contra o perigo de injustiças» [Assim, Ac. do TC nº 578/98, DR II Série
de 26/2/1999. Ainda, citando Eduardo Correia, acrescenta: o Estado está, por isso, «interessado, desde logo, em defender
[os indivíduos] “contra agressões excessivas da actividade encarregada de realizar a justiça penal”».].
Por isso, também, em processo penal, a “descoberta da verdade material não pode ser obtida a todo o custo, antes
havendo que exigir da decisão que ela tenha sido lograda de modo processualmente válido e admissível e, portanto, com o
integral respeito dos direitos fundamentais das pessoas que no processo se vêem envolvidas”.
A intervenção jurisdicional com vista à tutela e garantia dos direitos fundamentais das pessoas significa, assim, o
acolhimento da “afirmação de que o direito processual penal é verdadeiro direito constitucional aplicado” [cfr. Germano
Marques da Silva, Curso de Processo Penal, I, 4ª ed. Revista e actualizada, Verbo, 2000, p. 94].
Para autorizar judicialmente uma busca domiciliária (portanto, busca em casa habitada ou numa sua dependência
fechada, a efectuar entre as 7 e as 21 horas) o juiz tem que proceder a uma apreciação dos indícios existentes no caso
concreto tendo em vista precisamente a garantia dos direitos fundamentais que possam vir a ser afectados por aquela
diligência.
Nesse controlo judicial (cf. arts. 34º nº 2 da CRP, 269º nº 1 al. a) e 177º do CPP), valorando o substrato factual (com base
nos indícios existentes nos autos), o juiz vai ponderar os interesses em jogo (por um lado o interesse de uma investigação
eficaz e da realização da justiça e, por outro, o direito à inviolabilidade do domicílio) com vista a determinar qual deles deve
prevalecer, tendo em atenção o princípio da proporcionalidade.
Porém, todas as cautelas de que se deve revestir a autorização judicial antes de ordenar a realização de uma busca
domiciliária, deixam de ter qualquer fundamento quando se trate de realização de uma busca não domiciliária. Acresce que,
como decorre da própria letra do artº 174º nº 2 do CPP, só se pode falar verdadeiramente em “busca”, quando “os objectos
relacionados com um crime ou que possam servir de prova, se encontram em lugar reservado ou não livremente acessível ao
público”.
Não é o caso, quando os objetos a apreender se encontram num estabelecimento comercial de acesso não reservado e
cujo interior e respetivo recheio é perfeitamente visível por qualquer pessoa que nele entre e permaneça.
Assim sendo, o acto em causa, praticado pela autoridade policial apenas é susceptível de integrar o conceito de
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apreensão, a que aludem os artºs 178º e ss. do C.P.P.
Ora, o artº 178º nº 4 do C.P.P. permite que os órgãos de polícia criminal efetuem apreensões “quando haja urgência ou
perigo na demora nos termos previstos na al. c) do nº 2 do artº 249º”. Porém, mesmo neste caso, as apreensões são sujeitas
a validação pela autoridade judiciária no prazo máximo de setenta e duas horas – nº 5 do mesmo preceito.
Trata-se, contudo de dois tipos diferentes de apreensões. Como acentua Maia Gonçalves [in Código de Processo Penal
13.ª edição, 2002, págs. 528], cada uma daquelas normas tem o seu campo de aplicação específico: o periculum in mora,
pressuposto da regulamentação da alínea c) do n.º 4 do artigo 174.º, é apenas aceitável no caso de haver lugar a detenção
em flagrante delito, enquanto que como pressuposto do artigo 251.º basta a fuga iminente de um suspeito, o que não é
recondutível ao conceito de flagrante delito (pode nem haver delito), ou que haja razões para crer que os revistados ocultam
armas ou outros objetos com os quais possam praticar actos de violência.
No caso do artigo 251.º trata-se de uma nítida medida cautelar, de uma atividade típica de polícia, visando evitar a
perda de um meio de prova que poderá desaparecer se não forem tomadas cautelas imediatas, por parecer iminente a fuga
de um suspeito ou por existir fundada razão de que o lugar onde ele se encontra oculta objetos relacionados com o crime,
suscetíveis de servir a prova, e que de outra forma poderiam perder-se.
O artigo 251º aplica-se naturalmente a situações fora de flagrante delito, bastando que se verifique uma das situações ali
previstas.
Por seu lado, ensina o Prof. Germano Marques da Silva [in Curso de Processo Penal III, edição Verbo, 2000, págs. 68] que
«além das hipóteses excepcionais admitidas pelo artigo 174º, n.º 4, o artigo 251º admite também como medida cautelar
que, em caso de urgência, os órgãos de polícia criminal procedam à revista de suspeitos e a buscas nos lugares onde eles se
encontrem, salvo tratando-se de busca domiciliária, sempre que tiverem fundada razão para crer que neles se ocultam
objetos relacionados com o crime, suscetíveis de prova e que, de outra forma, poderiam perder-se. A urgência da medida e a
utilidade para o processo justificam a atribuição de competência às polícias para a sua prática, ainda antes de lhes serem
ordenadas ou autorizadas».
São portanto medidas urgentes, que importa adotar em face das circunstâncias do caso, com vista a evitar,
nomeadamente, a perda das provas presumidamente albergadas pelo objeto da busca ou revista. E cuja execução eficaz é
incompatível, por isso mesmo, com qualquer dilação, nomeadamente a condição de imposição de prévia autorização
judicial.
Se é certo que o respeito pelos direitos fundamentais há-de ser sempre o farol que ilumina o processo penal, à luz,
nomeadamente, do estatuído no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição, importa, todavia atentar em que, por um lado, o regime
da inviolabilidade de domicílio - art.º 34.º da Lei Fundamental - não tem aplicação em casos como o presente já que se
reveste de uma consistência mais densa do que a de outros locais ou objetos, ou não demandasse ela uma disposição
específica no próprio texto constitucional. E, por outro, que, esses direitos, sendo embora fundamentais, não podem,
individualmente, sobrepor-se à prossecução de outros de cariz individual ou coletivo que a própria Constituição coloca à sua
frente.
Daí que importe salvaguardar um mínimo de eficácia à investigação criminal sob pena de muitos desses direitos
fundamentais não lograrem efetiva proteção.
Essa salvaguarda implica a necessária e proporcional compressão de alguns desses direitos, dentro dos limites que o
legislador tem como suportáveis.
Voltando ao caso, esses limites recebem consagração no citado artigo 251.º do Código de Processo Penal.
Tratando-se, como se viu, de uma disposição processual de natureza eminentemente cautelar, voltada para situações de
emergência em que a suspeita de existência de prova de um crime não se compadece com demoras sob pena da sua
“evaporação”, a sua aplicação tem de bastar-se com tal suspeita, seja ela anterior ou concomitante à intervenção da
autoridade judiciária, desde que suportada em fundamento razoável e que, pela natureza das coisas, nem sequer carece de
ser isenta de toda a dúvida.
Estes procedimentos cautelares, justamente porque o são, não podem prescindir do imediatismo da decisão e da ação,
sob pena de a investigação criminal ser relegada ainda mais para o rol das inutilidades. Com efeito, que resultados seriam
de esperar se os arguidos tivessem feito desaparecer os fonogramas que continham música de vários autores e que não
tinham sido editados pelos próprios, legítimos detentores dos direitos de criação intelectual, se fosse exigível que os órgãos
de polícia criminal, depois de se terem apercebido da existência de tais fonogramas, tivessem de diligenciar pela obtenção
de prévia autorização judicial?
A diligência tinha de ser, como foi, efetuada de imediato, o que a lei permite e o bom senso sempre exigiria.
No caso em apreço, estamos, assim, perante uma apreensão efetuada como medida cautelar prevista no artº 249º nº 2
al. c) do CPP, sujeita a validação pela autoridade judiciária no prazo de setenta e duas horas, pelo que não ocorreu qualquer
“busca” ilegal.
Improcede assim mais esta nulidade/irregularidade invocada.
Ac. TRG de 12-04-2010, CJ, 2010, T2, pág. 286: Uma viatura automóvel, após a sua apreensão, por suspeita de ter sido
furtada, deixa de constituir «lugar reservado» para os fins do artº 174º, nº2 do CPP, pelo que, se na subsequente inspecção
policial, for encontrada, dentro da viatura, uma arma, o OPC pode proceder à sua apreensão.
Ac. TRC de 8-10-2008, CJ, 2008, T4, pág. 51: I. O prazo de 72 horas referido no artº 178º, nº 5 do CPP não é o prazo para
a validação das apreensões mas para a apresentação das apreensões à autoridade judiciária.
II. A omissão da validação pela autoridade judiciária das apreensões efectuadas pelo OPC constitui mera irregularidade
que só determina invalidade se for arguida no prazo de 3 dias do artº 123º, nº1 do CPP.
Nota: em idêntico sentido é citado o Ac. STJ de 17-05-2007 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRP de 7-11-2007 : O prazo máximo de 72 horas referido no nº 5 do art. 178º do Código de Processo Penal é o prazo
para a apresentação das apreensões à autoridade judiciária, e não para a sua validação.
Extracto da fundamentação:
Assim, concluímos – tal como o faz o Acórdão desta secção, de 17-01-2007, [Custódio Silva], processo 0644955, em
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/Pesquisa+Campo?OpenForm, acedido em Novembro de 2007 – que o prazo de setenta e duas
horas referido no artigo 178.º, n.º 5, do Código de Processo Penal, não é o prazo para a validação das apreensões mas
para a apresentação das apreensões à autoridade judiciária com vista à sua validação.
Que o prazo fixado é para a comunicação da diligência resulta, também, do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º
278/07.
E não se diga que tal interpretação é inconstitucional. Desde logo, o recorrente não especifica em que termos é que este
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entendimento viola garantias de defesa do arguido em processo penal. Com o refere o Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 410/01 – num caso em que também se argúi a inconstitucionalidade desta norma: “Não basta, com efeito, acusar uma
norma de violar um preceito constitucional para se considerar justificada tal alegação (…)”. Na verdade, o recorrente não
concretiza que garantias de defesa do arguido são lesadas por esta aplicação/interpretação da norma; e não concretiza
porque, como vimos, não viola qualquer direito de defesa reconhecido e tutelado.
Nota: em sentido concordante, é citado o Ac. TRP de 17-01-2007 e o Ac. Tribunal Constitucional nº278/07 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Não viola o disposto no n.º 1 do artigo 178.º do Código de Processo Penal o despacho do Ministério Público, proferido
em inquérito, que não determinou a apreensão de um cavalo de competição, se não houver indícios seguros da prática de
um crime de furto do mesmo cavalo.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-06-2010,
proc.
n.º
1500/09.2TBMTJ.L1-8,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3d61da858aad42938025777c004b98c1?OpenDocument
)
I - Nos termos do art.º 178.º, n.º 6, do CPP, os titulares de bens ou direitos objecto de apreensão podem requerer ao juiz
de instrução a modificação ou revogação da medida, sendo correspondentemente aplicável o disposto no art.º 68.º, n.º 5
do mesmo diploma legal. O propósito do legislador foi o de proteger o direito de propriedade, enxertando um incidente
judicial e contraditório no âmbito do inquérito, confiando a sua decisão à imparcialidade e neutralidade do juiz.
O incidente em presença constitui uma via de tutela jurisdicional especificada do direito de propriedade atinente a bens
ou objectos afectados por medidas de investigação criminal, mormente meios de obtenção de prova. Uma tutela reclamada
pela natureza de direito fundamental do direito de propriedade.
II - Esta confiança da decisão a reserva judicial indica necessariamente uma maior margem de apreciação assente na
assunção de uma responsabilidade própria, o que significa que o juiz não está limitado nem vinculado às afirmações
produzidas na promoção do Ministério Público, antes devendo formar uma convicção própria dos elementos que lhe são
apresentados, decidindo em responsabilidade própria.
IV - No inquérito em presença investiga-se a prática de crime de tráfico de estupefacientes, regendo, pois, na matéria, o
normativo inserto no art.º 36.º -A, do DL n.º 15/93, de 22/01 (aditado pela Lei n.º 45/95, de 3/09).
Não configura mera questão de pormenor o facto de o Juiz “a quo” não ter mandado processar o incidente autónomo.
Ao proceder com procedeu, o Mm.º Juiz “a quo” ignorou a dimensão procedimental da tutela de um direito fundamental,
no caso o direito de propriedade (arts. 20.º, n.º 5 e 62.º da CRP).
Esta dimensão procedimental do direito fundamental traduzida no status activus processualis implica a necessidade de
compreender os direitos fundamentais não só estaticamente, ou da perspectiva do seu conteúdo, mas também
dinamicamente, através das formas da sua efectivação pelo procedimento em ordem a permitir a adequada ponderação da
situação, depois de produzida a prova e estabelecido o devido contraditório, se necessário com a audição presencial do
visado.
Extracto da fundamentação:
O CPP de 87, na sua versão original, não previa nenhum meio de impugnação de uma apreensão autorizada, ordenada ou
validada pelo MP por parte de quem se considerasse ilegitimamente lesado por aquela medida. Tratava-se de uma omissão
grave que importava colmatar, como observado por Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado e Legislação
Complementar, 17.ª, Coimbra, Almedina, 2009, em anotação ao art. 178.º. Foi a revisão do CPP introduzida pela Lei n.º
59/98, que veio permitir a impugnação judicial, perante o juiz de instrução, das apreensões autorizadas, ordenadas ou
validadas pelo MP e garantindo, na medida do possível, a concretização do princípio do contraditório. Esta inovação
importou, pois, uma relevante concretização da tutela jurisdicional dos direitos individuais no âmbito do inquérito criminal.
Esta confiança da decisão a reserva judicial indica necessariamente uma maior margem de apreciação assente na
assunção de uma responsabilidade própria, o que significa que o juiz não está limitado nem vinculado às afirmações
produzidas na promoção do MP, antes devendo formar uma convicção própria dos elementos que lhe são apresentados,
decidindo em responsabilidade própria.
[…]
Conforme resulta da leitura do expediente que integra os presentes autos de recurso, processados em separado, no
inquérito em presença investiga-se a prática de crime de tráfico de estupefacientes, regendo, pois, na matéria, o normativo
inserto no art. 36.º-A do DL n.º 15/93, de 22/1 (aditado pela Lei n.º 45/95, de 3.9). Dispõe o citado artigo: 1) «O terceiro que
invoque a titularidade de coisas, direitos ou objectos sujeitos a apreensão (…) pode deduzir no processo a defesa dos seus
direitos, através de requerimento em que alegue a sua boa fé, indicando logo todos os elementos de prova. 2) Entende-se
por boa fé a ignorância desculpável de que os objectos estivessem nas situações previstas no art. 35.º [objectos que tiverem
servido ou estivessem destinados a servir para a prática de uma infracção prevista naquele diploma ou que por esta tiverem
sido produzidas]. 3) O requerimento a que se refere o n.º 1 é autuado por apenso, notificando-se o MP para, em 10 dias,
deduzir oposição. 4) Realizadas as diligências que considere necessárias, o juiz decide. 5) Se, quanto à titularidade dos
objectos, coisas ou direitos a questão se revelar complexa ou susceptível de causar perturbação ao normal andamento do
processo, pode o juiz remeter o terceiro para os meios cíveis».
Nada disto foi feito pelo Juiz a quo que, desde logo, não mandou processar o incidente autónomo, o que não configura
mera questão de pormenor, antes um veículo do justo procedimento. Numa palavra, ao proceder com procedeu, o Mmº
Juiz a quo ignorou a dimensão procedimental da tutela de um direito fundamental, no caso o direito de propriedade (arts.
20.º/5 e 62.º da CRP), uma dimensão traduzida no status activus processualis, que implica a necessidade de compreender os
direitos fundamentais não só estaticamente, ou da perspectiva do seu conteúdo, mas também dinamicamente, através das
formas da sua efectivação pelo procedimento. Um procedimento que permita a adequada ponderação da situação, depois
de produzida a prova e estabelecido o devido contraditório, se necessário (leia-se, no caso de dúvida sobre a respectiva boa
fé) com a audição presencial do visado. Em sentido convergente com este imperativo de seguimento do procedimento
legalmente regulamentado para apreciação da reclamação de levantamento de uma apreensão, se pronunciaram, com
efeito, também os Acórdãos do TRL de 16/1/2003 e 26/5/2004, bem como o Acórdão do TG de 24/11/2008, citados pelo
recorrente e disponíveis in www.dgsi.pt.
(Acórdão
do
TRL,
de
26-11-2009,
proc.
n.º
17/09.0TELSB-B.L1-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3512aed0bfec7a3e80257693005b2011?OpenDocument
)
1. O prazo de 72 horas previsto no n.º 5 do artigo 178.º do Código de Processo Penal constitui o prazo dentro do qual a
autoridade judiciária deverá proceder à validação das apreensões efectuadas por órgãos de polícia criminal.
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2. A validação pela autoridade judiciária das apreensões efectuadas por órgãos de polícia criminal não exige uma
decisão autónoma e expressa de validação.
3. Deve considerar-se cumprido o disposto no n.º 5 do artigo 178.º do Código de Processo Penal sempre que houver no
processo elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que a autoridade judiciária fiscalizou a legalidade das
apreensões efectuadas pelos órgãos de polícia criminal e que, embora de uma forma tácita, as considerou válidas.
Extracto da fundamentação:
A primeira questão que se controverte nos autos a propósito da validação é a da interpretação da expressão “no prazo
máximo de 72 horas” constante do artigo 178º, n.º 5, do C. P. Penal.
Nos termos desta disposição, as apreensões efectuadas por órgão de polícia criminal são sujeitas a validação pela
autoridade judiciária, no prazo máximo de 72 horas.
Segundo o arguido este é o prazo que a autoridade judiciária dispõe para validar as apreensões; o Ministério Público, na
esteira do acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 17/01/2007, disponível em http://www.dgsi.pt/jtrp, sustenta que “o
prazo máximo de 72 horas prescrito no n.º 5 do artigo 178º, do C. P. Penal, é um prazo fixado para o órgão de polícia
criminal apresentar as apreensões à autoridade judiciária, com vista à sua validação, e não um prazo imposto à autoridade
judiciária para a prolação da decisão de validação”.
Salvo o devido respeito, há duas razões decisivas para entender que o prazo máximo de 72 horas a que se refere a parte
final do n.º 5 do artigo 178º diz respeito ao prazo de validação das apreensões pela autoridade judiciária.
A favor deste entendimento depõe, em primeiro lugar, os antecedentes da norma.
O n.º 5 do artigo 178º, do C. P. Penal, foi introduzido no Código Processo Penal pela lei n.º 59/98, de 25 de Agosto.
Até então as apreensões eram autorizadas ou ordenadas por despacho da autoridade judiciária, salvo quando efectuadas
no decurso de revistas ou de buscas, caso em que lhes eram aplicáveis as disposições previstas neste Código para tais
diligências (artigo 178º, n.º 3, na redacção anterior à que lhe foi dada pela lei n.º 59/98). Significava isto que, quando a
apreensão não era autorizada ou ordenada por autoridade judiciária, a realização da diligência era, sob pena de nulidade,
imediatamente comunicada ao juiz de instrução e por este apreciada em ordem à sua validação (artigo 174º, n.º 5, do C. P.
Penal).
A mudança deste regime para o actual foi justificada na proposta de lei n.º 157/VII que veio dar origem à Lei n.º 59/98
nos seguintes termos “O regime das apreensões, enquanto meio de obtenção de prova, é alterado tendo em vista, por um
lado, uma maior eficiência no combate ao crime e, por outro, a necessidade de reforçar a tutela do direito de propriedade
enquanto direito fundamental. Embora sem pôr em causa a sua natureza, permite-se que a medida possa ser levada a efeito
por órgãos de polícia criminal no decurso de revistas ou buscas ou em caso de urgência ou perigo na demora, conferindo,
por essa forma, maior exequibilidade às medidas de polícia; porém, exige-se neste caso, a sua validação por autoridade
judiciária, no prazo de 72 horas” (cfr. DAR II série – A, n.º 27, de 29 de Janeiro de 1998).
Tendo a redacção do n.º 5 do artigo 178º da proposta de lei passado, sem alterações, para a lei n.º 59/98, é legítimo
concluir, atendendo à justificação da alteração do regime das apreensões acima transcrito, que as 72 horas constituem o
prazo dentro do qual a autoridade judiciária deverá proceder à validação das apreensões.
Mas a favor desta interpretação depõe, em segundo lugar, o n.º 3 do artigo 9º do Código Civil segundo o qual, na fixação
do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o
seu pensamento em termos adequados.
Com efeito, respeitando a norma do n.º 5 do artigo 178º, do C. P. Penal, à fiscalização da legalidade de um acto ofensivo
do direito à propriedade privada (um dos direitos fundamentais dos cidadãos nos termos do artigo 62º, n.º 1, da
Constituição da República Portuguesa), a mesma deve ser interpretada com o sentido que melhor garanta a fiscalização da
legalidade dessa ofensa e que melhor salvaguarde esse direito fundamental.
Ora é inequívoco que a interpretação que reúne estes atributos é aquela que vê nas 72 horas do n.º 5 do artigo 178º, do
C. P. Penal, o prazo máximo para a autoridade judiciária validar as apreensões efectuadas por órgãos de polícia criminal.
Examinando os autos verifica-se que a apreensão da máquina eléctrica pela Brigada Fiscal da GNR, no estabelecimento
do arguido (F), não foi validada pela autoridade judiciária no prazo de 72 horas.
Com efeito, examinando os autos verifica-se que:
1. A apreensão foi efectuada em 20 de Abril de 2005;
2. Os autos, contendo a apreensão das máquinas, deram entrada nos serviços do Ministério Público em 22 de Abril de
2005;
3. Os autos foram conclusos ao Ministério Público em 2 de Maio de 2005;
4. No despacho proferido nessa data, o Ministério Público não se pronunciou quanto à validade das apreensões.
A omissão da validação no aludido prazo tornou irregular a apreensão da máquina efectuada pela Brigada Fiscal. Com
efeito, não cominando a lei a nulidade para a omissão da validação e vigorando, no domínio do C. P. Penal, o princípio da
legalidade (tipicidade) das nulidades (artigo 118º, n.º 1, do C. P. Penal), nos termos do n.º 2 do artigo 118º, a apreensão
tornou-se irregular.
Daqui decorreram duas consequências relevantes para o caso vertente:
Em primeiro lugar, o Ministério Público podia reparar oficiosamente a irregularidade no momento em que da mesma
tivesse conhecimento, quando ela pudesse afectar o valor do acto praticado (artigo 123º, n.º 2, do C. P. Penal).
Em segundo lugar, a irregularidade consistente na omissão da validação só determinaria a invalidade da apreensão e dos
termos subsequentes que pudesse afectar se fosse arguida pelos interessados no próprio acto ou, se a este não tivessem
assistido, nos três dias seguintes a contar daquele em que tivessem sido notificados para qualquer termo do processo ou
intervindo em algum acto nele praticado (artigo 123º, n.º 1, do C. P. Penal).
O arguido (no requerimento de abertura de instrução e na resposta ao recurso do Ministério Público), o despacho
recorrido e o recorrente partem do pressuposto de que o Ministério Público não procedeu à reparação da irregularidade.
Este pressuposto mostra-se correcto para quem interprete a validação pela autoridade judiciária a que se refere o n.º 5
do artigo 178º do C. P. Penal, no sentido de uma decisão autónoma e expressa de validação.
Afigura-se, no entanto, ao tribunal que a única via para satisfazer a exigência de “validação pela autoridade judiciária”
não passa necessariamente pela prolação de uma decisão expressa e autónoma acerca da validade da apreensão.
Com efeito, sempre que houver no processo elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que o Ministério Público
fiscalizou a legalidade das apreensões efectuadas pelos órgãos de polícia criminal e que, embora de uma forma tácita, as
considerou válidas, deve considerar-se cumprido o disposto no n.º 5 do artigo 178º.
Antes de apurarmos se, no caso, há elementos para afirmar a validação tácita da máquina apreendida, importa dizer que
a interpretação do n.º 5 do artigo 178º, do C. P. Penal, nos termos acabados de enunciar não ofende nenhum preceito
constitucional.
Na verdade, em duas recentes decisões do tribunal constitucional (acórdão n.º 274/2007, publicado no DR II série de 18
de Junho de 2007, e acórdão n.º 278/2007, publicado no DR 2º série de 20 de Junho de 2007) foi abordada a questão da
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validação tácita de buscas realizadas por órgãos de polícia criminal sem precedência de autorização judicial.
Na primeira decisão afirmou-se, além do mais, a propósito desta questão “…independentemente de saber-se se a
validação tácita corresponde à melhor interpretação do direito infraconstitucional, não poderá, também, deixar de
mencionar-se que, na óptica dos direitos invocados pelos recorrentes – traduzidos na inviolabilidade do domicílio e na
nulidade das provas obtidas mediante abusiva intromissão naquele – fundamental será apenas que o tribunal tenha por
válida a obtenção da prova materializada numa busca domiciliária: existindo essa validação, expressa ou implícita, ficará
sempre sancionada, legitimada a realização da diligência”.
“E idêntica conclusão é imposta quando, para lá daqueles parâmetros fundamentais, se invoquem as garantias de defesa
e o direito ao recurso dos arguidos”.
“De facto, tendo os arguidos conhecimento da realização da busca e dos pressupostos que a justificaram e, para além
disso, tendo sido concretamente confrontados com os elementos probatórios recolhidos, encontram-se em plenas condições
para sindicar jurisdicionalmente – como aliás vieram a fazer – a realização da diligência e a valoração dos elementos
probatórios nela recolhidos”.
Por seu turno, no acórdão n.º 278/2007, escreveu-se que “embora se possa considerar que seria «melhor direito» a
exigência de uma pronúncia judicial autónoma e expressa sobre a validação da busca, entende-se que a validação implícita,
desde que inequívoca, satisfaz claramente os objectivos constitucionais: confirmar que estavam preenchidos os requisitos
que permitiam a busca sem dependência de prévia autorização judicial”.
O que se escreveu nas decisões supra referidas a propósito da validação tácita das buscas realizadas sem precedência de
autorização judicial é válido para as apreensões efectuadas por órgãos de polícia criminal sem prévia autorização judicial.
Sendo a apreensão de objectos um acto ofensivo de um direito fundamental, a mesma só terá lugar nos casos em que
seja necessário salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos (cfr. artigo 18º, n.º 2, da
Constituição da República Portuguesa).
Para garantir a efectivação de apreensões apenas quando tal seja necessário, o legislador, além de definir os objectos
susceptíveis de apreensão e os pressupostos desta, cometeu às autoridades judiciárias a tarefa de controlar a legalidade das
apreensões e o respeito do direito à propriedade privada dos cidadãos.
Este controlo pode ser feito previamente, sujeitando-se a apreensão a uma ordem ou a uma autorização da autoridade
judiciária. Porém, há situações em que a eficiência do combate ao crime não é compatível com o controlo prévio. Daí que se
reconheça aos órgãos de polícia criminal, nessas particulares situações, o poder de realizar apreensões, sujeitando-as no
entanto ao controlo posterior da autoridade judiciária.
O que é decisivo para o cumprimento da lei é que a legalidade das apreensões seja fiscalizada pela autoridade judiciária.
Daí que, conforme se escreveu acima, sempre que o processo demonstre, de forma inequívoca, que esse controlo foi feito,
não é a circunstância de não existir uma decisão expressa a declarar a validade da apreensão que faz com que o controlo
não tenha existido.
No caso vertente, o processo fornece elementos que evidenciam que o Ministério Público validou de forma implícita,
mas inequívoca, as apreensões das máquinas.
[…]
Tendo em conta que a apreensão “se destina essencialmente a conservar provas reais e bem assim objectos que em razão
do crime com que estão relacionados podem ser declarados perdidos a favor do Estado” (Germano Marques da Silva, in
Curso de Processo Penal, Volume II, Verbo, páginas, 217), é inequívoco que, ao ordenar a realização da perícia para
esclarecimento das características e modo de funcionamento das máquinas, o Ministério Público considerou as máquinas
como provas reais validamente obtidas, cujas características e modo de funcionamento eram essenciais para a definição da
responsabilidade jurídica dos arguidos.
Pode afirmar-se, com segurança, que o despacho que ordenou a perícia para esclarecimento das características e modo
de funcionamento das máquinas contém subjacente o juízo de que a apreensão delas foi válida.
Converge neste mesmo sentido o teor do despacho proferido no final do inquérito.
Realizada a perícia e findo o inquérito, o Ministério Público proferiu despacho no qual considerou que, relativamente a
duas das máquinas de jogo (as máquinas que no auto de apreensão são designadas por máquinas mecânicas), não se
verificavam os pressupostos do crime de exploração ilícita de jogo previsto pelo artigo 108º da Lei do jogo. Ordenou, no
entanto, a extracção de certidão de algumas peças processuais a fim de ser instaurado procedimento contra-ordenacional
contra os arguidos. Ora, ao ordenar a extracção de certidão, demonstrando que a legalidade da apreensão havia sido
objecto da sua apreciação, determinou que as duas referidas máquinas ficassem apreendidas à ordem do processo a
instaurar nos termos da competência que lhe era atribuída pelo artigo 164º, n.º 2, do Decreto-lei n.º 422/89, de 2 de
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 10/95, de 19 de Janeiro.
No que diz respeito à outra máquina apreendida, isto é, àquela a que se reporta o presente recurso, entendeu que se
verificava o crime de exploração ilícita de jogo previsto pelo artigo 108º, da Lei do jogo, e deduziu acusação contra os
arguidos, indicando, entre os meios de prova, o auto de apreensão. Além disso, deu como reproduzido na acusação o
relatório do exame pericial realizado à máquina, na parte relativa às características físicas, ao sistema de funcionamento e
ao jogo desenvolvido, ordenando que os arguidos fossem notificados desse relatório juntamente com a acusação.
Ao indicar como meio de prova o auto de apreensão da máquina, o Ministério Público exprimiu implicitamente o juízo
de que a apreensão da máquina foi tida como válida por si.
Em síntese: ao ordenar a realização da perícia sobre a máquina apreendida com vista a averiguar se a mesma se ajustava
aos requisitos da Lei do Jogo e ao indicar, como meio de prova, o auto de apreensão da máquina, o Ministério Público
validou de forma implícita, mas inequívoca, a apreensão da máquina efectuada pela Brigada Fiscal.
Do exposto resulta que o Ministério Público fiscalizou a legalidade da apreensão da máquina e considerou de forma
tácita, mas inequívoca, que essa apreensão havia sido válida.
Não se mostra, assim, acertada a afirmação constante do despacho recorrido segundo a qual a apreensão não foi
validade.
Também não se mostra correcta a afirmação constante do mesmo despacho segundo a qual, decorrido o prazo de 72
horas não se mostrava “possível a reparação da irregularidade, em função da natureza do prazo estabelecido no artigo 178,
n.º 5, do CPP”.
Deduz-se desta parte do despacho que o prazo de 72 horas era um prazo peremptório e que, decorrido o mesmo,
extinguia-se o direito do Ministério Público validar a apreensão.
Este entendimento não tem apoio na lei. O prazo de 72 horas é o prazo para a autoridade judiciária validar a
apreensão. Decorrido esse prazo sem se ter procedido à validação, a apreensão só seria inválida se a irregularidade fosse
arguida nos termos do disposto no artigo 123º, n.º 1, do C. Penal. Porém, até ao momento da arguição, o Ministério
Público conservava o poder de reparar a irregularidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 123º.
Tendo a apreensão sido validada pelo Ministério Público antes de ter sido arguida a sua irregularidade, desaparece o
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pressuposto em que assentou o despacho recorrido para julgar inválida a perícia e verificada a nulidade prevista pelo artigo
120º, n.º 2, alínea d), do C. P. Penal.
(Acórdão
do
TRL,
de
06-11-2007,
proc.
n.º
4233/2007-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3444e3f534cfddcb802573d3005c5dcc?OpenDocument)
I – A apreensão material do original dos documentos deve manter-se se isso se tornar necessário nomeadamente para a
prova (artigo 178.º, n.º 1, parte final, do Código de Processo Penal).
II - Não obstante já ter sido realizada uma perícia com base nos documentos apreendidos, no caso pode tornar-se
necessário efectuar, na fase de julgamento, outras perícias para as quais os originais dos documentos são imprescindíveis.
III – A certidão que nos termos do n.º 1 do artigo 183.º do Código de Processo Penal é entregue ao detentor do
documento apreendido, tal como a cópia que, de acordo com o n.º 2 do mesmo preceito legal lhe é entregue, não se
encontra sujeita ao regime estabelecido no Código das Custas Judiciais porque é uma mera decorrência da apreensão
efectuada.
(Acórdão
do
TRL,
de
29-09-2004,
proc.
n.º
5374/2004-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/cdb3ccfa69cf5432802570a00050a8f6?OpenDocument)
I – “...ainda que esteja em causa o atropelamento mortal de um menor com o veículo em questão, apreendido nos
termos prevenidos no art.º 178.º, n.º 1 do C.P.P., tem de reconhecer-se que o mesmo veículo foi já objecto de completos
exames periciais...”;
II “...não resulta dos autos nem a pendência de exames laboratoriais nem a possibilidade de se verem necessárias novas
diligências probatórias concernentes ao veículo...”;
III – “...afigura-se inconsistente (...) o argumento tirado da eventual declaração de perda do veículo, nos termos
prevenidos pelo art.º 109.º, n.º 1, do CP, pois que não se vê que a restituição do veículo ao proprietário obstaculize tal
efeito sancionatório”;
IV – “...nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 186.º, do C.P.P., o veículo deve ser restituído a quem de direito”.
(Acórdão
do
TRL,
de
19-11-2003,
proc.
n.º
8709/2003-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1162cdeea375ed4080256e200053b1b1?OpenDocument
)
I - Não é de indeferir liminarmente o requerimento em que o proprietário de uma viatura automóvel apreendida, solicita
a restituição invocando boa-fé, ao abrigo do disposto no art.º 178.º, do C.P.P., requerimento a autuar por apenso, ex vi do
disposto no n.º 1, do art.º 68.º, do mesmo diploma.
II - Tratando-se, como no caso se trata, de apreensão no decurso de indiciado crime de tráfico de estupefaciente, o
procedimento está regulado no art.º 36-A, do DL n.º 15/93, de 22/01, introduzido pela Lei n.º 45/96, de 03/09.
(Acórdão
do
TRL,
de
16-01-2003,
proc.
n.º
0079029,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ddc7dd7b1117298880256d020048f7bc?OpenDocument
)
5- Orientação do MP
Instrução nº 1/13 de 30-07-2013 - Recuperação de Activos e Administração de Bens Apreendidos - Gabinete de
Recuperação de Activos e Gabinete de Administração de Bens
O combate à criminalidade, em particular à criminalidade propiciadora de elevados proventos para os agentes do crime,
não se deve centrar apenas na reacção penal “strictosensu”, devendo incidir igualmente na apreensão, perda ou confisco
dos instrumentos do crime e dos produtos e bens gerados pela actividade criminosa.
Foram adoptados diversos instrumentos legais capazes de reforçar o efectivo combate à referida criminalidade, não só ao
nível da reacção penal tradicional, por via das sanções a aplicar e do alargamento/alteração dos tipos criminais relativos a
certos comportamentos criminosos, mas igualmente através da criação de mecanismos adequados a permitir uma actuação
atempada e eficaz dos operadores judiciários em sede de investigação financeira e/ou patrimonial, e de uma adequada
gestão dos bens e produtos apreendidos e recuperados.
É o caso do Gabinete de Recuperação de Activos (GRA) e do Gabinete de Administração de Bens (GAB), criados pela Lei
45/2011, de 24 de Junho e regulamentados pelas Portarias 269/2012, de 3 de Setembro e 391/2012, de 29 de Novembro,
respectivamente.
Importa, pois, que o Ministério Público, dadas as suas atribuições legais no exercício da acção penal, de modo a que
sejam alcançados os objectivos de eficácia do sistema, desencadeie, adequada e oportunamente, os mecanismos legais e
operacionais existentes.
Assim, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 12º do Estatuto do Ministério Público, para que sejam tidas
em consideração por todos os senhores magistrados e agentes do Ministério Público, formulo as seguintes instruções:
1- A par da investigação dos crimes, os senhores magistrados do Ministério Público promoverão a localização,
identificação e apreensão dos instrumentos e produtos do crime, das vantagens obtidas com a actividade criminosa e do
património incongruente com o rendimento lícito dos agentes criminosos, e procederão à liquidação e à indicação na
acusação, ou em momento posterior (nos casos previstos no art. 8º, nº 2, da Lei 5/2002, de 11 de Janeiro), dos bens e/ou
dos valores que devam ser declarados perdidos a favor do Estado
2- Em vista a evitar a sua depreciação, custos adicionais decorrentes de uma inadequada gestão, conservação e depósito,
e, se possível, o seu incremento patrimonial,os senhores magistrados do Ministério Público devem providenciar pela
adequada gestão e administração dos bens apreendidos que tenham já sido, ou que devam ser, declarados perdidos a favor
do Estado.
3- Em especial, sempre que reunidas as condições legais previstas na Lei 45/2011,de 24/6, os senhores magistrados do
Ministério Público deverão determinar a intervenção do Gabinete de Recuperação de Activos para realização da
investigação financeira e/ou patrimonial, e deverão suscitar a intervenção do Gabinete de Administração de Bens para a
gestão dos bens ou produtos recuperados, apreendidos ou declarados perdidos a favor do Estado.
4- Para tanto, recomenda-se que sejam tidas em conta as informações e os procedimentos anexos.
5- Sem prejuízo da futura criação e implementação de aplicação informática acessível a nível nacional, deverão ser
criados nas Procuradorias-Gerais Distritais e no Departamento Central de Investigação e Acção Penal mecanismos de registo
dos pedidos de intervenção do Gabinete de Recuperação de Activos e do Gabinete de Administração de Bens.
6- Esses registos destinam-se a permitir a obtenção de dados estatísticos, designadamente relativos ao número de
pedidos de intervenção efectuados e às normas legais ao abrigo das quais é requerida a intervenção; ao tipo de crimes em
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causa; ao tipo de investigação solicitada (financeira ou patrimonial); aos activos recuperados; ao tipo de bens cuja
administração e gestão foi requerida; à resposta dos Gabinetes de Recuperação de Activos e de Administração de Bens, e à
sinalização de dificuldades e constrangimentos no recurso àquelas estruturas.
[…]
Informações e Procedimentos
I - Gabinete de Recuperação deActivos
1- O Gabinete de Recuperação de Activos procede à investigação patrimonial e/ou financeira com vista à perda ou
arresto, pelas autoridades judiciárias, dos bens, produtos, lucros ou vantagens relacionadas com a prática de crimes, quer
por via dos mecanismos de perda clássica previstos no Código Penal (arts. 109º e 111º), quer por via da designada perda
ampliada (art. 7º e segs. da Lei 5/2002, de 11 de Janeiro).
2- A investigação patrimonial e/ou financeira é executada em paralelo com a investigação criminal, em apenso ao
inquérito, podendo ser também determinada e/ ou terminada depois de deduzida acusação, para os efeitos do art. 8º, nº 2,
da Lei 5/2002, de 11 de Janeiro.
3- O GRA apenas intervém por determinação do Ministério Público e tem atribuições de investigação análogas às dos
órgãos de polícia criminal.
4- A intervenção do Gabinete de Recuperação de Activos deve apenas ser desencadeada quando estiver delimitado o
objecto da investigação criminal, designadamente quanto à actividade criminosa e aos seus agentes.
5- Devem ser remetidas ao GRA as informações e os elementos essenciais que constem do inquérito, em particular a
identidade e a localização dos arguidos; os crimes em investigação; uma síntese dos factos imputados a cada um dos
arguidos; a natureza e a localização dos bens que sejam já conhecidos no inquérito.
6- As perícias apenas podem ser realizadas na investigação patrimonial e/ou financeira, por proposta à autoridade
judiciária competente, quando sejam indispensáveis à delimitação do património e dos rendimentos do arguido.
7- Quando for determinada investigação patrimonial e/ou financeira, de modo a que o GRA possa directamente solicitar e
receber as informações detidas por entidades bancárias, deverá diligenciar-se, de acordo com as exigências legais, pela
quebra do sigilo correspondente.
8- Deve ser promovida a articulação entre o OPC que realiza a investigação, o Ministério Público e o GRA,
designadamente para efeitos de aferição do interesse para a investigação patrimonial e/ou financeira dos elementos que
tenham sido conhecidos ou juntos ao processo posteriormente à determinação da sua intervenção.
9- Sempre que a investigação patrimonial e/ou financeira for determinada ou terminada após a dedução da acusação, o
magistrado titular do inquérito deverá comunicar ao magistrado do Ministério Público do Tribunal de julgamento a
pendência de liquidação para perda ampliada. Por seu turno, o magistrado do Ministério Público no tribunal do julgamento
deverá informar o Gabinete de Recuperação de Activos da data designada para julgamento.
10 - Desde que reunidos os pressupostos legais, a intervenção do Gabinete de Recuperação de Activos pode ocorrer em
relação a diversos tipos de crime, designadamente crimes de tráfico de estupefacientes, tráfico de pessoas, tráfico de armas,
lenocínio, falsificação de documentos, não se cingindo apenas aos crimes que integram a denominada criminalidade
económico-financeira.
II- Gabinete de Administração de Bens
1- O Gabinete de Administração de Bens é uma unidade orgânica do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da
Justiça (IGFEJ), e tem por missão, nomeadamente:
a. Administrar e gerir os bens apreendidos ou recuperados, independentemente de os mesmos terem já sido, ou não,
declarados perdidos a favor do Estado;
b. Determinar e proceder à sua venda, mesmo antecipada, afectá-los a serviço público ou determinar a sua destruição;
c. Proceder ao exame, descrição e registo da avaliação dos bens quando tal se revelar de especial complexidade ou exigir
especiais conhecimentos;
d. Solicitar ao Ministério Público, em momento prévio ao destino a dar aos bens, informação sobre o seu valor probatório
e sobre a probabilidade de perda a favor do Estado.
2- O Gabinete de Administração de Bens apenas intervém a pedido das autoridades judiciárias ou do Gabinete de
Recuperação de Activos, relativamente a bens cujo valor exceda 50 Unidades de Conta.
3- É aconselhável que os magistrados do Ministério Público, no âmbito dos concretos processos, se articulem com o
Gabinete de Administração de Bens, contactando-o directamente, mesmo que por meios informais, de modo a esclarecerem
as questões que sejam relevantes para o pedido de intervenção.
4- O pedido de intervenção do Gabinete de Administração de Bens deve ser instruído com os elementos documentais e as
informações essenciais a que o mesmo possa iniciar os procedimentos de administração e gestão dos bens, em especial:
a. Despacho a solicitar a intervenção do GAB;
b. Informação sobre o valor probatório dos bens;
c. Decisão que determinou a perda dos bens a favor do Estado, caso já tenha sido proferida, ou informação sobre a
probabilidade de perda;
d. Localização do bem;
e. Informação sobre o respectivo proprietário ou legítimo possuidor;
f. Informação sobre se foi nomeado fiel depositário e, na afirmativa, a sua identificação e elementos de contacto;
g. Auto de apreensão e auto de avaliação, caso tenha sido efectuada no âmbito do inquérito;
h. Informação e/ou elementos documentais sobre a existência de ónus e encargos que recaiam sobre os bens e sobre o
registo dos bens
III Coordenadas/Contactos
[…]

Artigo 179.º
Apreensão de correspondência
1 - Sob pena de nulidade, o juiz pode autorizar ou ordenar, por despacho, a apreensão, mesmo nas
estações de correios e de telecomunicações, de cartas, encomendas, valores, telegramas ou qualquer
outra correspondência, quando tiver fundadas razões para crer que:
a) A correspondência foi expedida pelo suspeito ou lhe é dirigida, mesmo que sob nome diverso ou
através de pessoa diversa;
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b) Está em causa crime punível com pena de prisão superior, no seu máximo, a 3 anos; e
c) A diligência se revelará de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova.
2 - É proibida, sob pena de nulidade, a apreensão e qualquer outra forma de controlo da
correspondência entre o arguido e o seu defensor, salvo se o juiz tiver fundadas razões para crer que
aquela constitui objecto ou elemento de um crime.
3 - O juiz que tiver autorizado ou ordenado a diligência é a primeira pessoa a tomar conhecimento do
conteúdo da correspondência apreendida. Se a considerar relevante para a prova, fá-la juntar ao
processo; caso contrário, restitui-a a quem de direito, não podendo ela ser utilizada como meio de
prova, e fica ligado por dever de segredo relativamente àquilo de que tiver tomado conhecimento e não
tiver interesse para a prova.
Notas:
1- Legislação
Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro (Lei do Cibercrime)
Artigo 11.º
Âmbito de aplicação das disposições processuais
1 - Com excepção do disposto nos artigos 18.º e 19.º, as disposições processuais previstas no presente capítulo aplicam-se
a processos relativos a crimes:
a) Previstos na presente lei;
b) Cometidos por meio de um sistema informático; ou
c) Em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico.
2 - As disposições processuais previstas no presente capítulo não prejudicam o regime da Lei n.º 32/2008, de 17 de Julho
[Conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente
disponíveis ou de redes públicas de comunicações].
Artigo 12.º
Preservação expedita de dados
1 - Se no decurso do processo for necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade, obter dados
informáticos específicos armazenados num sistema informático, incluindo dados de tráfego, em relação aos quais haja
receio de que possam perder-se, alterar-se ou deixar de estar disponíveis, a autoridade judiciária competente ordena a
quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados, designadamente a fornecedor de serviço, que preserve os dados em
causa.
2 - A preservação pode também ser ordenada pelo órgão de polícia criminal mediante autorização da autoridade
judiciária competente ou quando haja urgência ou perigo na demora, devendo aquele, neste último caso, dar notícia
imediata do facto à autoridade judiciária e transmitir-lhe o relatório previsto no artigo 253.º do Código de Processo Penal.
3 - A ordem de preservação discrimina, sob pena de nulidade:
a) A natureza dos dados;
b) A sua origem e destino, se forem conhecidos; e
c) O período de tempo pelo qual deverão ser preservados, até um máximo de três meses.
4 - Em cumprimento de ordem de preservação que lhe seja dirigida, quem tenha disponibilidade ou controlo sobre esses
dados, designadamente o fornecedor de serviço, preserva de imediato os dados em causa, protegendo e conservando a sua
integridade pelo tempo fixado, de modo a permitir à autoridade judiciária competente a sua obtenção, e fica obrigado a
assegurar a confidencialidade da aplicação da medida processual.
5 - A autoridade judiciária competente pode ordenar a renovação da medida por períodos sujeitos ao limite previsto na
alínea c) do n.º 3, desde que se verifiquem os respectivos requisitos de admissibilidade, até ao limite máximo de um ano.
Artigo 13.º
Revelação expedita de dados de tráfego
Tendo em vista assegurar a preservação dos dados de tráfego relativos a uma determinada comunicação,
independentemente do número de fornecedores de serviço que nela participaram, o fornecedor de serviço a quem essa
preservação tenha sido ordenada nos termos do artigo anterior indica à autoridade judiciária ou ao órgão de polícia
criminal, logo que o souber, outros fornecedores de serviço através dos quais aquela comunicação tenha sido efectuada,
tendo em vista permitir identificar todos os fornecedores de serviço e a via através da qual aquela comunicação foi
efectuada.
Artigo 14.º
Injunção para apresentação ou concessão do acesso a dados
1 - Se no decurso do processo se tornar necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade, obter
dados informáticos específicos e determinados, armazenados num determinado sistema informático, a autoridade judiciária
competente ordena a quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados que os comunique ao processo ou que permita o
acesso aos mesmos, sob pena de punição por desobediência.
2 - A ordem referida no número anterior identifica os dados em causa.
3 - Em cumprimento da ordem descrita nos n.os 1 e 2, quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados comunica
esses dados à autoridade judiciária competente ou permite, sob pena de punição por desobediência, o acesso ao sistema
informático onde os mesmos estão armazenados.
4 - O disposto no presente artigo é aplicável a fornecedores de serviço, a quem pode ser ordenado que comuniquem ao
processo dados relativos aos seus clientes ou assinantes, neles se incluindo qualquer informação diferente dos dados
relativos ao tráfego ou ao conteúdo, contida sob a forma de dados informáticos ou sob qualquer outra forma, detida pelo
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fornecedor de serviços, e que permita determinar:
a) O tipo de serviço de comunicação utilizado, as medidas técnicas tomadas a esse respeito e o período de serviço;
b) A identidade, a morada postal ou geográfica e o número de telefone do assinante, e qualquer outro número de acesso,
os dados respeitantes à facturação e ao pagamento, disponíveis com base num contrato ou acordo de serviços; ou
c) Qualquer outra informação sobre a localização do equipamento de comunicação, disponível com base num contrato ou
acordo de serviços.
5 - A injunção prevista no presente artigo não pode ser dirigida a suspeito ou arguido nesse processo.
6 - Não pode igualmente fazer-se uso da injunção prevista neste artigo quanto a sistemas informáticos utilizados para o
exercício da advocacia, das actividades médica e bancária e da profissão de jornalista.
7 - O regime de segredo profissional ou de funcionário e de segredo de Estado previsto no artigo 182.º do Código de
Processo Penal é aplicável com as necessárias adaptações.
Artigo 15.º
Pesquisa de dados informáticos
1 - Quando no decurso do processo se tornar necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade,
obter dados informáticos específicos e determinados, armazenados num determinado sistema informático, a autoridade
judiciária competente autoriza ou ordena por despacho que se proceda a uma pesquisa nesse sistema informático, devendo,
sempre que possível, presidir à diligência.
2 - O despacho previsto no número anterior tem um prazo de validade máximo de 30 dias, sob pena de nulidade.
3 - O órgão de polícia criminal pode proceder à pesquisa, sem prévia autorização da autoridade judiciária, quando:
a) A mesma for voluntariamente consentida por quem tiver a disponibilidade ou controlo desses dados, desde que o
consentimento prestado fique, por qualquer forma, documentado;
b) Nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios da prática
iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa.
4 - Quando o órgão de polícia criminal proceder à pesquisa nos termos do número anterior:
a) No caso previsto na alínea b), a realização da diligência é, sob pena de nulidade, imediatamente comunicada à
autoridade judiciária competente e por esta apreciada em ordem à sua validação;
b) Em qualquer caso, é elaborado e remetido à autoridade judiciária competente o relatório previsto no artigo 253.º do
Código de Processo Penal.
5 - Quando, no decurso de pesquisa, surgirem razões para crer que os dados procurados se encontram noutro sistema
informático, ou numa parte diferente do sistema pesquisado, mas que tais dados são legitimamente acessíveis a partir do
sistema inicial, a pesquisa pode ser estendida mediante autorização ou ordem da autoridade competente, nos termos dos
n.os 1 e 2.
6 - À pesquisa a que se refere este artigo são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as regras de execução das buscas
previstas no Código de Processo Penal e no Estatuto do Jornalista.
Artigo 16.º
Apreensão de dados informáticos
1 - Quando, no decurso de uma pesquisa informática ou de outro acesso legítimo a um sistema informático, forem
encontrados dados ou documentos informáticos necessários à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade,
a autoridade judiciária competente autoriza ou ordena por despacho a apreensão dos mesmos.
2 - O órgão de polícia criminal pode efectuar apreensões, sem prévia autorização da autoridade judiciária, no decurso de
pesquisa informática legitimamente ordenada e executada nos termos do artigo anterior, bem como quando haja urgência
ou perigo na demora.
3 - Caso sejam apreendidos dados ou documentos informáticos cujo conteúdo seja susceptível de revelar dados pessoais
ou íntimos, que possam pôr em causa a privacidade do respectivo titular ou de terceiro, sob pena de nulidade esses dados
ou documentos são apresentados ao juiz, que ponderará a sua junção aos autos tendo em conta os interesses do caso
concreto.
4 - As apreensões efectuadas por órgão de polícia criminal são sempre sujeitas a validação pela autoridade judiciária, no
prazo máximo de 72 horas.
5 - As apreensões relativas a sistemas informáticos utilizados para o exercício da advocacia e das actividades médica e
bancária estão sujeitas, com as necessárias adaptações, às regras e formalidades previstas no Código de Processo Penal e as
relativas a sistemas informáticos utilizados para o exercício da profissão de jornalista estão sujeitas, com as necessárias
adaptações, às regras e formalidades previstas no Estatuto do Jornalista.
6 - O regime de segredo profissional ou de funcionário e de segredo de Estado previsto no artigo 182.º do Código de
Processo Penal é aplicável com as necessárias adaptações.
7 - A apreensão de dados informáticos, consoante seja mais adequado e proporcional, tendo em conta os interesses do
caso concreto, pode, nomeadamente, revestir as formas seguintes:
a) Apreensão do suporte onde está instalado o sistema ou apreensão do suporte onde estão armazenados os dados
informáticos, bem como dos dispositivos necessários à respectiva leitura;
b) Realização de uma cópia dos dados, em suporte autónomo, que será junto ao processo;
c) Preservação, por meios tecnológicos, da integridade dos dados, sem realização de cópia nem remoção dos mesmos; ou
d) Eliminação não reversível ou bloqueio do acesso aos dados.
8 - No caso da apreensão efectuada nos termos da alínea b) do número anterior, a cópia é efectuada em duplicado, sendo
uma das cópias selada e confiada ao secretário judicial dos serviços onde o processo correr os seus termos e, se tal for
tecnicamente possível, os dados apreendidos são certificados por meio de assinatura digital.
Artigo 17.º
Apreensão de correio electrónico e registos de comunicações de natureza semelhante
Quando, no decurso de uma pesquisa informática ou outro acesso legítimo a um sistema informático, forem encontrados,
armazenados nesse sistema informático ou noutro a que seja permitido o acesso legítimo a partir do primeiro, mensagens
de correio electrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante, o juiz pode autorizar ou ordenar, por despacho,
a apreensão daqueles que se afigurem ser de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova, aplicando-se
correspondentemente o regime da apreensão de correspondência previsto no Código de Processo Penal.
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2- Acórdãos do STJ
Ver notas ao art.ºs 187.º e 189.º
IV - Os recorrentes suscitam a existência de uma nulidade insanável, alegando que o tribunal de 1.ª instância para
fundamentar a sua convicção utilizou um meio proibido de prova, pois que considerou a leitura dos telemóveis
apreendidos, sem que a abertura daqueles tivesse sido precedida de autorização expressa da entidade judiciária. Mas esta
questão da prova proibida é encarada sob duas perspectivas: a da nulidade por intercepção não consentida ou autorizada e
a da nulidade por violação da intimidade e correspondência.
V - O cartão de telemóvel é o repositório de mensagens, a respectiva caixa de correio, que as recebe até serem
inutilizadas pelo destinatário, e a mensagem uma forma de telecomunicação, por meio diferente de telefone, à qual se
aplicam as regras sobre as escutas telefónicas, por força do art.º 190.º, do CPP. No caso concreto, houve autorização
judicial para intercepção de conversações ou comunicações, o que incluiria naturalmente as feitas por meio diverso do
telefone e que é o telemóvel, mas não abarcando estas.
VI - No entanto, uma outra questão que tem se ser equacionada tem a ver com o efectivo interesse, a força real
probatória que os elementos colhidos através da leitura dos cartões tiveram na solução global, havendo que indagar de que
modo e com que peso contribuíram para a decisão de fundamentação da facticidade apurada, sendo que os recorrentes se
limitaram a fazer afirmações genéricas, sem explicar porque o material foi decisivo para a decisão, nem porque teve peso
forte na apreciação da matéria de facto.
VII - No acórdão recorrido afirma-se que “mesmo no tocante às vigilâncias e leitura da memória do telemóvel nada
trouxeram de seguro que pudesse gerar uma convicção segura acerca dos elementos possíveis para incriminar os arguidos”,
motivo pelo qual improcede a arguição de nulidade por uso de método proibido de prova.
Extracto da fundamentação:
Como refere João Conde Correia, no trabalho Qual o significado de abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na
correspondência e nas telecomunicações (art. 32.º, n.º 8, 2.ª parte da C.R.P.)? in Revista do Ministério Público, ano 20, n.º
79, págs. 51/3, o direito ao sigilo da correspondência e de outros meios de comunicação privada, consagrado no art. 34.º,
n.º 1 da CRP e arts 75.º a 78.º do Código Civil protege toda a espécie de comunicação interpessoal, privada ou não,
efectuada por intermédio da correspondência e das telecomunicações, independentemente do meio técnico utilizado e do
seu conteúdo, impedindo a sua violação ou devassa por terceiros ou pelo Estado.
No conflito entre esse direito e o interesse punitivo do Estado e os valores que lhe estão subjacentes, como sejam, entre
outros, a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de elevado montante, a primeira via de redução desse conflito é o
consentimento do ofendido, um espaço de consenso ou ausência de conflito, em observância do princípio volenti non fit
injuria, como expressão da autonomia pessoal, constitucionalmente tutelada.
Paulo Verdelho em A obtenção de prova no ambiente digital, in RMP, ano 25, n.º 99, pág. 122/4, refere que quanto à
intercepção de mensagens de correio electrónico em tempo real, prevê o artigo 190.º que a esta forma de obtenção de
prova seja aplicável o regime da intercepção de comunicações telefónicas. A este propósito não se suscitam dúvidas, uma
vez que esta norma legal manda aplicar o regime das intercepções telefónicas à intercepção de qualquer outra comunicação
electrónica (a lei refere “as conversações ou comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone,
designadamente correio electrónico ou outras formas de transmissão de dados por via telemática”). Portanto a intercepção
de mensagens de correio electrónico é admissível nos mesmos casos em que a lei permite a realização de escutas
telefónicas, estando sujeita às mesmas formalidades.
Adianta que, noutra perspectiva, as mensagens de correio electrónico podem ser utilizadas como prova de um crime já
após terem sido enviadas e recebidas, já armazenadas, dizendo que se é verdade que, sendo interceptadas em tempo real,
as mensagens de correio electrónico são comunicações electrónicas, após o seu recebimento devem ser antes encaradas
como correspondência.
A propósito da questão de saber se deve dar-se o mesmo tratamento garantístico a mensagens recebidas mas ainda não
lidas e a mensagens recebidas e já efectivamente abertas e lidas, diz que às primeiras parece fácil dar, analogicamente, o
mesmo tratamento do correio físico, dito tradicional, contido em envelopes ainda não abertos. Quanto às segundas, é de
admitir a possibilidade de se considerarem meros documentos armazenados num computador, com o mesmo estatuto de
uma carta recebida e guardada num arquivo pessoal ou de um texto escrito e guardado em suporte informático. A acolherse esta perspectiva, as mensagens não abertas teriam um tratamento diferenciado das mensagens já abertas e lidas.
E depois assinala que “as mesmas razões que se adiantaram quanto a mensagens de correio electrónico são na íntegra
aplicáveis a mensagens emitidas por telemóvel, através do serviço de SMS (short message service).
No nosso caso não se está perante uma intercepção de comunicação em directo, interferência em comunicação em
tempo real, mas face a leitura dos cartões de telemóveis apreendidos aos arguidos aquando da sua detenção em 14 de
Maio de 2007 e feita nos dias 1, 2 e 6 de Agosto de 2007.
O cartão de telemóvel é o repositório de mensagens, a respectiva caixa de correio, que as recebe até serem inutilizadas
pelo destinatário, a mensagem uma forma de telecomunicação, por meio diferente de telefone, à qual se aplicam as regras
sobre as escutas telefónicas por força do artigo 190.º, do CPP.
Ora, no caso presente houve autorização judicial para intercepção de conversações ou comunicações, o que incluiria
naturalmente as feitas por meio diverso do telefone e que é o telemóvel, mas não abarcando estas.
[…]
O Tribunal da Relação teve como certo que não havia autorização, defendendo inclusive não ser necessária a
intervenção do juiz quanto aos telemóveis.
Após enunciar as disposições processuais aplicáveis, fundamenta-se no acórdão recorrido, de fls. 58 a 63 (fls. 2989 a
2994) nos termos seguintes:
«Como em qualquer outra comunicação, também as comunicações por telemóvel ocorrem durante certo lapso de tempo.
Ou seja, começam quando entram na rede e acabam quando saem da rede.
É a sua intercepção neste lapso de tempo o assunto dos citados preceitos legais.
Quando o momento do seu recebimento já pertence ao passado, qualquer contacto com a comunicação feita não tem
qualquer correspondência com a ideia de intercepção a se reportam os artigos 187º a 190º do C. P. Penal.
As mensagens que, depois de recebidas, ficam gravadas no receptor deixam de ter a natureza de comunicação em
transmissão. São, isso sim, comunicações recebidas, pelo que deverão ter o mesmo tratamento da correspondência escrita
já recebida e guardada pelo destinatário.
Tal como acontece na correspondência efectuada pelo correio tradicional, diferenciar-se-á a mensagem já recebida mas
ainda não aberta da mensagem já recebida e aberta. Na apreensão daquela rege o artigo 179º do C. P. Penal, mas a
apreensão da já recebida e aberta não terá mais protecção do que as cartas recebidas, abertas e guardadas pelo seu
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destinatário.
E a mensagem recebida em telemóvel, atenta a natureza e finalidade do aparelho e o seu porte pelo arguido no momento
das revistas e apreensões efectuadas, é de presumir que, uma vez recebida, foi lida pelo seu destinatário.
Na sua essência, a mensagem mantida em suporte digital depois de recebida e lida terá a mesma protecção da carta em
papel que tenha sido recebida pelo correio e que foi aberta e guardada em arquivo pessoal.
Sendo meros documentos escritos, estas mensagens não gozam da aplicação do regime de protecção da reserva da
correspondência e das comunicações.
A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 34º, consagra a inviolabilidade do domicílio e da correspondência e
de outros meios de comunicação privada.
A garantia da inviolabilidade da correspondência e de outros meios de comunicação privada é uma decorrência da
protecção que a Constituição dá à dignidade da pessoa, ao seu desenvolvimento pessoal e, essencialmente, à garantida da
liberdade e privacidade individual.
Naturalmente que tal garantia constitucional abrange, como bem salientam Gomes Canotilho e Vital Moreira (in
“Constituição da República Portuguesa Anotada”, 4ª ed. revista, Coimbra Editora, 2007, Vol. I, pág. 544), “toda a espécie de
correspondência de pessoa a pessoa (cartas, postais, impressos), cobrindo mesmo as hipóteses de encomendas que não
contêm qualquer comunicação escrita, e todas as telecomunicações (telefone, telegrama, telefax, etc.)”. Além disso, e como
dizem os mesmos autores (ob. e local citados), “a garantia do sigilo abrange não apenas o conteúdo da correspondência,
mas o «tráfego» como tal (espécie, hora, duração, intensidade de utilização)”.
É também em função (designadamente) destas dimensões constitucionais do direito à inviolabilidade da correspondência
e de outros meios de comunicação privada que o artigo 32º, nº 8, da C.R.P., prevê a nulidade de todas as provas obtidas
mediante tortura, coacção, ofensa à integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações.
O artigo 126º do C. P. Penal surge como forma de concretização legal das normas constitucionais acabadas de citar.
Neste dispositivo legal, definem-se como métodos (absolutamente) proibidos de prova, entre outros, os que, por qualquer
modo, violem ou ofendam a integridade física ou moral das pessoas, atingindo-as na sua liberdade de vontade ou de
decisão, perturbando-as na sua capacidade de avaliação e de memória, iludindo-as, condicionando-as ou limitando-as
através de ameaças ou de medidas legalmente inadmissíveis.
O nº 3 do mesmo artigo 126º do C. P. Penal afirma que são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas, as provas
obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, sem o
consentimento do respectivo titular.
Não se trata, aqui, neste nº 3 do preceito em análise, de uma proibição absoluta de obtenção de prova, mas apenas de
uma proibição relativa, porque estão em causa direitos disponíveis. Assim sendo, é possível a sua utilização, desde que haja
consentimento válido, ou do próprio ou do juiz de instrução.
Entendem os arguidos que, faltando a dos próprios, só com a autorização do juiz de instrução se poderia ter acesso ao
conteúdo gravado na memória do telemóvel ou do respectivo cartão.
Nenhuma dúvida existe que a intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas só pode ser
autorizada por despacho fundamentado do juiz de instrução (artigo 187º, nº 1, do C. P. Penal), regime que é aplicável às
conversações ou comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone, designadamente correio
electrónico ou outras formas de transmissão de dados por via telemática, mesmo que se encontrem guardadas em suporte
digital, e à intercepção das comunicações entre presentes (artigo 189º, nº 1, do mesmo C. P. Penal).
Ora, com esta norma, como acima já enunciado, não se tem em vista a obtenção de prova de comunicações já realizadas
ou de dados já gravados em qualquer suporte.
Estes dados - mensagens enviadas ou recebidas, a lista telefónica dos contactos, chamadas recebidas e atendidas,
chamadas recebidas e não atendidas, chamadas efectuadas ou outros dados que sejam guardados no telemóvel (seja na
memória do cartão ou do próprio telemóvel) - devem ser revelados e não se torna necessário que essa revelação seja
precedida de autorização do juiz de instrução, já que não se trata aqui de qualquer dado ou comunicação em transmissão,
mas apenas um certo dado que se encontra guardado num certo suporte: o telemóvel ou o cartão de memória.
No caso destes autos, foram apreendidos, além do mais, diversos telemóveis pertencentes aos arguidos.
Nos exames periciais desses telemóveis, a que se procedeu no âmbito da investigação e constantes dos autos, descrevemse as mensagens “sms” enviadas ou recebidas nos aparelhos, as chamadas efectuadas, as chamadas recebidas e as
chamadas não atendidas, aí se descrevendo ainda os contactos armazenados nos aparelhos, no cartão SIM ou no cartão de
memória.
Por isso, o regime das escutas telefónicas não é aplicável ao conteúdo da memória do telemóvel ou do cartão deste, e,
nessa medida, o acesso a tal conteúdo não carece de ser obtido mediante autorização prévia do juiz de instrução.
Nenhuma dúvida se suscitou nos autos ou subsiste sobre a validade da apreensão dos telemóveis (do aparelho e do que
nele se contém). Assim, mal se compreenderia que não fosse possível revelar nos autos os dados contidos nesse objecto (o
telemóvel) apreendido.
Improcede, pois, neste segmento, o recurso interposto».
Uma outra questão que tem de ser equacionada tem a ver com o efectivo interesse, a real força probatória que os
elementos colhidos através da leitura dos cartões tiveram na solução global, havendo que indagar de que modo e com que
peso contribuíram para a decisão de fundamentação da facticidade apurada.
Nota: ver extracto da fundamentação em nota ao art.º 126.º
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
14-07-2010,
proc.
n.º
149/07.9JELSB.E1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/21ac26b56cb6b8d6802577a6003109a4?OpenDocument
)
I - Os princípios constitucionais da busca da verdade material e da realização da justiça, mesmo em matéria de
funcionalidade da justiça, penas e da tutela de valores, têm limites, impostos pela dignidade e pelos direitos fundamentais
das pessoas, que se traduzem processualmente nas proibições de prova.
II - A proibição de obtenção de meios de prova mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e
nas telecomunicações pode ser afastada, quer pelo acordo do titular dos direitos em causa, quer pelas restrições à
inviolabilidade desses direitos expressamente autorizadas pela CRP.
III - O legislador constitucional, atento à necessidade de compaginar interesses e valores igualmente merecedores de
tutela e, ainda, da circunstância de uma leitura fundamentalista do catálogo dos direitos da personalidade deixar
desarmada a comunidade perante as exigências de perseguição de uma criminalidade cada vez mais organizada e eficiente
na prossecução dos seus propósitos, veio admitir, na área menos densa dos mesmos direitos, restrições à intangibilidade da
vida privada, domicilio, correspondência ou telecomunicações.
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IV - A regra neste domínio é a da proibição de produção e de valoração das gravações; a excepção será a existência de
uma lei ordinária relativa ao processo criminal que estabeleça uma autorização de produção e consequente valoração
probatória.
V - O sigilo das telecomunicações, protegido legalmente e com inscrição no texto constitucional – art. 34.º, n.º 1 - tem
uma perspectiva dual em que está subjacente a possibilidade de cada cidadão poder emitir, ou receber informação
produzida para ou por terceiro, desenvolvendo ideias e valorações que não são mais do que emanações da sua
personalidade. Relativamente às mesmas assiste-lhe o direito de preservar tal informação, impedindo o seu acesso por
outrem, o que postula a ideia de que o que está em causa é a transmissão à distância e tal informação e todo o conteúdo
que esta comporte ou seja o conteúdo das comunicações e, também, os dados de tráfego.
VI - Num Estado de Direito democrático, assiste a qualquer cidadão o direito de telefonar quando, e para quem quiser,
com a mesma privacidade que se confere ao conteúdo da sua conversa. Porém, diferentemente se alinham os elementos,
ou dados de base, pois que aqui, e nomeadamente no que toca ao catálogo de número de telemóveis, estamos perante
algo exógeno a qualquer comunicação, ou ao conjunto das comunicações, e antes se perfila uma situação em tudo
semelhante à informação constante de um documento, de uma agenda ou eventualmente de uma base de dados.
VII - A mera identificação do titular de um número de telefone fixo ou móvel, mesmo quando confidencial, surge com
uma autonomia e uma instrumentalidade relativamente às eventuais comunicações e, por isso mesmo, não pertence ao
sigilo das telecomunicações, nem beneficia das garantias concedidas ao conteúdo das comunicações e aos elementos de
tráfego gerados pelas comunicações propriamente ditas.
VIII - A consulta da agenda contida num telemóvel não representa uma intromissão nas telecomunicações nem
representa a violação da reserva da vida privada. Outrossim, a ponderação investigatória e probatória, da agenda do
telemóvel como factor de determinação da sua propriedade, e da relação sequente com o crime praticado, não colide com
nenhum núcleo fundamental da dignidade do investigado e está perfeitamente justificada pela ponderação do interesse em
perseguir criminalmente quem comete um crime de homicídio voluntário, sob a forma tentada, face à mera determinação
dos contactos telefónicos existente na agenda do telemóvel que foi abandonado. Estamos em face de uma situação
análoga à da mera agenda, ou do documento, que por mero descuido o agente criminoso esqueceu no local do crime, não
existindo qualquer utilização de meio proibido de prova.
Extracto da fundamentação:
Aquilo que, em face da teoria da ponderação, é a ordenação de valores, assumindo que o direito à intimidade da vida
privada não é um valor absoluto e deve ceder perante interesses fundamentais, como é o caso da eficiência da justiça
criminal no combate à criminalidade grave, é ali, na visão da “teoria das esfera e núcleo intocável”, entendido como valor
híbrido que será relativo até um determinado momento, mas absoluto quando toca o insuperável núcleo da dignidade do
Homem. A questão é a de saber onde começa, e acaba, tal núcleo essencial por forma a não se conceder a tal domínio, onde
se jogam valores fundamentais, uma inescapável margem de insegurança, e de vacuidade, que, querendo dizer tudo, acaba
por não dizer nada.
A Constituição não exclui que, neste domínio específico, uma ponderação possa conduzir a que, em concreto, o interesse
público geral na investigação dos ilícitos penais imputados ao arguido e na prossecução da verdade material e a
subsequente realização da justiça se sobreponham, acauteladas as devidas reservas, às necessidades de tutela da sua esfera
de privacidade. Porém, quando o juízo sobre a existência, ou não, de uma afronta à dignidade do homem tem implícita a
forma como o imputado equaciona a sua relação com a dignidade dos outros, colocando em causa valores fundamentais
(como o direito à vida) aquele núcleo essencial deve ser avaliado num juízo de ponderação em que pesam a gravidade do
crime e os valores jurídicos tutelado pela lei penal. O respeito pela dignidade e intimidade de cada cidadão acaba quando o
mesmo desrespeita a dignidade dos outros cidadãos e os valores fundamentais prosseguidos pelo Estado como é o caso da
funcionalidade da justiça penal.
É, quanto a nós, incontornável o pressuposto de que dificilmente se pode afirmar um núcleo inviolável de dignidade a
respeitar quando o que está em causa é a perseguição penal do agente que coloca em causa direitos fundamentais como é
a vida dos seus concidadãos (por exemplo a leitura do diário íntimo do serial killer revelando a sua psicopatia, ou a situação
da desresponsabilização do injustamente condenado)
Assumida uma defesa do princípio da ponderação nesta área de prova proibida e protecção do direito à intimidade é
evidente que a invocação do recorrente não tem o mínimo de fundamento. A ponderação investigatória, e probatória, da
agenda do telemóvel como factor de determinação da sua propriedade, e da relação sequente com o crime praticado,
não colide com nenhum núcleo fundamental da dignidade do mesmo recorrente e está perfeitamente justificada pela
ponderação do interesse em perseguir criminalmente quem comete um crime de homicídio voluntário, sob a forma tentada,
face à mera determinação dos contactos telefónicos existente na agenda do telemóvel que foi abandonado.
Estamos em face de uma situação análoga à da mera agenda, ou do documento, que por mero descuido o agente
criminoso esqueceu no local do crime não se vislumbrando onde exista qualquer utilização de meio proibido e prova.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
03-03-2010,
proc.
n.º
886/07.8PSLSB.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/25061d49157a048c8025770a002ed7d7?OpenDocument
)
XV - Sobre a leitura do cartão de telemóvel sem o consentimento do arguido, a lei constitucional - art.º 34.º, n.º 4, da
CRP - proíbe toda a ingerência nas telecomunicações, salvo os casos previstos em matéria de processo criminal.
XVI - O cartão do telemóvel é o repositório de mensagens, a respectiva caixa de correio, que as recebe até serem
inutilizadas pelo seu destinatário; a mensagem uma forma de telecomunicação, por meio diferente do telefone, à qual se
aplicam as regras sobre as escutas telefónicas, por força do art.º 190.º do CPP.
XVII - Aquela mensagem reveste a forma de telecomunicação (electrónica), conceito que se mostrava delineado no art.º
2.º da Lei 91/97, de 01-08, revogada pela Lei 5/2004, mas que se alcança do art.º 2.º, n.º 1, al. a), da Lei 41/2004, de 18-08
(Lei das Comunicações Electrónicas, definindo o tratamento de dados pessoais e a privacidade no sector das comunicações
electrónicas), enunciando a comunicação electrónica enquanto informação trocada ou enviada entre um número finito de
pessoas mediante um serviço de comunicações electrónicas acessível ao público.
XVIII - A sua intercepção em tempo real, como algo incorpóreo, ocorrendo «num lapso de tempo localizado», que
começa e cessa quando se «entra e sai de uma rede de comunicações» (Pedro Verdelho, Apreensão de Correio Electrónico
em Processo Penal, in RMP, Ano 25.º, 2004, p. 157.º e ss.) é uma interferência numa comunicação electrónica, interferência
que, sem a devida autorização judicial, não pode deixar de constituir clara ofensa às normas sobre escutas, nos termos dos
arts. 187.º, n.º 1, e 188.º do CPP, aplicáveis por força do art.º 190.º do mesmo diploma legal, que para aqueles remete,
importando aquela crime de violação de telecomunicações - art.º 194.º, n.º 2, do CP.
XIX - Defende, porém, aquele autor que após a cessação da transmissão as «mensagens deixam de ter a essência de uma
comunicação em transmissão para passarem a ser antes uma comunicação já recebida, que terá porventura a mesma
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essência da correspondência», em nada se distinguindo de uma «carta remetida por correio físico», assimilando-se à
correspondência em forma digital. E tendo sido já recebidas, «se já foram abertas e porventura lidas e mantidas no
computador a que se destinavam, não deverão ter mais protecção que as cartas em papel em que são recebidas, abertas ou
porventura guardadas numa gaveta, numa pasta ou num arquivo», visto o disposto no art.º 194.º, n.º 1, do CP. E a concluir
afirma que «serão meros documentos escritos que podem sem qualquer reserva ser apreendidos numa busca».
XX - Mas, escreve o mesmo autor (op. cit. p. 160.º), se as mensagens não foram lidas pelo seu destinatário, a devassa, a
partir da apreensão, está sujeita à ordem prévia de apreensão pelo juiz competente; e, escreve, ainda, se o órgão de polícia
criminal se aperceber de mensagens naquelas condições deve «apresentar o computador (ou outro eventual suporte onde
estiver registada a informação) ao Ministério Público que o deverá apresentar ao juiz de instrução, para que este seja o
primeiro a tomar conhecimento do correio». Em qualquer dos casos incumbe ao juiz ordenar ou não a junção de cópia do
correio em causa ao processo.
XXI - Discorda-se da conclusão daquele autor no caso de as mensagens já terem sido lidas, porque, quer as mensagens
tenham sido lidas ou não pelo destinatário, o que nem sempre se torna de destrinça fácil, sobretudo se e quando algum do
software de gestão de correio electrónico possibilita marcar como aberta ou não aberta uma mensagem, por vontade do
seu destinatário, independentemente de ter sido ou não lida, aquele tem sempre o direito a não ver essa correspondência
que lhe foi endereçada devassada por alguém, sem sua autorização, constituindo a leitura dessa correspondência
intromissão absolutamente ilegítima nela, atentado ao direito à inviolabilidade da mesma, consagrado no art.º 34.º, n.º 4,
da CRP.
XXII - A mensagem (vulgo SMS) tem um específico destinatário e, enquanto arquivada no cartão do telemóvel, assiste
àquele o direito a não ver o teor daquela divulgado, o que não sucedeu no caso vertente quando a PJ procedeu à leitura
do cartão telemóvel sem prévia autorização judicial ou validação daquela.
XXIII - O juiz que tiver autorizado a leitura é mesmo, à face da lei, o primeiro a tomar conhecimento do teor da
correspondência apreendida para a juntar ao processo, se for relevante para a prova, ou inutilizá-la, no caso contrário, nos
termos do n.º 3 do art.º 179.º do CPP, o que realça a importância da intromissão na esfera de correspondência dirigida a
qualquer cidadão.
XXIV - Nos termos do art.º 126.º do CPP, os métodos proibidos de prova são de duas categorias, consoante a
disponibilidade ou indisponibilidade dos bens jurídicos violados: os absolutamente proibidos, pelo uso de tortura, coacção
ou em geral ofensas à integridade física ou moral - n.º s 1 e 2 -, que não podem em caso algum ser utilizados, mesmo com o
consentimento dos ofendidos, e os relativamente proibidos - n.º 3 -, que respeitam ao uso de meios de prova com
intromissão na correspondência, na vida privada, domicílio ou telecomunicações, sem consentimento do respectivo titular.
XXV - A locução “sem o consentimento do respectivo titular” tem sido usado como pedra de toque para o
estabelecimento da dicotomia prova absolutamente nula e prova relativamente nula. Se o consentimento do titular afasta a
nulidade, então esta não é insanável e o decurso do prazo de invocação preclude o direito à declaração de invalidade do
acto e dos que dela dependerem, no caso vertente até 5 dias sobre a notificação de encerramento de inquérito - n.º 3 do
art.º 120.º do CPP.
XXVI - Os métodos absolutamente proibidos de prova, por se referirem a bens absolutamente indisponíveis, determinam
que a prova seja fulminada de nulidade insanável, a qual está consagrada na expressão imperativa “não podendo ser
utilizadas”, usada no art.º 126.º, n.º 1, do CPP.
XXVII - Com efeito, há casos de atentados extremos à pessoa humana em que os direitos fundamentais comportam uma
dimensão tal que, em vista da protecção do cidadão ante o Estado e como forma de assegurar a sua subsistência e a
convivência em segurança e polidireccionada dos cidadãos, com respeito pela dignidade respectiva e o justo equilíbrio
entre a contribuição de todos e cada um para o bem comum, os meios de prova obtidos com violação daqueles é
intolerável. Há, no entanto, outros em que, mediante certos condicionalismos, não repugna admitir a sua violação,
abandonando o legislador ordinário aquela tutela absoluta e incontornável, para cair numa inadmissibilidade meramente
relativa de tais meios de prova, como forma de salvaguardar «valores de irrecusável prevalência e transcendentes aos
meros interesses da perseguição penal» nas palavras do Prof. Costa Andrade, in Sobre os Meios de Prova em Processo
Penal, p. 45 (cf., ainda, Conde Correia, in RMP, Ano 20.º, Julho/Setembro, 1999, n.º 79, p. 53, e Manuel Monteiro Guedes
Valente, op. cit. p. 121.º).
XXVIII - Essa nulidade relativa resulta do facto de a proibição de utilização não se compendiar entre as nulidades
insanáveis - art.º 119.º do CPP -, atendendo a lei, quanto a tal meio de prova poder ser usado, à vontade do seu titular, ao
seu consentimento, segundo o princípio volenti non fit injuris, dependente de arguição do interessado, em prazo fixado por
lei - art.º 120.º, n.º 3, al. c), e 121.º do CPP (cf. Maia Gonçalves, in Meios de Prova, Jornadas de Direito Processual Penal - O
Novo Código de Processo Penal, 1989, p. 115.º).
XXIX - Os métodos de proibição absoluta ou relativa de prova constituem limites, obstáculos absolutamente ou
relativamente intransponíveis à descoberta da verdade, e têm a ver com a inadmissibilidade ou admissibilidade da sua
valoração no processo, com a consequência da nulidade insanável da prova ou a simples anulabilidade, respectivamente.
XXX - No caso dos autos, com a leitura dos 2 cartões de telemóvel, em inquérito, cometeu-se nulidade não insanável,
por se não compendiar entre as nulidades insanáveis do art.º 119.º do CPP: o órgão de polícia criminal, a PJ, procedeu à
apreensão e leitura dos cartões em 03-02-2005, mas desacompanhada de autorização judicial, sem suporte legal; o arguido
interveio no processo logo em 03-02-2005, pelo que a nulidade de tal meio de prova, derivada daquela leitura e da prévia
apreensão sem autorização judicial, deveria ser arguida até 5 dias sobre o encerramento do inquérito, nos termos das als.
a) e c) do n.º 3 do art.º 120.º do CPP, o que não sucedeu, não obstante a constituição de advogado em 17-02-2005.
De resto, o arguido foi notificado, pessoalmente, da acusação em 07-09-2005 e o seu advogado em 02-09-2005, mas só
em 30-09-2005 invocou a nulidade da leitura das mensagens gravadas nos cartões e em 05-12-2005, em julgamento, a
derivada das apreensões, mostrando-se exaurido o prazo legal em que o podia fazer, pelo que se mostra sanada a nulidade
realmente cometida quanto à leitura dos dois cartões e sua apreensão.
XXXI - A tese da inadmissibilidade relativa de tal meio de prova, ou seja da intercepção da correspondência, sem
consentimento do visado, que acolhemos, pode reputar-se dominante no seio da jurisprudência. Porém, ao nível da
doutrina, e em contraposição à opinião de Maia Gonçalves, os Profs. Teresa Beleza e Germano Marques da Silva (in A Prova,
Apontamentos de Direito Processual Penal, 1992, II vol., p. 151.º-152, e Curso de Processo Penal, 2.ª ed., Ed. Verbo, 1999, II
vol., p. 116.º e ss., respectivamente) têm entendido que se o legislador quisesse considerar o regime das nulidades previsto
no art.º 118.º e ss. do CPP ter-se-ia referido a elas nesse lugar sistemático, interpretando o termo “nulas” no sentido de em
caso algum poderem ser valoradas, do conhecimento oficioso, até ao trânsito em julgado.
XXXII - De todo o modo, no caso dos autos, a leitura das mensagens, a reputar a prova respectiva absolutamente nula,
em caso algum podendo ser valorada, nem por isso se comunica (essa nulidade) a outros meios de prova, designadamente
à busca e apreensão de droga, tornada possível pelo recurso a meio lícito; esse «veneno», no contexto global da prova, não
leva à “vinculação normativa do fruto à «árvore envenenada»” (cf. Prof. Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em
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Processo Penal, pág. 61), apresentando-se essa prova com a demais bastante para convencer e fundamentar a condenação
imposta.
Extracto da fundamentação:
Sobre a leitura do cartão de telemóvel sem o consentimento do arguido a lei constitucional- art.º 34.º n.º 4, da CRP –
proibe toda a ingerência nas telecomunicações, salvo os casos previstos em matéria de processo criminal.
O cartão do telemóvel é o repositário de mensagens, a respectiva caixa de correio, que as recebe até serem inutilizadas
pelo seu destinatário, a mensagem uma forma de telecomunicação, por meio diferente de telefone, à qual se aplicam as
regras sobre as escutas telefónicas por força do art.º 190.º, do CPP.
Revestindo a mensagem uma forma de telecomunicação (electrónica), conceito que se mostrava delineado no art.º 2.º,
da Lei n.º 91/97, de 1/8, revogada pela Lei n.º 5/2004, mas que se alcança do art.º 2.º n.º 1 al.a), da Lei n.º 41/2004, de 18
de Agosto, (Lei das Comunicações Electrónicas, definindo o tratamento de dados pessoais e a privacidade no sector das
comunicações electrónicas) enunciando a comunicação electrónica enquanto informação trocada ou enviada entre um
número finito de pessoas mediante um serviço de comunicações electrónicas acessível ao público.
A sua intercepção em tempo real, como algo incorpóreo, ocorrendo “ num lapso de tempo localizado, “ que começa e
cessa quando se “ entra e sai de uma rede de comunicações “, para utilizar as palavras do Exm.º Procurador Adjunto, Dr.
Pedro Verdelho no seu estudo, “ Apreensão de Correio Electrónico em Processo Penal “, in RMP, ANO 25, 2004, págs. 157 e
segs.) é uma interferência numa comunicação electrónica, interferência que, sem a devida autorização judicial, não pode
deixar de constituir clara ofensa às normas sobre escutas nos termos dos art.º 187.º n.º 1 e 188.º, do CPP, aplicáveis por
força do art.º 190.º, do CPP, que para aqueles remete, importando aquela crime de violação de telecomunicações –art.º
194.º n.º 2, do CP.
Aquele Exm.º Magistrado, em tal estudo, faz contudo questão de ponderar que, após a cessação da transmissão, e
citando, “ As mensagens deixam de ter a essência de uma comunicação em transmissão para passarem a ser antes uma
comunicação já recebida, que terá porventura a mesma essência da correspondência “, “ em nada se distinguindo de uma “
carta remetida por correio físico”, assimilando-se à correspondência em forma digital.
E tendo sido já recebidas, “ se já foram abertas e porventura lidas e mantidas no computador a que se destinavam, não
deverão ter mais protecção que as cartas em papel em que são recebidas, abertas ou porventura guardadas numa gaveta,
numa pasta ou num arquivo “, visto o disposto no art.º 194.º n.º 1, do CP.
E a concluir afirma que “ serão meros documentos escritos que podem sem qualquer reserva ser apreendidos numa busca
“ –Estudo citado, pág. 159.
Mas, escreve aquele autor, (op. cit. pág. 160), se as mensagens não foram lidas pelo seu destinatário, a devassa, a partir
da apreensão, está sujeita à ordem prévia de apreensão pelo juiz competente ; e, escreve, ainda, que se o órgão de polícia
criminal se aperceber de mensagens naquelas condições, deve “ apresentar o computador (ou outro eventual suporte onde
estiver registada a informação ) ao Ministério Público que o deverá apresentar ao juiz de instrução, para que este seja o
primeiro a tomar conhecimento do correio “.
Em qualquer dos casos incumbe ao juiz ordenar ou não a junção de cópia do correio em causa ao processo.
Divergimos da conclusão daquele autor no caso de as mensagens já terem sido lidas, porque, quer as mensagens
tenham sido lidas ou não pelo destinatário, o que nem sempre se torna de destrinça fácil, sobretudo se e quando algum do
“ software” de gestão de correio electrónico possibilita marcar como aberta ou não aberta uma mensagem, por vontade do
seu destinatário, independentemente de ter sido ou não lida, aquele tem sempre o direito a não ver essa correspondência
que lhe foi endereçada devassada por alguém, sem sua autorização, constituindo a leitura dessa correspondência
intromissão absolutamente ilegítima nela, atentado ao direito à inviolabilidade da mesma, consagrado no art.º 34.º n.º 4,
da Constituição.
A mensagem (vulgo SMS) tem um específico destinatário e enquanto arquivada no cartão do telemóvel, assiste àquele o
direito a não ver o teor daquela divulgado, o que não sucedeu no caso vertente quando a Polícia Judiciária, procedeu à
leitura do cartão telemóvel, sem prévia autorização judicial ou validação daquela.
O juiz que tiver autorizado a leitura é mesmo à face da lei o primeiro a tomar conhecimento do teor da correspondência
apreendida para a juntar ao processo se for relevante para a prova ou inutilizá-la, no caso contrário, nos termos do n.º 3, do
art.º 179.º, do CPP, o que realça a importância da intromissão na esfera de correspondência dirigida a qualquer cidadão.
[…]
Cometeu-se, pois, quanto à leitura dos 2 cartões de telemóvel, em inquérito, nulidade não insanável, por se não
compendiar entre as nulidades insanáveis do art.º 119.º, do CPP.
O órgão de polícia criminal, a Polícia Judiciária, procedeu à apreensão e leitura dos cartões em 3.2.2005 –cfr. fls. 42, 44 e
45., mas desacompanhada de autorização judicial, sem suporte legal.
O arguido interveio no processo logo em 3.2.2005, pelo que tal nulidade de tal meio de prova, derivada daquela leitura e
aprévia apreensão, sem autorização judicial deveria ser arguida até 5 dias sobre o encerramento do inquérito, nos termos
do n.º 3, do art.º 120.º n.º 3 a) e c ), do CPP. –cfr. BMJ 416, 536 e segs e Ac. da Rel. Lisboa, de 21.2.95, in CJ, XX, TI, 165 -, o
que não sucedeu, não obstante a constituição de advogado em 17.2.2005.
De resto o arguido foi notificado, pessoalmente, da acusação em 7 de Setembro de 2005 –fls. 662 - e o seu advogado em
2 de Setembro de 2005 ( fls. 660 e 661) só em 30 de Setembro de 2005 invocou a nulidade da leitura das mensagens
gravadas nos cartões ( fls. 687) e, em 5 de Dezembro de 2005, em julgamento, a derivada das apreensões, mostrando-se
exaurido o prazo legal em que o podia fazer, pelo que se tem de mostrar sanada a realmente cometida quanto à leitura dos
dois cartões e sua apreensão.
A tese da inadmissibilidade relativa de tal meio de prova, ou seja da intercepção da correspondência, sem consentimento
do visado, pode reputar-se dominante no seio da jurisprudência –cfr. os Acs. deste STJ, de 8.2.95 citado já, bem como os de
11.3.93, P.º n.º 43512 e de 23.4.1992, porém ao nível da doutrina, e em contraposição à opinião de Maia Gonçalves,
perfilam-se os Profs. Teresa Beleza e Germano Marques da Silva, in A Prova, Apontamentos de Direito Processual Penal,
1992, II Vol. 151-152 e curso de Processo Penal, 2.ª ed., Ed. Verbo, 1999, II, 116 e segs., respectivamente para quem se o
legislador quisesse considerar o regime das nulidades previsto no art.º 118.º e segs. do CPP ter-se-ia referido a elas nesse
lugar sistemático, interpretando o termo “ nulas “, no sentido de em caso algum poderem ser valoradas, de conhecimento
oficioso e até ao trânsito em julgado.
Inclinamo-nos para a tese da nulidade sanável como decorre dos termos da lei e da jurisprudência seguida neste STJ.
Aliás a leitura destes, a reputar a prova respectiva absolutamente nula, em caso algum podendo ser valorada, nem por
isso essa nulidade se comunica a outros meios de prova, designadamente à busca e apreensão de droga, tornada possível
pelo recurso a meio lícito ; esse “ veneno “, no contexto global da prova, não leva à “ vinculação normativa do fruto à “
àrvore envenenada “ –cfr. Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, pág. 61 do Prof. Costa Andrade -, apresentandose essa prova com a demais bastante para convencer e fundamentar a condenação imposta.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ000,
de
20-09-2006,
proc.
n.º
06P2321,
em
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Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2e7cf04133dd20f78025723d005a62ab?OpenDocument)
I - Dos arts. 26.º, n.º 1, 18.º, n.º 2, 32.º, n.º 8, e 34.º da CRP, bem como 126.º, n.º 3, e 179.º, n.º s 1 e 3, do CPP, resulta
que a protecção do direito à reserva da vida privada é especialmente salvaguardada quando está em jogo correspondência,
sendo que se precisa de que por tal se consideram não só as cartas, como ainda encomendas, valores, telegramas ou
qualquer outra forma similar de comunicação entre pessoas.
II - A violação da correspondência só pode ser feita por ordem do juiz e este é a primeira pessoa que toma conhecimento
do conteúdo da mesma.
III - Pode admitir-se que numa situação em que haja urgência ou perigo na demora, os órgãos de polícia criminal possam
efectuar apreensões de correspondência, mas tal acto fica sujeito a validação no prazo máximo de 72h pela «autoridade
judiciária» (art.º 178.º.°, n.°s 4 e 5), isto é, pelo juiz e não o MP, já que há reserva de competência daquele (art.º 179.º.°).
IV - Fora dessas situações, estamos perante a nulidade de um meio de prova.
V - Não deve confundir-se a nulidade dos actos processuais, prevista nos arts 118.º.° a 123.º.° do CPP, com a nulidade dos
meios de prova, pois o próprio art.º 118.º.°, n.° 3, estabelece que as 58 disposições do presente título (nulidades) não
prejudicam as normas desse Código relativas a proibições de prova.
VI - E, assim, enquanto que a nulidade de um acto pode ser sanável ou insanável, a nulidade do meio de prova dá lugar à
proibição de ser usado para esse fim (de prova).
VII - As autoridades aduaneiras podem exercer fiscalização sobre toda a correspondência que envolve o transporte de
mercadoria, mas tal fiscalização não passa pela apreensão nem pela abertura não autorizada das embalagens, mas pela
faculdade de só emitir o despacho alfandegário quando houver a certeza de que a declaração da mercadoria corresponde
ao real conteúdo da correspondência, o que pode ser concretizado pelo pedido de documentação adicional ou pelo pedido
de desembalagem ao interessado - é o que resulta, por exemplo, dos arts. 37.° e 46.° do Código Aduaneiro Comunitário,
Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho.
VIII - Essa faculdade de retenção da mercadoria até ao seu despacho alfandegário não pode confundir-se com a
apreensão e muito menos com a violação de correspondência, pois aquela, ao contrário destas, não confere a faculdade de
quebrar o direito ao sigilo da vida privada e, portanto, não interfere com as normas constitucionais ou de processo
penalindicadas.
IX - O mesmo se passa com o visionamento de correspondência através de técnicas que não envolvem a abertura da
correspondência e que só permitem uma conferência sumária do interior da mesma, pois tais técnicas afiguram-se
proporcionais e adequadas aos fins visados (conferir a mercadoria com a declaração alfandegária) e não dão azo a uma
violação do referido direito constitucional.
(Acórdão
do
STJ
de
18-05-2006,
proc.
n.º
06P1394,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6d395c278891dba48025721a003ac606?OpenDocument
)
3- Acórdãos dos TR
Ver notas ao art.ºs 187.º e 189.º
Ac. TRG de 15-10-2012 : Da interpretação da norma do artº 189º, nº 1 do CPP, na redação da Lei 48/07 de 29 de Agosto,
decorre que a transcrição de mensagens sms existentes no telemóvel de um queixoso pode valer como prova apesar de
não ter sido ordenada pelo juiz de instrução.
Nota: ver notas ao art.º 189.º
Ac. TRL de 29-03-2012, CJ, T2, 2012, pág. 313: Não está dependente de autorização do Juiz de Instrução Criminal a
junção aos autos da transcrição das mensagens SMS gravadas no telemóvel do queixoso, depois do consentimento deste.
I – Há que distinguir a mensagem já recebida mas ainda não aberta da mensagem já recebida e aberta. Na apreensão
daquela rege o art.º 179.º do CPP, mas a apreensão da já recebida e aberta não tem mais protecção do que as cartas
recebidas, abertas e guardadas pelo seu destinatário.
II – Assim, a correspondência já aberta pelo seu destinatário passa a ter a natureza de documento e goza apenas da
protecção que todos os documentos merecem.
III – A correspondência é por definição fechada – assim que é aberta deixa de o ser e passa a ter natureza documental.
Enquanto fechada, a correspondência é sigilosa por natureza, e, logicamente goza da protecção constitucional que o art.º
34.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa concede ao “sigilo da correspondência”.
IV – As regras atinentes à proibição de apreensão de correspondência, mesmo aberta, entre o advogado e aquele que lhe
tenha cometido ou pretendido cometer mandato, constantes do art.º 71.º do EOA deriva da tutela do segredo profissional.
V – Tal só ocorre quando a apreensão tenha lugar no escritório de advogado ou em qualquer outro lugar onde este faça
arquivo (art.º 70.º n.º 3 do EOA), desfrutando assim da mesma protecção que a lei processual penal já concede a todos os
“documentos abrangidos pelo segredo profissional” no art.º 180.º do CPP.
VI – No caso de documentação de comunicação por fax não se aplica o regime de apreensão de correspondência previsto
nos n.º s 1 e 3 do art.º 179.º do CPP.
VII – Nesta conformidade a nulidade da apreensão de correspondência cominada pelo art.º 179.º n.º 2 do Código de
Processo Penal apenas ocorre em relação a correspondência fechada, o que não é o caso dos autos.
Extracto da fundamentação:
Nas suas alegações de recurso o Digno Magistrado do Ministério Público estabelece claramente a fronteira entre o que
deve e não deve ser considerado “correspondência” para efeitos do art. 179º do Código de Processo Penal, recorrendo para
o efeito aos ensinamentos de Costa Andrade:
Como afirma COSTA ANDRADE (Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, pág. 758, § 16) "é precisamente este
facto - estar fechada - que define a fronteira da tutela penal do sigilo de correspondência e dos escritos, em geral." E uma
carta está fechada quando exista "um procedimento que estabeleça um obstáculo físico à tomada de conhecimento e que
só seja ultrapassável à custa de uma actividade física que pode ou não (... ) implicar uma ruptura material (... ) Não basta
seguramente (... ) a sua arrumação num dossier ou numa gaveta aberta." E para concluir: "uma carta que foi (ainda que
indevidamente) aberta, deixa de ser uma carta fechada, mesmo que persista reservada."
Pela negativa: excluídas do conceito de correspondência estão as formas de comunicação que integrem as
telecomunicações, ou seja, "os procedimentos técnicos de transmissão incorpórea à distância de qualquer espécie de
informação (sinais, dados, sons, cores, imagens, etc.). E isto independentemente do sistema tecnológico de tratamento e
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transmissão da informação: com fios, por cabo, ondas hertzianas, via satélite (... ). Assim, e a par das clássicas formas do
telefone (... ), cabem aqui telecomunicações como o telex, o telefax, a telefoto, etc.. " (idem, pág. 758, § 18, sublinhado
nosso).
Neste sentido se pronunciou também o supra referido acórdão de 18.5.06 deste Tribunal e o acórdão do Tribunal da
Relação de Coimbra de 29.3.06 (No proc. 607/06, disponível em www.dgsi.pt), como se infere quando afirma “tal como
acontece na correspondência efectuada pelo correio tradicional diferenciar-se-á a mensagem já recebida mas ainda não
aberta da mensagem já recebida e aberta. Na apreensão daquela rege o art.º 179º do Código de Processo Penal, mas a
apreensão da já recebida e aberta não terá mais protecção do que as cartas recebidas, abertas e guardadas pelo seu
destinatário”. Como se vê, a relevância dessa distinção entre correspondência fechada e aberta pode ser relevante mesmo
para as comunicações electrónicas (Para além do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra referido, Pedro Verdelho, A
obtenção de prova no ambiente digital, RMP 99, pg.s 117 stes e Apreensão de correio electrónico em processo penal, RMP
100 pg.s 153 e stes, e também o supra referido estudo de Costa Andrade, embora o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
de 20.9.06, no proc. 06P2321, disponível em www.dgsi.pt tenha posição diferente).
Ou seja, tem de se concluir que a correspondência já aberta pelo seu destinatário passa a ter a natureza de documento
e goza apenas da protecção que todos os documentos merecem. A correspondência é por definição fechada – assim que é
aberta deixa de o ser e passa a ter natureza documental. Enquanto fechada, a correspondência é sigilosa por natureza, e,
consequentemente goza da protecção constitucional que o art. 34º nº 1 da Constituição da República Portuguesa concede
ao “sigilo da correspondência”.
Por outro lado, as regras relativas à proibição de apreensão de correspondência, mesmo aberta, entre o advogado e
aquele que lhe tenha cometido ou pretendido cometer mandato, constantes do art. 71º do EOA deriva da tutela do segredo
profissional e só ocorre quando a apreensão tenha lugar no escritório de advogado ou em qualquer outro lugar onde este
faça arquivo (art. 70º nº 3 do EOA), gozando assim da mesma protecção que a lei processual penal já confere a todos os
“documentos abrangidos pelo segredo profissional” no art. 180º do Código de Processo Penal.
Consequentemente, a nulidade da apreensão de correspondência cominada pelo art. 179º nº 2 do Código de Processo
Penal apenas ocorre em relação a correspondência fechada, o que não é o caso dos autos.
Nota: em sentido concordante é citado o Ac. TRC de 29-03-2006 o Ac. TRL de 18-05-2006 e COSTA ANDRADE in
Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, pág. 758, § 16.
(Acórdão
do
TRL,
de
02-03-2011,
proc.
n.º
463/07.3TAALM-A.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d10c400a16882e9e80257853005d65c1?OpenDocument
)
Ac. TRL de 11-01-2011 e CJ, T II, pág. 146: I. A Lei do Cibercrime (Lei nº 109/09, de 15 Set.), ao remeter no seu art. 17,
quanto à apreensão de mensagens de correio electrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante, para o
regime geral previsto no Código de Processo Penal, determina a aplicação deste regime na sua totalidade, sem redução do
seu âmbito;
II. As mensagens de correio electrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante, que se afigurem de grande
interesse para a descoberta da verdade ou para a prova, podem ser apreendidas, aplicando-se correspondentemente o
regime de apreensão de correspondência previsto no CPP;
III. Tais apreensões têm de ser autorizadas ou determinadas por despac ho judicial, devendo ser o juiz a primeira pessoa a
tomar conhecimento do conteúdo da correspondência apreendida, sob pena de nulidade;
IV. Em caso de urgência, isto é, de perda de informações úteis à investigação de um crime em caso de demora, o juiz pode
autorizar a abertura imediata de correspondência (assim como de correio electrónico) pelo órgão de polícia criminal e o
órgão de polícia criminal pode mesmo ordenar a suspensão da remessa de qualquer correspondência nas estações de
correios e de telecomunicações, nos termos dos nºs 2 e 3, do art. 252, do Código de Processo Penal, devendo a ordem
policial ser convalidada no prazo de 48 horas, sob pena de devolução ao destinatário caso não seja convalidada, ou caso
seja rejeitada a convalidação.
Extracto da fundamentação:
A Lei do Cibercrime, lei nº 109/2009, de 15 de Setembro, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro
nº 2005/222/JAI, do Conselho da Europa, de 24 de Fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de informação e adapta o
direito interno à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa, determina no seu art.º 17º, sob a epígrafe da
“apreensão de correio electrónico e registo de comunicações de natureza semelhante”, que, quando no decurso de uma
pesquisa informática ou outro acesso legítimo a um sistema informático, forem encontrados armazenados nesse sistema
informático ou noutro que seja permitido o acesso legítimo a partir do primeiro, mensagens de correio electrónico ou
registos de comunicações de natureza semelhante, o juiz pode autorizar ou ordenar, por despacho, a apreensão daqueles
que se afigurem de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova, aplicando-se correspondentemente o
regime de apreensão de correspondência previsto no Código de Processo Penal.
Aplicando-se assim o regime de apreensão de correspondência previsto no Código de Processo Penal, este encontra-se
disciplinado no art.º 179º, o qual estabelece desde logo no nº 1 que tais apreensões sejam determinadas por despacho
judicial, “sob pena de nulidade” expressa (nº 1), e que “o juiz que tiver autorizado ou ordenado a diligência é a primeira
pessoa a tomar conhecimento do conteúdo da correspondência apreendida”, o que se aplica ao correio electrónico já
convertido em ficheiro legível, o que constitui acto da competência exclusiva do Juiz de Instrução Criminal, nos termos do
art.º 268º nº 1 alínea d) do CPP, o qual estabelece que “compete exclusivamente ao juiz de instrução, tomar conhecimento,
em primeiro lugar, do conteúdo da correspondência apreendida”, o que se estendeu ao conteúdo do correio electrónico, por
força da subsequente Lei nº 109/2009, de 15 de Setembro, constituindo a sua violação nulidade expressa absoluta e que se
reconduz, a final, ao regime de proibição de prova.
A tudo isto acresce que a falta de exame da correspondência pelo juiz constitui uma nulidade prevista no art.º 120º nº 2
alínea d) do CPP, porque se trata de um acto processual legalmente obrigatório (neste sentido vide Paulo Pinto de
Albuquerque, in comentário do Código de Processo Penal, 2ª Edição, anotação 12ª ao art.º 179º, página 495).
Contudo, em caso de urgência, isto é de perda de informações úteis à investigação de um crime em caso de demora, o
juiz pode sempre autorizar a abertura imediata de correspondência (assim como de correio electrónico) pelo órgão de
política criminal e o órgão de polícia criminal pode mesmo ordenar a suspensão da remessa de qualquer correspondência
nas estações de correios e de telecomunicações, nos termos dos nºs 2 e 3 do art.º 252º do Código de Processo Penal,
devendo a ordem policial ser convalidada no prazo de 48 horas, sob pena de devolução ao destinatário caso não seja
atempadamente convalidada, ou caso seja rejeitada a convalidação.
Ora, no caso dos autos, o despacho recorrido não invocou qualquer exigência ditada pela urgência nos procedimentos, a
qual se não vislumbra.
Não se vê igualmente, que face às exigências constantes do regime legal, que exige despacho do JIC e que este seja a
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pessoa a tomar conhecimento “em primeiro lugar” do conteúdo da correspondência e do correio electrónico apreendidos,
“sob pena de nulidade”, que se pudesse entender, como no despacho recorrido, que se criara um regime legal dito
“específico”, diverso, menos exigente, e que pudesse dispensar o cumprimento do disposto no art.º 179º nº 3 do CPP,
quando os termos da lei especial, Lei do Cibercrime, (Lei nº 109/2009, de 15 de Setembro,) remetem expressamente para o
regime geral previsto no Código de Processo Penal, sem redução do seu âmbito, antes se impondo a sua aplicação na sua
totalidade, termos em que se concederá provimento ao recurso.
I – No figurino legal estabelecido no art.º 179.º CPP para a apreensão de correspondência é a própria carta em si mesma
que deverá ficar no processo e não uma sua certidão.
II – A lei não comporta o sentido de acordo com o qual pode ser possível juntar ao processo não uma carta apreendida
mas uma sua certidão de forma a permitir que o escrito original seja reintroduzido no respectivo envelope e a carta seja
restituída ao circuito postal numa aparência de incolumidade.
III – Tal prática traduzir-se-ia em algo de “qualitativamente” distinto do que se mostra prevenido naquele art.º 179.º.
IV – Primeiro porque lhe introduziria um elemento que se poderia chamar dinâmico, que aquela, no seu desenho estrito,
não prevê. Dito por outras palavras, a correspondência continuaria a fluir, quando no modelo consignado pelo legislador, se
a carta se mostrar relevante, concluirá logo o seu percurso no processo.
Depois, porque lhe acrescentaria um aspecto de natureza deceptiva ao levar a crer que a correspondência não está a ser
violada.
No caso, aliás, essa ingerência até teria que ser sistemática, pois de outro modo, a diligência pretendida perderia grande
parte do seu interesse prático, o que não deixa de ser significativo.
V - Ou seja, mais do que uma simples apreensão teríamos uma verdadeira filtragem indetectável de correspondência, ou
“uma espécie de correspondência controlada”, “uma situação similar com o regime existente para as escutas telefónicas”.
Só que, sem embargo de se reconhecer a eventual aptidão de tal metodologia para as finalidades da Investigação e para
a descoberta da verdade, temos por firme que neste domínio tal liberdade de criação não existe.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-12-2009,
proc.
n.º
989/09.4TATVD-A.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/eb5029676fa82e39802576b9003c5a11?OpenDocument
)
Ac. TRG de 12-10-2009 : I. A mensagem mantida em suporte digital, depois de recebida e lida, tem a mesma protecção
da carta em papel que, tendo sido recebida pelo correio e aberta, foi guardada em arquivo pessoal;
II. Sendo um mero documento escrito, aquela mensagem não goza da aplicação do regime de protecção específico da
reserva da correspondência e das comunicações previsto no art. 189º do CPP.
III. A junção aos autos de transcrição de mensagem escrita guardada em telemóvel não tem de ser autorizada pelo juiz.
Extracto da fundamentação:
Ac. do TRL, de 23.03.2007, proc. nº 7189/2006-7, dgsi/net:
1 - A mensagem mantida em suporte digital, depois de recebida e lida, terá a mesma protecção da carta em papel que,
tendo sido recebida pelo correio e aberta, foi guardada em arquivo pessoal.
II - Sendo meros documentos escritos, aquelas mensagens não gozam da aplicação do regime de protecção específico da
reserva da correspondência e das comunicações, implicada no art° 190°, do CPP.
No mesmo sentido, Ac. TRC de 29.03.2006, proc. 607/06, dgsi/net: "(...) O que o art.° 190° prevê e regula por remissão
para os artigos antecedentes é a intercepção e a gravação da transmissão das conversações ou comunicações efectuadas
por qualquer meio diverso do telefone, designadamente pelo correio electrónico.
Como em qualquer outra comunicação, também as comunicações por via electrónica ocorrem durante certo lapso de
tempo; começam quando entram na rede e acabam quando saem da rede. E a sua intercepção neste lapso de tempo o
assunto do preceito. Quando o momento do seu recebimento já pertence ao passado, qualquer contacto com a
comunicação feita não tem qualquer correspondência com a ideia de intercepção a se reportam os art. °s 187° a 190°.
As mensagens que depois de recebidas ficam gravadas no receptor deixam de ter a natureza de comunicação em
transmissão; são comunicações recebidas pelo que deverão ter o mesmo tratamento da correspondência escrita já recebida
e guardada pelo destinatário.
Tal como acontece na correspondência efectuada pelo correio tradicional diferenciar-se-á a mensagem já recebida mas
ainda não aberta da mensagem já recebida e aberta. Na apreensão daquela rege o art.° 179° do Código de Processo Penal,
mas a apreensão da já recebida e aberta não terá mais protecção do que as cartas recebidas, abertas e guardadas pelo seu
destinatário. E a mensagem recebida em telemóvel, atenta a natureza e finalidade do aparelho e o seu porte pelo arguido
no momento da revista, é de presumir que uma vez recebida foi lida pelo seu destinatário.
Na sua essência a mensagem mantida em suporte digital depois de recebida e lida terá a mesma protecção da carta em
papel que tenha sido recebida pelo correio e que foi aberta e guardada em arquivo pessoal. Sendo meros documentos
escritos, estas mensagens não gozam de aplicação de regime de protecção da reserva da correspondência e das
comunicações".
Nota: em sentido concordante são citados: Ac. TRC de 29-03-2006 e Ac. TRL de 23-03-2007 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
I - A mensagem mantida em suporte digital, depois de recebida e lida, terá a mesma protecção da carta em papel que,
tendo sido recebida pelo correio e aberta, foi guardada em arquivo pessoal.
II - Sendo meros documentos escritos, aquelas mensagens não gozam da aplicação do regime de protecção específico da
reserva da correspondência e das comunicações, implicada no artº 190º, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
23-03-2007,
proc.
n.º
7189/2006-7,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/00eb23ef280cabf0802572e30037fadb?OpenDocument)
O artº. 190º do Código de Processo Penal regula a intercepção e a gravação da transmissão das conversações ou
comunicações efectuadas por qualquer meio diverso do telefone, nelas não cabendo as mensagens recebidas em
telemóvel e mantidas em suporte digital depois de recebidas e lidas, que não terão mais protecção do que as cartas
recebidas, abertas e guardadas pelo seu destinatário.
(Acórdão
do
TRC,
de
29-03-2006,
proc.
n.º
607/06,
em
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/553a95b9c55abec18025716800494c3d?OpenDocumen
t)
I - A exigência constitucional de a busca domiciliária ser autorizada ou ordenada por um juiz é uma decorrência de o
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domicílio ser, por excelência, um espaço de privacidade e intimidade.
II – Por isso, o facto de um computador pessoal que nele se encontre poder conter “informação de carácter pessoal”
nada altera a natureza dos direitos lesados pela realização da busca domiciliária.
III – A autorização conferida para a realização de uma busca domiciliária permite ao OPC tomar conhecimento do
conteúdo do disco rígido de um computador que aí se encontre.
IV – Só assim não será quanto ao correio electrónico que nele se encontre armazenado.
V – Quanto ao correio electrónico deve aplicar-se o regime jurídico previsto para a apreensão de correspondência
(artigos 179.º e 252.º) e não o que o Código de Processo Penal reserva para a intercepção das comunicações uma vez que
este se destina apenas à intercepção de conversas ou comunicações em curso.
VI - O carácter pessoal de uma agenda não impede que o OPC, durante a busca domiciliária, a apreenda e tome
conhecimento do seu conteúdo.
VII – Só assim não será se ela contiver informação íntima, em relação à qual existirá uma proibição de prova.
Extracto da fundamentação:
Os arguidos L., P. e “V..., S.A.” pretendem também a revogação da decisão impugnada na parte em que ela não declarou
a proibição de serem valorados como provas os ficheiros que se encontravam no disco rígido do computador apreendido no
decurso da segunda das referidas buscas. Alegam, para tanto, que o computador podia conter informação de carácter
pessoal e é hoje também um meio de estabelecer comunicação, podendo conter mensagens pessoais a que se deve aplicar o
regime estabelecido para as escutas telefónicas.
Sobre esta questão deve, em primeiro lugar, dizer-se que a exigência constitucional de a busca domiciliária ser autorizada
ou ordenada por um juiz é já uma decorrência de o domicílio ser, por excelência, um espaço de privacidade e intimidade. Por
isso, o facto de um computador pessoal que nele se encontre poder conter “informação de carácter pessoal” nada altera a
natureza dos direitos lesados pela realização da busca domiciliária. Daí que a autorização conferida para a realização desta
diligência e para a apreensão do que se encontrar dentro do local em que ela se realiza compreenda a possibilidade de o
OPC tomar conhecimento do conteúdo do disco rígido de um computador que aí se encontre. Só assim não será quanto ao
correio electrónico que nele se encontre armazenado uma vez que, quanto a ele, deve ser aplicado o regime estabelecido
para a apreensão de correspondência. Ora, neste caso concreto, tal como se vê do auto de fls. 258, a informação contida no
referido computador, em diversos ficheiros, que foi impressa em 57 (cinquenta e sete) folhas, era apenas «do tipo (extensão)
WORD e EXCEL».
Não se tratava, portanto, de correio electrónico, não lhe podendo, por isso, ser aplicado o referido regime.
Diga-se apenas que se se tratasse efectivamente de correio electrónico o regime jurídico aplicável não seria, ao contrário
do que sustentam os recorrentes, o que o Código de Processo Penal reserva para a intercepção das comunicações, uma vez
que este se destina apenas à intercepção de conversas ou comunicações em curso, mas sim o que estabelece para a
apreensão de correspondência (artigos 179º e 252º do Código de Processo Penal).
Assim, tendo o computador sido licitamente apreendido durante a busca efectuada e não existindo qualquer obstáculo
constitucional ou legal ao conhecimento dos seus ficheiros, improcedem, nesta parte, os três recursos interpostos dessa
parte da decisão.
O acesso às agendas do arguido L. e a apreensão da pasta pessoal do arguido M..
O que se disse quanto à natureza da busca domiciliária e à legitimidade de acesso ao computador pessoal vale em igual
medida para o acesso às duas agendas do arguido L.. O carácter pessoal do seu normal conteúdo não impede que o OPC as
apreenda e tome conhecimento do seu conteúdo, excepção feita, como é óbvio, para o caso de nelas se conter informação
íntima, em relação à qual existirá uma proibição de prova.
Ora, no caso dos autos, as referidas agendas, contendo embora informações de carácter pessoal, não registavam
qualquer informação pertencente ao “nicho de privacidade” que se impõe que o Estado, mesmo no exercício do jus puniendi,
respeite [Uma agenda, mesmo pessoal, não se deve confundir com um diário íntimo (sobre a protecção que a informação
contida num diário merece, veja-se o Ac. do TC nº 607/2003 in DR II Série de 8 de Abril de 2004)].
(Acórdão
do
TRL,
de
13-10-2004,
proc.
n.º
5150/2005-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2e8989f0e7de2437802570ab00575823?OpenDocument
)
1. Da conjugação do disposto no n.º 1 al. a) com o disposto no n.º 3 do art.º 179.º, do CPP, deduz-se que este preceito só
abrange as situações em que a correspondência foi expedida pelo suspeito ou lhe é dirigida e a mesma ainda não foi
entregue ao destinatário.
2. Só assim se compreende que o juiz que tiver ordenado ou autorizado a diligência seja a primeira pessoa a tomar
conhecimento do conteúdo da correspondência apreendida. Se a mesma já foi entregue ao destinatário, já não é possível
que tome conhecimento da mesma em primeiro lugar.
3. A encomenda que continha a substância estupefaciente já havia sido levantada pelo arguido na estação dos correios.
Este, que a detinha, sob a sua inteira disponibilidade, autorizou que a mesma fosse aberta.
4. Assim, não se verifica, no caso, uma intromissão abusiva na correspondência.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-01-2004,
proc.
n.º
9802/2003-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/71bc6c69379e202b80256e9f004b2c4b?OpenDocument)

Artigo 180.º
Apreensão em escritório de advogado ou em consultório médico
1 - À apreensão operada em escritório de advogado ou em consultório médico é
correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 177.º
2 - Nos casos referidos no número anterior não é permitida, sob pena de nulidade, a apreensão de
documentos abrangidos pelo segredo profissional, ou abrangidos por segredo profissional médico, salvo
se eles mesmos constituírem objecto ou elemento de um crime.
3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo anterior.
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Nota:
1 - Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 180.º
(Apreensão em escritório de advogado ou em consultório médico)
1 - À apreensão operada em escritório de advogado ou em consultório médico é correspondentemente aplicável o
disposto no artigo 177.º, n.os 3 e 4.
2 - Nos casos referidos no número anterior não é permitida, sob pena de nulidade, a apreensão de documentos
abrangidos pelo segredo profissional, ou abrangidos por segredo profissional médico, salvo se eles mesmos constituírem
objecto ou elemento de um crime.
3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo anterior.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 180.º
[...]
1 - À apreensão operada em escritório de advogado ou em consultório médico é correspondentemente aplicável o
disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 177.º
2 - Acórdãos dos TR
Ac. TRP de 13-03-2013 : I. No domínio da saúde, os direitos de reserva à vida privada e de autodeterminação informativa
no domínio da saúde, têm, sob o ponto de vista legal, um duplo sentido: (i) o primeiro, enquanto direito dos doentes, visa
respeitar a confidencialidade sobre os dados pessoais a que os utentes têm direito; (ii) o segundo, enquanto obrigação
legal e deontológica dos médicos, visa preservar a vertente essencial da relação de confiança que se estabelece entre o
médico e o doente.
II. Apesar disso, pode ser dispensado o sigilo profissional médico desde que o interesse a salvaguardar seja considerado
preponderante.
Ac. TRL de 15-04-2010 : A lei não impõe a constituição como arguido das pessoas visadas pelas diligências de busca. De
resto o facto de se ser alvo de uma tal diligência não significa necessariamente que se seja sequer suspeito da prática de um
crime (arts. 174.º e ss. do CPP). O eventual interesse da investigação na apreensão de documentação respeitante ao
exercício da advocacia não pode, por si só, servir de justificação à constituição de um advogado como arguido. Segundo as
opções feitas pelo legislador e que se encontram claramente plasmadas na lei, designadamente no Estatuto da Ordem dos
Advogados e no CPP, não é a apreensão de documentação profissional num escritório de advogados que permite
fundamentar a constituição do advogado como arguido, antes sendo a constituição de um advogado como arguido que
abre a possibilidade de apreensão de correspondência profissional do mesmo. No momento em que o ora recorrente foi
constituído arguido, em execução de determinação do MP, não havia nenhuma razão que, aos olhos da lei processual penal
vigente, impusesse uma tal constituição. O que significa que a realização de tal acto obedeceu a razões não contempladas
na lei, e, como tal, se apresenta ilegal, integrando o vício da irregularidade processual invocável por qualquer interessado,
nos termos do disposto no art. 123.º do CPP.
Ac. TRL de 21-10-2009 : I. A exigência da presidência pessoal do juiz na busca a escritório de advogado não significa que
tem de ser o juiz quem, pessoalmente, percorre todas as divisões do escritório e quem materialmente procede à apreensão
do que se lhe afigurar de relevo em função da finalidade da busca, não sendo estritamente necessário que o juiz mantenha
contacto visual com cada um dos elementos policiais que realizam a busca, ainda por cima quando está presente o próprio
buscado e um representante da Ordem dos Advogados.
II. É apenas preciso que o juiz, estando presente, mantenha o controlo do que está a ser feito, pelos órgãos de polícia
criminal, a quem nos termos do art.º 55º, nº1 do CPP compete coadjuvar aquele, sem que tal signifique qualquer delegação
ou substituição de competências, e que vá resolvendo no local todas as questões que aí sejam suscitadas com vista a não
permitir quebras ou violações do segredo profissional ou intromissões indevidas na actividade profissional do advogado,
dessa forma conferindo total legalidade ao acto.
Ac. TRL de 3-12-2008, CJ, 2008, T5, pág. 143: I. A eventual realização pelo MP de uma busca e apreensão que deveria ter
sido presidida pelo Juiz de Instrução integra uma nulidade sanável.
II. Nas situações de apreensão de documentos abrangidas pelos artºs 70º e 71º do Estatuto da Ordem dos Advogados, a
intervenção do Presidente da Relação, em sede de reclamação, prevista no artº 72º daquele Estatuto, deve ser suscitada no
decurso da diligência e não posteriormente.
III. Tendo a diligência de busca e apreensão incidido sobre vários departamentos de sociedades, incluindo o departamento
chefiado pelo recorrente enquanto secretário, tendo em vista a apreensão de documentos relacionados com a actividade
contabilística, comercial ou de gestão das sociedades em causa, deve entender-se que não se tratou de busca e apreensão
em escritório de advogado, ainda que o recorrente tenha essa qualidade.
IV. Se alguns dos documentos apreendidos merecerem a protecção do segredo profissional, tal questão deverá ser
oportunamente apreciada no momento em que se entender utilizá-los como meio de prova.

Artigo 181.º
Apreensão em estabelecimento bancário
1 - O juiz procede à apreensão em bancos ou outras instituições de crédito de documentos, títulos,
valores, quantias e quaisquer outros objectos, mesmo que em cofres individuais, quando tiver fundadas
razões para crer que eles estão relacionados com um crime e se revelarão de grande interesse para a
descoberta da verdade ou para a prova, mesmo que não pertençam ao arguido ou não estejam
depositados em seu nome.
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2 - O juiz pode examinar a correspondência e qualquer documentação bancárias para descoberta dos
objectos a apreender nos termos do número anterior.
3 - O exame é feito pessoalmente pelo juiz, coadjuvado, quando necessário, por órgãos de polícia
criminal e por técnicos qualificados, ficando ligados por dever de segredo relativamente a tudo aquilo
de que tiverem tomado conhecimento e não tiver interesse para a prova.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 181.º
(Apreensão em estabelecimento bancário)
1 - A autoridade judiciária procede à apreensão de títulos, valores, quantias e quaisquer outros objectos depositados em
bancos ou outras instituições de crédito, mesmo que em cofres individuais, quando tiver fundadas razões para crer que
eles estão relacionados com um crime e se revelarão de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova,
mesmo que não pertençam ao arguido ou não estejam depositados em seu nome.
2 - O juiz pode examinar a correspondência e qualquer documentação bancárias para descoberta dos objectos a
apreender nos termos do número anterior. O exame é feito pessoalmente pelo juiz, coadjuvado, quando necessário, por
órgãos de polícia criminal e por técnicos qualificados, ficando ligados por dever de segredo relativamente a tudo aquilo de
que tiverem tomado conhecimento e não tiver interesse para a prova.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 181.º
[...]
1 - O juiz procede à apreensão em bancos ou outras instituições de crédito de documentos, títulos, valores, quantias e
quaisquer outros objectos, mesmo que em cofres individuais, quando tiver fundadas razões para crer que eles estão
relacionados com um crime e se revelarão de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova, mesmo que
não pertençam ao arguido ou não estejam depositados em seu nome.
2- Acórdão do TC
294/2008
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 do artigo 181.º do CPP, quando interpretada no sentido de poder ser
mantida a apreensão de depósitos bancários, ainda que não tenha sido proferida acusação no prazo estabelecido no
artigo 276.º do mesmo diploma.
Extracto da fundamentação:
É o subsequente artigo 186.º que, por sua vez, regula os termos em que se efectua a restituição dos objectos apreendidos,
dispondo do seguinte modo:
[…]
Estando em causa a investigação, entre outros, de um crime de branqueamento de capitais, tem aplicação o disposto na
Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra de segredo profissional e
perda de bens a favor do Estado relativo a esse tipo de ilícitos (artigo 1º).
Tem especial relevo, a presunção - estabelecida no artigo 7º -, de que constitui vantagem criminosa a diferença entre o
valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito, para efeito de perda de bens a
favor do Estado, em caso de condenação pela prática de qualquer dos crimes mencionados no artigo 1º. Definindo o artigo
12º os termos em que se processa, na sentença condenatória, a declaração de perda de valores a favor do Estado e o seu
montante.
Paralelamente, o artigo 10º da mesma Lei prevê o arresto dos bens do arguido para garantia do pagamento do valor
determinado nos termos do n.º 1 do artigo 7º, sendo declarados perdidos a favor do Estado os bens arrestados quando não
tenha sido prestada caução económica ou não tenha sido efectuado o pagamento voluntário pelo arguido do valor que se
considere corresponder à vantagem patrimonial decorrente da actividade ilícita.
Para além disso, também o Código Penal prevê a perda a favor do Estado de instrumentos ou de produtos do crime, ainda
que se trate de objectos pertencentes a terceiros (quando estes tenham concorrido, de forma censurável, para a sua
utilização ou produção, ou tiverem retirado vantagem do facto ilícito), bem como de direitos ou vantagens que, através do
facto ilícito típico, tiverem sido directamente adquiridos, para si ou para outrem, pelos agentes do crime ou representem
uma vantagem patrimonial de qualquer espécie (artigos 109º, 110º e 111º).
A apreensão de saldos bancários em aplicação do disposto no artigo 181º do CPP, como logo de depreende da inserção
sistemática dessa disposição na Título III do Livro III desse diploma, é um meio de obtenção prova, mas que poderá
simultaneamente funcionar como meio de prova e como medida cautelar destinada a assegurar o cumprimento de certos
efeitos de direito substantivo que estão associados à prática do ilícito penal, como seja a perda desses valores a favor do
Estado (Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, vol. II, Verbo, 1999, pág. 197).
No sentido da sua caracterização como meio de prova aponta o facto de o artigo 181º, n.º 1, permitir a apreensão de
valores depositados em estabelecimentos bancários, não apenas quando se encontrem relacionados com o crime, mas
também cumulativamente quando se revelem de «grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova», o que
faz supor que as quantias apreendidas podem apresentar um valor probatório específico que deva ser tido em consideração
na fase de julgamento.
Por outro lado, a apreensão é também um meio de segurança dos bens que tenham servido ou estivessem destinados a
servir a prática do crime, ou que constituam o seu produto, lucro, preço ou recompensa, como forma de garantir a execução
da sentença penal, o que também justifica a conservação dos objectos apreendidos à ordem do processo até à decisão final.
Assim se compreende que o artigo 186º, ao referir-se aos termos em que se processa a restituição dos bens apreendidos,
admita que essa restituição apenas venha a ter lugar após o trânsito em julgado da sentença, mediante a entrega ao seu
legítimo proprietário ou a declaração de perda a favor do Estado, o que pressupõe que, nessa circunstância, os bens ou
valores apreendidos devam ter o destino que for fixado na própria decisão final do processo (n.ºs 2 e 3).
A que acresce, no que especificamente se refere à investigação dos crimes de catálogo mencionados no artigo 1º da Lei
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n.º 5/2002, que os bens do arguido, incluindo os valores depositados em instituições bancárias, podem ser arrestados, não
com a finalidade de garantia patrimonial do pagamento de pena pecuniária, de custas do processo ou de qualquer outra
dívida relacionada com o crime (como prevê o artigo 228º do CPP), mas como garantia do pagamento do valor que se
presuma constituir uma vantagem da actividade criminosa (cfr. artigo 10º desse diploma).
Podendo manter-se o seu interesse quer para efeitos probatórios quer para garantia do cumprimento de certas
consequências jurídicas da prática do crime, a manutenção da apreensão de bens ou valores não está, por isso,
necessariamente dependente da observância dos prazos de duração do inquérito, aparecendo antes interligada com as
finalidades do processo penal (referindo-se à natureza híbrida da perda do produto do crime, que poderá revestir um
carácter quase penal ou a feição de uma medida de segurança, Simas Santos/Leal-Henriques, Noções Elementares de
Direito Penal, Vislis Editores, 1999, pág. 239).
[…]
Conforme o Tribunal Constitucional tem sublinhado noutras ocasiões e constitui entendimento doutrinário assente, o
direito de propriedade, tal como previsto no artigo 62º, n.º 1, da Constituição, não é garantido em termos absolutos, mas
sim dentro dos limites e com as restrições definidas noutros lugares do texto constitucional ou na lei, quando a Constituição
para ela remeter, ainda que possa tratar-se de limitações constitucionalmente implícitas (Gomes Canotilho/Vital Moreira,
Constituição da República Portuguesa Anotada, I vol., 4ª edição revista, Coimbra, pág. 801; Jorge Miranda/Rui Medeiros,
Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2005, Coimbra, pág. 628).
Referindo-se especialmente às apreensões em processo penal (estando então em causa a norma do artigo 178º, n.º 3, do
CPP de 1987, na sua redacção originária), o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 7/87 (publicado no Diário da República
n.º 33, I Série, de 9 de Fevereiro de 1987), afirmou que as apreensões, quando autorizadas ou ordenadas pela autoridade
judiciária, nos casos referidos nesse preceito, não podem deixar de considerar-se um limite imanente ao direito de
propriedade, daí se extraindo a sua completa conformidade com a garantia constitucional. E, na mesma linha de
orientação, o acórdão n.º 340/87 (publicado no Diário da República n.º 220, II Série, de 24 de Setembro de 1987) entendeu
que o artigo 108º do Código Penal de 1982 (também na sua redacção originária), quando prevê a perda a favor do Estado
de objectos de terceiro, não é inconstitucional, por violação do direito de propriedade, por ser de considerar que esse direito
constitucional pode ser sacrificado em homenagem aos valores da segurança das pessoas, da moral ou da ordem pública
enquanto elementos constitutivos do Estado de Direito democrático.
No caso vertente, não se vê que a manutenção da aprensão de quantias para além dos prazos legalmente fixados para o
termo do inquérito, represente uma restrição ilegítima do direito de propriedade por violação do princípio da
proporcionalidade, designadamente na sua dimensão de adequação aos fins visados pela lei.
Vimos que a apreensão tem a dupla função de meio de obtenção de prova e de garantia patrimonial do eventual
decretamento de perda de valores a favor do Estado (cfr. Damião da Cunha, Perda de bens a favor do Estado, Centro de
Estudos Judiciários, 2002, pág. 26), e, nesse sentido, tem pleno cabimento que enquanto providência processual instrutória
ela possa manter-se até à fase de julgamento e venha apenas a ser declarada extinta com a sentença final (absolutória ou
condenatória), quando nela tenha sido entretanto fixado o destino a dar aos bens apreendidos.
A apreensão de bens ou valores que constituam o produto do crime não está relacionada, por isso, com quaisquer
vicissitudes processuais, mas unicamente com os próprios fins do processo penal, e é justificada à luz do interesse da
realização da justiça, nas suas componentes de interesse na descoberta da verdade e de interesse na execução das
consequências legais do ilícito penal.
E neste plano de compreensão tem relevo chamar a atenção para o facto de estarmos perante formas de criminalidade
económica-financeira organizada que é de muito difícil prova e relativamente à qual o legislador sentiu necessidade, através
da mencionada Lei n.º 5/2002, de adoptar medidas especiais de controlo e repressão, mediante a derrogação do segredo
fiscal e bancário, para facilitar a investigação criminal (artigos 2º a 5º), a permissão do registo de voz e de imagem, como
específico meio de produção de prova (artigo 6º), e a previsão de um mecanismo especial de perda de bens a favor do
Estado tomando por base a presunção de obtenção de vantagens patrimoniais ilícitas através da actividade criminosa
(artigo 7º) – sobre estes aspectos, Damião da Cunha, ob. cit., págs. 7-10).
Num outro plano, os recorrentes invocam ainda a violação do princípio da presunção da inocência do arguido e do direito
ao processo célere, tal como consagrados no artigo 32º, n.º 2, da Constituição.
Não existindo dúvidas, no âmbito do processo, quanto ao alcance do primeiro dos princípios enunciados, e aceitando que
este possa representar, no ponto em que mais releva para o caso, a proibição de antecipação de uma pena, haverá de
convir-se que a manutenção da apreensão de valores, destinando-se a funcionar como elemento de prova a ser considerado
nas fases ulteriores do processo e como garantia patrimonial de uma eventual medida de perda de bens a favor do Estado,
não põe em causa esse parâmetro constitucional. Desde logo, porque não fica de nenhum modo excluído que, nos precisos
termos do artigo 186º, se venha a determinar a restituição dos bens apreendidos ao seu titular, quer porque se reconheça,
no decurso do processo, a desnecessidade da apreensão para efeitos probatórios, quer porque, na decisão final, se
considere não verificada a prática dos factos ilícitos que eram imputados aos arguidos.
Não é, por conseguinte, a circunstância de a apreensão subsistir para além dos prazos legalmente fixados para a
conclusão do inquérito, como vem alegado, que poderá implicar uma violação do princípio da presunção da inocência do
arguido, visto que nada fica decidido quanto ao destino a dar às quantias apreendidas e é a própria natureza da medida
processual (meio de obtenção de prova e medida cautelar) que justifica que possa manter-se até ao termo do processo.
Por identidade de razão, não é o prolongamento da situação de apreensão de bens que pode pôr em causa o direito ao
processo célere, enquanto garantia de defesa do arguido. Esta pode considerar-se afectada, de algum modo, pelo
esgotamento dos prazos de conclusão do inquérito – caso tenha efectivamente ocorrido -, visto que, por si, essa
eventualidade é determinante de um atraso na resolução final do processo (ainda que possa discutir-se se é suficiente para
que se considere violado o princípio constitucional).
Não há, no entanto, uma directa correlação entre a manutenção da apreensão e a possível violação do direito ao
processo célere, porquanto não é a pretendida restituição dos quantias apreendidas que poderá obstar a que processo
prossiga e impedir a consequência processual negativa que advenha da demora na ultimação do processo do inquérito.
3- Acórdão do STJ
I - O conceito de despacho de mero expediente está definido, actualmente, no art.º 156.º, n.º 4, do CPC, que sucede, sem
divergência de maior, ao art.º 679.º do mesmo diploma, na sua redacção inicial, como sendo aquele cujo fim é prover ao
andamento do processo, sem intervir no conflito de interesses entre as partes, sem tocar nos direitos ou deveres das
partes, traduzindo, ao fim e ao cabo, o pensamento paradigmático do Prof. Alberto dos Reis, por isso que, em paralelo com
os proferidos no exercício de um poder discricionário, fundados no prudente arbítrio do julgador, não admite recurso. São
despachos que, de um ponto de vista formal ou substantivo, «são incapazes de provocar prejuízo jurídico a quem quer que
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seja”, pois visam unicamente a «realização do impulso processual”, sem acarretarem «ónus ou afectarem direitos”, não
causando danos.
II - Afigura-se-nos que um despacho em que o juiz, no seguimento da apreensão dos saldos de duas contas de depósito
bancário da titularidade do arguido abertas no banco executado, primitivamente alvo de apreensão judicial em inquérito e
cuja restituição se reconhece à assistente e agora exequente, estando aqueles à guarda do banco executado, na qualidade
de depositário judicial, ex vi dos arts. 178.º e 181.º do CPP, deferindo tal despacho ao pedido de pagamento das quantias
respeitando aos saldos, face à recusa do executado em entregar-lhos voluntariamente, não é um despacho de catalogar de
simples e mero expediente, sito no plano meramente procedimental, sem afectação de direitos, axiologicamente neutro.
III - Pelo contrário, apresentando uma linear feição bifronte: de um lado envolvendo o reconhecimento do direito da
exequente aos espécimes monetários componentes dos saldos à guarda do banco executado; do outro, o correlativo dever
imposto ao banco executado de restituir aquele produto, pouco importando, para efeitos da caracterização proclamada
pelo banco executado, que tivesse sido eventualmente vítima de um estratagema por banda do arguido que o desapossou
de tais saldos – foi-lhe em acusação pública imputado tal facto – fazendo remeter ao banco executado um ofício fazendo
crer, falsamente, que provinha do tribunal da sua condenação, impondo este o desbloqueamento dos ditos saldos, o que se
sabe não ser verdadeiro.
IV - É um despacho do qual derivam direitos e deveres para os seus destinatários, que não se identifica com a inocuidade
própria dos despachos de mero expediente, pois o juiz disse em tal despacho, no processo principal, «tendo em conta o
teor dos acórdãos proferidos pelo Tribunal da Relação de Lisboa e pela 1.ª instância e a não oposição do Ministério Público,
defere-se ao requerido a fls. 2880», ou seja, a requerida ordem de pagamento dos ditos saldos.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
13-01-2010,
proc.
n.º
76/09.5YFLSB,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cbe1c29781560cbd802576b3003f6c11?OpenDocument)
4- Acórdão do TRL
I – A restrição de direitos, decorrente da apreensão de um depósito bancário, não é equiparável à restrição de direitos
pessoais derivada da aplicação de uma medida de coacção, estando esta sujeita a prazos, cujo decurso, só por si, conduz à
sua extinção, o que não é aplicável àquela.
II – No depósito bancário, o que está em causa são direitos, que não se encontram na disponibilidade imediata do titular,
mas de um terceiro que os detém com base num contrato, razão por que, com o levantamento da apreensão, não existe
uma verdadeira “restituição”, mas tão só a cessação de uma limitação aos direitos decorrentes de tal contrato.
III - A apreensão de depósito bancário tem preceito próprio - o art.º 181.º, do CPP, que prevê as situações que poderão
justificar a sua determinação e manutenção, ou seja, a existência de fundadas razões para crer que estão relacionados com
um crime e se revelarão de grande interesse para a descoberta da verdade.
IV- A manutenção da apreensão do depósito bancário, não se justifica, apenas, como meio de prova dos respectivos
montantes, mas também como forma de serem alcançados os fins previstos pela lei.
V - Estando em causa crimes abrangidos pela Lei n.º 5/02, de 11/01, diploma que criou um regime especial visando
combater a criminalidade organizada e económico-financeira – a qual, em regra, usa o sistema financeiro para a sua
actividade –, só a manutenção da apreensão dos depósitos bancários até uma decisão de mérito permite alcançar os fins
pretendidos por esse regime jurídico, o que se apresenta proporcional, atentos os meios que os agentes deste tipo de
criminalidade colocam ao serviço da sua actividade ilícita e adequado, de outro modo os agentes facilmente colocariam os
meios financeiros relacionados com a actividade ilícita fora do alcance de uma execução, com prejuízo para a descoberta da
verdade, ou seja, para a realização da justiça.
(Acórdão
do
TRL,
de
23-10-2007,
proc.
n.º
7123/2007-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/93cb51f6a20f5958802573af004ee6fc?OpenDocument)

Artigo 182.º
Segredo profissional ou de funcionário e segredo de Estado
1 - As pessoas indicadas nos artigos 135.º a 137.º apresentam à autoridade judiciária, quando esta o
ordenar, os documentos ou quaisquer objectos que tiverem na sua posse e devam ser apreendidos,
salvo se invocarem, por escrito, segredo profissional ou de funcionário ou segredo de Estado.
2 - Se a recusa se fundar em segredo profissional ou de funcionário, é correspondentemente aplicável
o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 135.º e no n.º 2 do artigo 136.º
3 - Se a recusa se fundar em segredo de Estado, é correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3
do artigo 137.º
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 182.º
(Segredo profissional e de Estado)
1 - As pessoas indicadas nos artigos 135.º e 136.º apresentam à autoridade judiciária, quando esta o ordenar, os
documentos ou quaisquer objectos que tiverem na sua posse e devam ser apreendidos, salvo se invocarem, por escrito,
segredo profissional ou segredo de Estado.
2 - Se a recusa se fundar em segredo profissional, é correspondentemente aplicável o disposto no artigo 135.º, n.º 2.
3 - Se a recusa se fundar em segredo de Estado, é correspondentemente aplicável o disposto no artigo 137.º, n.º 2.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Ver o artigo em anotação.
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2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
Ver nota ao art.º 135.º
3- Acórdãos do STJ e dos TR
Ver notas ao art.º 135.º
4- Reclamação do TR
Ver notas ao art.º 135.º
5- Orientações do MP
Ver notas ao art.º 135.º

Artigo 183.º
Cópias e certidões
1 - Aos autos pode ser junta cópia dos documentos apreendidos, restituindo-se nesse caso o original.
Tornando-se necessário conservar o original, dele pode ser feita cópia ou extraída certidão e entregue a
quem legitimamente o detinha. Na cópia e na certidão é feita menção expressa da apreensão.
2 - Do auto de apreensão é entregue cópia, sempre que solicitada, a quem legitimamente detinha o
documento ou o objecto apreendidos.
Artigo 184.º
Aposição e levantamento de selos
Sempre que possível, os objectos apreendidos são selados. Ao levantamento dos selos assistem,
sendo possível, as mesmas pessoas que tiverem estado presentes na sua aposição, as quais verificam se
os selos não foram violados nem foi feita qualquer alteração nos objectos apreendidos.
Artigo 185.º
Apreensão de coisas sem valor, perecíveis, perigosas ou deterioráveis
1 - Se a apreensão respeitar a coisas sem valor, perecíveis, perigosas, deterioráveis ou cuja utilização
implique perda de valor ou qualidades, a autoridade judiciária pode ordenar, conforme os casos, a sua
venda ou afectação a finalidade pública ou socialmente útil, as medidas de conservação ou manutenção
necessárias ou a sua destruição imediata.
2 - Salvo disposição legal em contrário, a autoridade judiciária determina qual a forma a que deve
obedecer a venda, de entre as previstas na lei processual civil.
3 - O produto apurado nos termos do número anterior reverte para o Estado após a dedução das
despesas resultantes da guarda, conservação e venda.
Nota:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 185.º
(Apreensão de coisas perecíveis ou perigosas)
Se a apreensão respeitar a coisas perecíveis ou perigosas, a autoridade judiciária pode ordenar, conforme os casos, a sua
venda, destruição ou afectação a finalidade socialmente útil.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 185.º
Apreensão de coisas perecíveis, perigosas ou deterioráveis
Se a apreensão respeitar a coisas perecíveis, perigosas ou deterioráveis, a autoridade judiciária pode ordenar, conforme os
casos, a sua venda ou afectação a finalidade socialmente útil, destruição, ou as medidas de conservação ou manutenção
necessárias.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Ver o artigo em anotação.
2- Legislação
Ver notas ao art.º 178.º
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Art.º 107.º da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro (Regime Jurídico das Armas e Suas Munições)
Apreensão de armas
1 - O agente ou autoridade policial procede à apreensão da ou das armas de fogo, munições e respectivas licenças e
manifestos, emitindo documento de apreensão com a descrição da ou das armas, munições e documentação, quando:
a) Quem a detiver, portar ou transportar se encontrar sob influência do álcool, de estupefacientes, substâncias
psicotrópicas ou produtos de efeito análogo, verificada nos termos da presente lei ou recusar a submeter-se a provas para
sua detecção;
b) Houver indícios da prática pelo suspeito de crime de maus tratos a cônjuge, a quem com ele viva em condições
análogas às dos cônjuges, a progenitor de descendente comum em 1.º grau, aos filhos, a pessoa menor ou particularmente
indefesa em razão da idade, deficiência, doença ou gravidez e que esteja a seu cuidado, à sua guarda ou sob a sua
responsabilidade de direcção ou educação e, perante a queixa, denúncia ou a constatação de flagrante, verificarem
probabilidade na sua utilização;
c) Se encontrarem fora das condições legais ou em violação das prescrições da autoridade competente;
d) Apresentarem indícios sérios de perturbação psíquica ou mental.
2 - A apreensão inclui a arma de fogo detida ao abrigo de isenção ou dispensa de licença ou de licença especial, bem
como a arma de fogo que seja propriedade de entidade pública ou privada.
3 - Para além da transmissão da notícia do crime ao Ministério Público ou à PSP, em caso de contra-ordenação, a
apreensão nos termos do número anterior é comunicada à respectiva entidade pública ou privada titular da arma, para
efeitos de acção disciplinar e ou de restituição da arma, nos termos gerais.
4 - Em caso de manifesto estado de embriaguez, de intoxicação por substâncias estupefacientes ou psicotrópicas ou
indícios sérios de perturbação psíquica ou mental de pessoa que detenha, use, porte ou transporte consigo arma de fogo, a
arma pode ser retida por qualquer caçador ou atirador desportivo ou ainda por qualquer pessoa que o possa fazer em
condições de segurança até à comparência de agente ou autoridade policial.
Art.º 80.º da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro (Regime Jurídico das Armas e Suas Munições)
Armas apreendidas
1 - Todas as armas apreendidas à ordem de processos criminais ficam na disponibilidade da autoridade judiciária até
decisão definitiva que sobre a mesma recair.
2 - As armas são depositadas nas instalações da PSP, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia Judiciária, ou unidade
militar que melhor garanta a sua segurança e disponibilidade em todas as fases do processo, sem prejuízo do disposto em
legislação especial aplicável aos órgãos de polícia criminal.
3 - Somente serão depositadas armas em instalações da Guarda Nacional Republicana se na área do tribunal que
ordenou a apreensão não operar a PSP.
4 - Excepcionalmente, atenta a natureza da arma e a sua perigosidade, pode o juiz ordenar o seu depósito em unidade
militar, com condições de segurança para o efeito, após indicação do Ministério da Defesa Nacional.
5 - Compete à PSP, manter, organizar e disponibilizar um ficheiro informático nacional de armas apreendidas, proceder à
sua análise estatística e técnica e difundir informação às entidades nacionais e estrangeiras.
6 - Todas as entidades que procedam à apreensão de armas de fogo, independentemente do motivo que determinou a
apreensão, comunicam a sua apreensão à PSP, para efeitos de centralização e tratamento de informação, de acordo com as
regras a estabelecer por despacho dos membros do Governo competentes.
7 - Todas as armas apreendidas devem ser peritadas, registadas as suas características e o seu estado de conservação,
competindo à entidade à guarda de quem ficam, a sua conservação no estado em que se encontravam à data da sua
apreensão.
8 - Do ficheiro informático referido no n.º 5 devem constar, entre outros, os seguintes elementos:
a) Entidade apreensora;
b) Despacho judicial que determinou, ou validou a apreensão, com menção do número do processo e respectivo tribunal.
DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro (Infracções antieconómicas e contra a saúde pública)
Artigo 47.º
(Venda dos bens apreendidos)
1 - Os bens apreendidos, logo que se tornem desnecessários para a investigação criminal ou à instrução, poderão ser
vendidos por ordem da entidade encarregada da mesma, observando se o disposto nos artigos 884.º e seguintes do Código
de Processo Civil desde que haja, relativamente a eles:
a) Risco de deterioração;
b) Conveniência de utilização imediata para abastecimento do mercado;
c) Requerimento do respectivo dono ou detentor legítimo para que estes sejam alienados.
2 - Verificada alguma das circunstâncias referidas no número anterior em qualquer outro momento do processo,
competirá a ordem de venda ao juiz.
3 - Quando, nos termos do n.º 1, se proceda à venda de bens apreendidos, a entidade encarregada da investigação
criminal tomará as providências adequadas em ordem a evitar que a venda ou o destino dado a esses bens sejam
susceptíveis de originar novas infracções previstas neste diploma.
[…]
3- Acórdãos dos TR
Ac. TRP de 29-09-2010, CJ, 2010, T4, pág. 214: Sendo o processo arquivado pelo crime de furto, o casaco furtado que
nele foi apreendido e que se encontra «em estado de infecta desagregação», deve ser mandado destruir, e não entregue
aos familiares do dono entretanto falecido.
Ac. TRP de 23-01-2008 : I. Nos termos do art. 330º do Código da Propriedade Industrial são declarados perdidos a favor
do Estado os objectos em que se manifeste um crime previsto neste código, excepto se o titular do direito ofendido der o
seu consentimento expresso para que tais objectos voltem a ser introduzidos nos circuitos comerciais ou para que lhes seja
dada outra finalidade, sendo os objectos em causa total ou parcialmente destruídos sempre que, nomeadamente, não for
possível eliminar a parte dos mesmos ou o sinal distintivo nele aposto que constitua violação do direito.
II. A perda de objectos está dependente da perigosidade ou risco de os mesmos poderem ser utilizados para a prática de
novos crimes, não dependendo sequer de efectiva condenação do arguido, uma vez que o n.º 2 do art. 109º do C. Penal
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determina a perda dos objectos, ainda que nenhuma pessoa possa ser punida. Basta que exista uma íntima conexão entre o
objecto e a prática criminosa, quer porque se integrou no próprio processo criminoso, quer porque se revelou indispensável
ao seu cometimento.
III. Assim, impõe-se a perda dos objectos a favor do Estado, numa situação em que existem indícios da prática do crime de
contrafacção, só não tendo sido deduzida acusação por falta de legitimidade MP, quer porque as marcas não apresentaram
queixa, quer porque expressamente vieram declarar não desejar procedimento criminal contra o arguido.
4- Orientações do MP
Circular nº 3/2008, da PGR : 1 - Na fase de inquérito compete aos Magistrados e Agentes do Ministério Público ordenar a
destruição da droga remanescente nos cinco dias após a junção aos autos do relatório laboratorial, devendo esse despacho
ser cumprido em prazo não superior a 30 dias (art.º 62º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 15/93;.
2 - Nas demais fases processuais (instrução e julgamento), e caso o regime legal não tenha sido observado pela autoridade
competente, os Magistrados e Agentes do Ministério Público deverão promover que seja ordenada a destruição dos
referidos produtos (art.º 62º, n.ºs 4 e 6, do Decreto-Lei n.º 15/93).
Fontes: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa e página da PGR.
Circular nº 4/2005, da PGR : 1. A apreensão de veículo automóvel em sede de inquérito deverá, preferencialmente no
despacho a que se reporta o artigo 178º nº 5, do Código de Processo Penal, ser alvo de cuidada análise, por forma a
determinar se serve fins investigatórios e, na negativa, se o veículo apreendido é susceptível de, a final, vir a ser declarado
perdido a favor do Estado;
2. Entendendo-se constituir a apreensão meio de prova relevante, deverá a mesma manter-se, providenciando-se pelo
aparcamento do veículo em condições que não potenciem uma degradação acelerada e comunicando-se à Direcção-Geral
da Administração da Justiça os casos de inexistência de instalações adequadas;
3. Não servindo a apreensão fins investigatórios, dever-se-á, ponderadamente, aferir da susceptibilidade do veículo vir a ser
declarado perdido a favor do Estado, ordenando-se, sempre que se conclua no sentido negativo, a respectiva entrega a
quem de direito;
4. Afigurando-se provável que o veículo venha a ser declarado perdido a favor do Estado, o magistrado titular do inquérito
diligenciará pela realização do exame a que se reporta o artigo 2º nº 1, do Decreto-Lei nº 31/85, devendo constar do auto
respectivo não só os aspectos descritos nesse dispositivo, como aqueles que, notoriamente, denunciem falta de conservação
ou existência de danos;
5. Na situação prevista do número anterior, decorridos que sejam 90 dias sobre a apreensão, o magistrado do Ministério
Público ordenará se proceda à comunicação prevista no artigo 2º nº 1, do diploma referido, e, também, à notificação do
dono ou legítimo possuidor do veículo, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 3º nº 1 daquele texto legal;
6. Informando a Direcção-Geral do Património do Estado (DGP) que o veículo não revela interesse para afectação ao parque
automóvel do Estado, deverá ordenar-se a respectiva entrega, mediante prestação de caução de valor equivalente ao do
exame efectuado, ao proprietário, o qual o receberá na qualidade de fiel depositário;
7. No caso anteriormente previsto, deverá o fiel depositário ser notificado dos deveres decorrentes da qualidade em que é
investido, maxime dos atinentes à guarda e conservação do veículo;
8. Mostrando-se inviável a entrega nos moldes anteriormente expostos, será de equacionar o recurso à faculdade conferida
pelo artigo 10º nºs. 2 e 5, do Decreto-Lei nº 31/85, na redacção do Decreto-Lei nº 26/97 de 23 de Janeiro, devendo o
magistrado do Ministério Público requerer ao juiz de instrução que aprecie a susceptibilidade do veículo, a final, vir a ser
declarado perdido a favor do Estado;
9. Nos casos em que os serviços do Ministério Público estejam instalados no edifício do Tribunal, deverão os magistrados do
Ministério Público providenciar pela comunicação, ao secretário de justiça, das apreensões de veículos em sede de inquérito,
dos locais de parqueamento dos mesmos, das decisões da DGP relativas à afectação das viaturas ao parque do Estado e das
entregas a fiel depositário, assim contribuindo para um conhecimento actualizado das reais necessidades que se fazem
sentir em sede de guarda de veículos apreendidos.
Fontes: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa e página da PGR.

Artigo 186.º
Restituição dos objectos apreendidos
1 - Logo que se tornar desnecessário manter a apreensão para efeito de prova, os objectos
apreendidos são restituídos a quem de direito.
2 - Logo que transitar em julgado a sentença, os objectos apreendidos são restituídos a quem de
direito, salvo se tiverem sido declarados perdidos a favor do Estado.
3 - As pessoas a quem devam ser restituídos os objectos são notificadas para procederem ao seu
levantamento no prazo máximo de 90 dias, findo o qual passam a suportar os custos resultantes do seu
depósito.
4 - Se as pessoas referidas no número anterior não procederem ao levantamento no prazo de um ano
a contar da notificação referida no número anterior, os objectos consideram-se perdidos a favor do
Estado.
5 - Ressalva-se do disposto nos números anteriores o caso em que a apreensão de objectos
pertencentes ao arguido ou ao responsável civil deva ser mantida a título de arresto preventivo, nos
termos do artigo 228.º
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Nota:
Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 186.º
(Restituição dos objectos apreendidos)
1 - Logo que se tornar desnecessário manter a apreensão para efeito de prova, os objectos apreendidos são restituídos a
quem de direito.
2 - Logo que transitar em julgado a sentença, os objectos apreendidos são restituídos a quem de direito, salvo se tiverem
sido declarados perdidos a favor do Estado.
3 - Ressalva-se do disposto nos números anteriores o caso em que a apreensão de objectos pertencentes ao arguido ou ao
responsável civil deva ser mantida a título de arresto preventivo, nos termos do artigo 228.º
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 186.º
[...]
1 -...
2 -...
3 - As pessoas a quem devam ser restituídos os objectos são notificadas para procederem ao seu levantamento no prazo
máximo de 90 dias, findo o qual passam a suportar os custos resultantes do seu depósito.
4 - Se as pessoas referidas no número anterior não procederem ao levantamento no prazo de um ano a contar da
notificação referida no número anterior, os objectos consideram-se perdidos a favor do Estado.
5 - (Anterior n.º 3.)
2- Legislação
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (OE 2013)
Artigo 160.º
Prescrição dos depósitos obrigatórios e dos depósitos autónomos
1 - O direito à devolução de quantias depositadas à ordem de quaisquer processos judiciais, independentemente do
regime legal ao abrigo do qual os depósitos tenham sido constituídos, prescreve no prazo de cinco anos a contar da data
em que o titular for, ou tenha sido, notificado do direito a requerer a respetiva devolução, salvo norma especial em
contrário.
2 - As quantias prescritas nos termos do número anterior consideram-se perdidas a favor do IGFEJ, I. P.
Artigo 161.º
Processos judiciais eliminados
Os valores depositados na Caixa Geral de Depósitos ou à guarda dos tribunais, à ordem de processos judiciais eliminados
após o decurso dos prazos de conservação administrativa fixados na lei, consideram-se perdidos a favor do IGFEJ, I. P.
3- Acórdãos do STJ
I - A compra e venda de veículo com quadro do motor e chassis viciados por contrafação dos elementos originais é uma
compra e venda nula por impossibilidade legal do objeto (arts. 874.º e 280.º do CC).
II - O comprador de boa fé, a quem foi apreendido pelas autoridades policiais o veículo que lhe foi entregue na sequência
do aludido contrato de compra e venda, não tem de restituir ao vendedor o valor correspondente, não obstante a
impossibilidade da restituição em espécie (art.º 289.º, n.º s 1 e 3, e 1269.º do CC).
III - Ainda que o veículo volte à posse do comprador, ao abrigo de decisão judicial proferida no âmbito de sentença penal
que permite a restituição do veículo na condição de legalização no prazo de um ano sob pena de perdimento a favor do
Estado (arts. 110.º, n.º 3, do CP e 186.º, n.º 4, do CPP), no que toca ao alienante, a restituição do veículo pelo adquirente, a
ocorrer a referida legalização, não decorrerá já do dever de restituição a que se refere o art.º 289.º, n.º 1, do CC.
(Acórdão
do
STJ,
6.ª
SECÇÃO,
de
17-01-2012,
proc.
n.º
108.º/2000.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ffc4c5f8fb455c098025798e003e6ee9?OpenDocument)
I - O objecto do processo é o objecto da acusação, no sentido de que é esta que fixa os limites da actividade cognitiva e
decisória do tribunal, ou, noutros termos, o thema probandum e o thema decidendum.
VI -Se é a acusação que delimita o objecto do processo, são os factos daquela constantes imputados a um concreto
arguido e constituindo crime que fixam o campo delimitador dentro do qual se tem de mover a investigação do tribunal, a
sua actividade cognitiva e decisória.
VII - A determinação sobre o destino a dar aos objectos relacionados com o crime, embora deva constar da decisão, já
está para além da solução da concreta questão que é submetida ao tribunal –, tal como a remessa de boletins ao registo
criminal –; tais requisitos devem integrar a decisão, constituindo eventualmente a falta de pronúncia sobre eles, mas
rigorosamente não fazem parte do objecto do processo.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
13-10-2011,
proc.
n.º
141.º/06.0JALRA.C1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4c71e1e1b5e0fb9e80257937002c92c1?OpenDocument)
I - Nos termos do art.º 186.º.°, n.º 2, do CPP, os objectos apreendidos, uma vez transitada em julgado a decisão, serão
restituídos a quem de direito, isto é, a quem prove ser proprietário deles ou titular de um qualquer direito real
relativamente a tais objectos.
II - Não podem serem restituídos veículos automóveis apreendidos sem que os mesmos estejam registados em nome
de quem pede a sua restituição, sendo que a situação jurídica relativa aos ditos veículos deve ser regularizada, com a
respectiva actualização registral, no prazo de 60 dias, contados pelo menos da data da apreensão, em conformidade com o
preceituado no citado dispositivo do CPP, em articulação com o disposto no art.º 162.º.°, al. e), do CE e em conjugação com
os arts. 1.º, 3.° e 5.° do DL 54/75, de 12-02, na redacção do DL 178.º-A/2005, de 28-10, e 42.º do Regulamento do Registo
Automóvel, aprovado pelo DL 55/75, de 12-02, também nos termos da redacção do DL 178.º-A/2005.
III - De acordo com os arts. 1.º, 3.º e 5.º do DL 54/75, o registo destina-se a dar publicidade à situação jurídica dos
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veículos, sendo considerados como tais os veículos a motor, e estando sujeitos a registo os actos indicados no art.º 5.º, tais
como o direito de propriedade e de usufruto, a reserva de propriedade e a locação e direitos dela emergentes.
IV - Em conformidade com o citado art.º 42.º do DL 55/75, o registo obrigatório deve ser requerido no prazo de 60 dias a
contar da data do facto.
(Acórdão
do
STJ
de
21-12-2006,
proc.
n.º
06P4047,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/663777576723ed3f802572aa003688d9?OpenDocument
)
4- Acórdãos dos TR
TRE de 3-06-2014, CJ, 2014, T3, pág. 290: Transitada em julgado uma sentença condenatória e nela se não decidindo o
perdimento a favor do Estado de objectos apreendidos, de detenção lícita por particulares, deve ser dado cumprimento
ao disposto no artº 186º, nº2 do CPP, não sendo lícito onerar o detentor desses bens antes da apreensão com o ónus da
prova da sua aquisição lícita.
Ac. TRG de 25-02-2014 : No decurso do inquérito, desde que não exista urgência na declaração de perdimento a favor do
Estado, resultante das características próprias dos bens apreendidos, sem valor, perecíveis, perigosas ou deterioráveis e, se
verifique a desnecessidade da manutenção da apreensão dos bens para efeito de prova, resultante do arquivamento ou
suspensão dos autos, é sempre da competência exclusiva do juiz de instrução, a declaração de perdimento dos bens
apreendidos a favor do Estado, quer pela sua natureza quer por não terem sido reclamados.
Ac. TRE de 16-04-2013 : Transitada a sentença e nela se não decidindo o perdimento a favor do Estado de objectos
apreendidos, de detenção lícita por particulares, deve ser dado cumprimento ao disposto no artº 186º, nº 2 do CPP, não
sendo lícito determinar, por despacho posterior, o perdimento desses objectos.
Ac. TRL de 30-09-2010, CJ, 2010, T4, pág. 137: Não sendo a espingarda de caça um objecto em si mesmo perigoso, não
deve ser declarada perdida a favor do Estado a espingarda de caça que tenha sido apreendida por a validade da licença de
uso e porte da arma ter expirado há mais de 180 dias, sem previamente se conceder ao dono da arma apreendida a
oportunidade de apresentar licença válida de uso e porte de arma.
Ac. TRP de 29-09-2010 : I. A restituição dos objectos apreendidos deve ocorrer logo que se torne desnecessária a
manutenção da sua apreensão para efeito de prova [art. 186.º, do CPP].
II. Há, no processo, três momentos específicos em que a avaliação da desnecessidade da manutenção da apreensão dos
objectos se impõe: a acusação, a decisão instrutória e a sentença (aqui, na perspectiva do destino a dar-lhes).
III. Não devem ser restituídos objectos apreendidos no âmbito de um inquérito que está na fase inicial e em relação aos
quais se verifica a necessidade de proceder a exames e perícias e de desenvolver diligências investigatórias com vista a
determinar a sua proveniência.
Ac. TRP de 29-09-2010, CJ, 2010, T4, pág. 214: Sendo o processo arquivado pelo crime de furto, o casaco furtado que
nele foi apreendido e que se encontra «em estado de infecta desagregação», deve ser mandado destruir, e não entregue
aos familiares do dono entretanto falecido.
Ac. TRL de 27-05-2010 : I. A perda para o Estado de bens, objectos ou valores apreendidos, nos termos e dentro do
condicionalismo específico do artº 186º, nºs 3 e 4 do CPP não opera ope legis, exigindo-se a intervenção do juiz a decretála, sob pena da sua violação bem como dos artº 286º, n.1, alínea e) do mesmo código e 62º da Constituição (CRP).
II. No caso, havendo arquivamento do inquérito, tal competência recai sobre o juiz de instrução (JIC) [Proc. 525/07.7TARMR,
9ª Secção].
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRP de 18-11-2009 : Para que ocorra a perda dos instrumentos e objectos produzidos pelo crime é apenas necessário
que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias do caso, esses objectos ponham em risco a segurança das pessoas, a moral
ou a ordem públicas, ou ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos factos ilícitos típicos.
Ac. TRP de 28-10-2009, CJ, 2009, T4, pág. 227: I. O facto de um arguido, acusado, em co-autoria com outros, da prática de
crimes de corrupção (activa e passiva), falsificação de documentos e associação criminosa, ter, entretanto, falecido não
implica, por si só, que se deva levantar a apreensão das quantias depositadas em contas bancárias suas.
II. Tal apreensão, tendo sido determinada pela convicção de as quantias depositadas provirem da actividade criminosa
descrita na acusação, deve manter-se até à prolação da sentença, pois ela é uma medida cautelar de conservação de bens
indiciariamente considerados como tendo proveniência ilícita.
Ac. TRP de 14-10-2009, CJ, 2009, T4, pág. 221 : I. Os objectos apreendidos devem ser restituídos a quem de direito logo
que se torne desnecessário manter a sua apreensão.
II. A desnecessidade de manter a apreensão ocorre quando, ao deduzir acusação, o MP verifica que alguns deles não
indiciam, nem integram o objecto da prática de qualquer crime.
III. Depois de deduzida a acusação, só devem, por isso, manter-se apreendidos os objectos susceptíveis de virem a ser
declarados perdidos a favor do Estado.
Ac. TRL de 14-10-2009 : Para que possa ser decretada a perda de objectos a favor do Estado é necessário que esse
efeito tenha sido requerido na acusação, com indicação das razões de facto e de direito, de forma a viabilizar o princípio do
contraditório.
Nota. Em sentido concordante são citados os Acs. STJ de 2/5/2002, proc. nº 611/02, 3ª Secção e de 4/12/2002, proc. nº
3222/02, 3ª Secção.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRG de 12-10-2009, CJ, 2009, T4, pág. 293: Na fase de inquérito a decisão sobre a restituição, ou não, de objectos
apreendidos é da exclusiva competência do Ministério Público.
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Ac. TRG de 28-09-2009 : I. Proferida a sentença fica esgotado o poder jurisdicional do tribunal, sendo nela que deve ser
decidido o destino dos bens apreendidos no processo.
II. Após o trânsito em julgado da sentença, não pode ser alterada a matéria de facto de molde a fundamentar uma
declaração de perdimento que não seria permitida em face dos factos nela fixados.
Nota: em sentido concordante são citados: Ac. TRP de 30-06-2004 e Ac. TRP de 17-05-2006 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRP de 16-09-2009, CJ, 2009, T4, pág. 216 : I. Proferida sentença, que ordenou que os objectos apreendidos no
processo fossem restituídos ao arguido, deve este ser notificado para proceder ao seu levantamento, no prazo de 90 dias,
findos os quais serão por si suportados os respectivos custos do depósito.
II. Só passado um ano sobre essa notificação, se o arguido não proceder ao levantamento dos objectos, estes se consideram
perdidos a favor do Estado, pois, para que tal perda ocorra, não basta que, na sentença, a ordem de restituição seja
associada à comunicação de perda.
Ac. TRC de 15-07-2009 : Em sede de inquérito compete ao Mº Pº pronunciar-se sobre o destino dos bens declarados
perdidos a favor do Estado.
Ac. TRE de 5-05-2009, CJ, 2009, T3, pág. 277: I. Quando possa haver lugar ao perdimento de bens de terceiros, incumbe
ao Tribunal o poder-dever de proceder à audição prévia dos respectivos proprietários.
II. A omissão desse acto configura irregularidade, sujeita ao regime do artº 123º do CPP.
Ac. TRL de 25-02-2009 : I. Do regime especial consagrado nos artºs 35º a 39º do Dec. Lei nº15/93 (que afasta a aplicação
da norma geral do artº 109º, do CP) resulta que, quando está em causa um crime de tráfico de estupefacientes, os objectos
e dinheiro apreendidos que estejam em condições de serem declarados perdidos, nos termos dos artºs 35º a 38º do
mencionado diploma, são sempre declarados perdidos a favor do Estado e, após, são afectados a uma das finalidades
previstas nas referidas alíneas a) a c) do artº 39º, não podendo o tribunal declará-los perdidos a favor de outra entidade,
nem dar-lhe outra afectação.
II. O conceito de Estado aqui utilizado «enquanto pessoa colectiva de direito público que tem por órgão o governo» não se
confunde com a região autónoma dos Açores que, embora constitucionalmente reconhecida e dotada de Estatuto políticoadministrativo e de órgãos de governo próprio, não tem natureza estadual, não podendo a sua autonomia político
administrativa regional afectar a integridade da soberania do Estado português e exercer-se fora do quadro constitucional artº 225º, nº3, da CRP.
III. Ao declarar perdidos a favor da Região Autónoma dos Açores os bens e valores apreendidos, em contrário do
estabelecido no Dec. Lei nº15/93, vigente e aplicável em todo o território nacional, incluindo as Regiões Autónomas, o
tribunal a quo baseou-se em disposição legal que não o permite, com violação expressa da lei aplicável e do princípio da
legalidade. [Proc. 11233/08-3, 3ª Secção].
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRP de 9-07-2008 : I. Com o trânsito em julgado da decisão que declarou perdido a favor do Estado um objecto, com
o fundamento de que foi instrumento de crime, a questão do perdimento fica encerrada, não podendo mais ser discutida, a
não ser em sede de revisão de sentença.
II. O art. 36º-A do DL n.º15/93 permite ao terceiro que invoque a titularidade dos bens apreendidos a arguido «deduzir no
processo a defesa dos seus direitos, através de requerimento em que alegue a sua boa fé», mas só enquanto não houver
decisão sobre o destino desses objectos.
III A partir do momento em que exista uma decisão sobre o destino dos bens, o terceiro de boa fé, para fazer valer os seus
direitos, tem de impugnar essa decisão, pugnando pela sua anulação, com o fundamento de que não lhe foi dada
oportunidade de exercer o direito conferido por esse art. 36º-A.
Ac. TRL de 29-06-2008, CJ, 2008, T3, pág. 135: I. A declaração de perda de objectos apreendidos no decurso do inquérito
é uma espécie de medida de segurança, de carácter preventivo, assumindo natureza substantiva, já que tem ínsita uma
decisão constitutiva que opera uma mudança na ordem jurídica existente, extinguindo uma situação subjectiva.
II. É da exclusiva competência do juiz de instrução a declaração de perda a favor do Estado de objectos apreendidos
incidentalmente a uma testemunha no decurso do inquérito, mesmo que não exista nessa parte qualquer despacho de
arquivamento.
Ac. TRC de 16-04-2008, CJ, 2008, T2, pág. 63: Deve ser declarado perdido a favor do Estado, o veículo automóvel que
tenha sido objecto de crime de falsificação na parte respeitante ao número de chassis, ainda que o inquérito em que esse
crime tenha sido investigado tenha sido arquivado por não se apurar o autor da falsificação.
Ac. TRL de 28-03-2008 : I. Se o processo foi arquivado, em fase de inquérito (277º, n. 2 CPP), sem que tenha sido deduzida
acusação, não se pode ter como assente que o arguido cometeu o crime imputado (ou outro).
II. A arma apreendida nos autos - revólver de calibre 38 mm - não é proibida (está manifestada e registada, e o arguido tem
licença de uso e porte de arma de defesa, inerente à sua condição de militar na reserva).
III. Não é de declarar perdida para o Estado tal arma, ao abrigo do art.º 109.º do Código Penal, pois que para tanto, o
preceito exige que os objectos tenham servido ou estivessem destinados a servir para a prática de um crime, assim como
quando tenham sido produzidos na sequência da prática desse crime ou se puserem em perigo a segurança das pessoas, a
moral ou a ordem públicas, ou puderem ser utilizados para novos crimes [Proc. 68/08, 9ª Secção].
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRC de 20-02-2008, CJ, 2008, T1, pág. 50: I. No regime do artº 14º do Decreto nº 12487, de 14 de Outubro de 1926, o
fundamento da perda a favor do Estado do objecto apreendido encontra-se na inércia do proprietário ou seu legítimo
detentor durante tempo suficiente para prevenir o desinteresse relativamente ao seu destino.
II. Porém, revogado esse regime pela Lei nº 48/07, de 28 de Agosto, a nova redacção do artº 186º CPP exige, para a
restituição do bem apreendido, a demonstração pelo seu detentor da proveniência lícita do bem.
III. Regime que é aplicável às situações pendentes, devendo o detentor ser notificado nos termos do artº 186º, nº3, CPP.
3. Ac. TRC de 20-02-2008 : A revogação do Decreto 12487, de 14/10/26, contida no artº 5º a) da Lei 48/2007 de 29/8,
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não impede a sua aplicação numa situação em que, à data da entrada em vigor do diploma revogatório, já havia decorrido o
prazo previsto naquele decreto, nada tendo sido requerido pelo interessado e faltando apenas o respectivo despacho.
Ac. TRP de 21-03-2007, CJ, 2007, T2, pág. 203: É ao proprietário a quem o mesmo foi furtado que, findo o inquérito, deve
ser restituído o automóvel nele apreendido, e não à pessoa que, de boa-fé, comprou tal veículo a um terceiro, registando-o,
de seguida, em seu nome.
I - O contraente que acordou a compra de um lote de diamantes no Congo, com a obrigação do vendedor os entregar na
Turquia, só pode ser considerado legítimo proprietário deles, para os efeitos do art.º 9.º, n.º 1, do Dec. Lei n.º 139/91, de
19/04 (regula o comércio de diamantes), quando os mesmos chegarem à sua posse.
II - Até então, o vendedor ou quem este incumbir do transporte, é detentor legítimo dos diamantes e responsável pelas
obrigações legais decorrentes da entrada dessa mercadoria em determinado país.
III - Apreendidos os diamantes em Portugal, em poder de pessoa não interveniente naquele contrato, não podem os
mesmos ser entregues à requerente, interveniente no mesmo contrato como compradora, pois nunca deles tendo sido
detentora, a entrega a ela não seria uma restituição “...a quem de direito...”, como prevê o art.º 186.º, n.º 1, do CPP.
IV - Essa entrega à requerente, no processo crime em que esses bens estão apreendidos, quando o vendedor não chegou
a cumprir a obrigação de entrega derivada daquele contrato, transformaria um mero incidente em acção penal, numa
acção de execução do contrato, o que não pode ser admitido, pois tal procedimento é manifestamente inadequado para
definir com rigor os direitos resultantes de um contrato de comércio internacional, questão cível que terá de ser discutida
em sede própria.
(Acórdão
do
TRL,
de
13-03-2007,
proc.
n.º
10222/2006-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f750ca4ebeac51c6802572db00507eb8?OpenDocument)
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PARTE I
LIVRO III
Da prova
TÍTULO III
Dos meios de obtenção da prova
CAPÍTULO IV
Das escutas telefónicas
Artigo 187.º
Admissibilidade
1 - A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas só podem ser
autorizadas durante o inquérito, se houver razões para crer que a diligência é indispensável para a
descoberta da verdade ou que a prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter, por
despacho fundamentado do juiz de instrução e mediante requerimento do Ministério Público, quanto a
crimes:
a) Puníveis com pena de prisão superior, no seu máximo, a 3 anos;
b) Relativos ao tráfico de estupefacientes;
c) De detenção de arma proibida e de tráfico de armas;
d) De contrabando;
e) De injúria, de ameaça, de coacção, de devassa da vida privada e perturbação da paz e do sossego,
quando cometidos através de telefone;
f) De ameaça com prática de crime ou de abuso e simulação de sinais de perigo; ou
g) De evasão, quando o arguido haja sido condenado por algum dos crimes previstos nas alíneas
anteriores.
2 - A autorização a que alude o número anterior pode ser solicitada ao juiz dos lugares onde
eventualmente se puder efectivar a conversação ou comunicação telefónica ou da sede da entidade
competente para a investigação criminal, tratando-se dos seguintes crimes:
a) Terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada;
b) Sequestro, rapto e tomada de reféns;
c) Contra a identidade cultural e integridade pessoal, previstos no título iii do livro ii do Código Penal e
previstos na Lei Penal Relativa às Violações do Direito Internacional Humanitário;
d) Contra a segurança do Estado previstos no capítulo i do título v do livro ii do Código Penal;
e) Falsificação de moeda ou títulos equiparados a moeda prevista nos artigos 262.º, 264.º, na parte
em que remete para o artigo 262.º, e 267.º, na parte em que remete para os artigos 262.º e 264.º, do
Código Penal;
f) Abrangidos por convenção sobre segurança da navegação aérea ou marítima.
3 - Nos casos previstos no número anterior, a autorização é levada, no prazo máximo de setenta e
duas horas, ao conhecimento do juiz do processo, a quem cabe praticar os actos jurisdicionais
subsequentes.
4 - A intercepção e a gravação previstas nos números anteriores só podem ser autorizadas,
independentemente da titularidade do meio de comunicação utilizado, contra:
a) Suspeito ou arguido;
b) Pessoa que sirva de intermediário, relativamente à qual haja fundadas razões para crer que recebe
ou transmite mensagens destinadas ou provenientes de suspeito ou arguido; ou
c) Vítima de crime, mediante o respectivo consentimento, efectivo ou presumido.
5 - É proibida a intercepção e a gravação de conversações ou comunicações entre o arguido e o seu
defensor, salvo se o juiz tiver fundadas razões para crer que elas constituem objecto ou elemento de
crime.
6 - A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações são autorizadas pelo prazo máximo
de três meses, renovável por períodos sujeitos ao mesmo limite, desde que se verifiquem os respectivos
requisitos de admissibilidade.
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7 - Sem prejuízo do disposto no artigo 248.º, a gravação de conversações ou comunicações só pode
ser utilizada em outro processo, em curso ou a instaurar, se tiver resultado de intercepção de meio de
comunicação utilizado por pessoa referida no n.º 4 e na medida em que for indispensável à prova de
crime previsto no n.º 1.
8 - Nos casos previstos no número anterior, os suportes técnicos das conversações ou comunicações e
os despachos que fundamentaram as respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do juiz,
ao processo em que devam ser usados como meio de prova, sendo extraídas, se necessário, cópias para
o efeito.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 187.º
(Admissibilidade)
1 - A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas só podem ser ordenadas ou autorizadas, por
despacho do juiz, quanto a crimes:
a) Puníveis com pena de prisão superior, no seu máximo, a três anos;
b) Relativos ao tráfico de estupefacientes;
c) Relativos a armas, engenhos, matérias explosivas e análogas;
d) De contrabando; ou
e) De injúrias, de ameaças, de coacção e de intromissão na vida privada, quando cometidos através de telefone,
se houver razões para crer que a diligência se revelará de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova.
2 - A ordem ou autorização a que alude o n.º 1 do presente artigo pode ser solicitada ao juiz dos lugares onde
eventualmente se puder efectivar a conversação ou comunicação telefónica ou da sede da entidade competente para a
investigação criminal, tratando-se dos seguintes crimes:
a) Terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada;b) Associações criminosas previstas no artigo 287.º do
Código Penal;
c) Contra a paz e a humanidade previstos no título II do livro II do Código Penal;
d) Contra a segurança do Estado previstos no capítulo I do título V do livro II do Código Penal;
e) Produção e tráfico de estupefacientes;
f) Falsificação de moeda ou títulos de crédito prevista nos artigos 237.º, 240.º e 244.º do Código Penal;
g) Abrangidos por convenção sobre segurança da navegação aérea ou marítima.
3 - É proibida a intercepção e a gravação de conversações ou comunicações entre o arguido e o seu defensor, salvo se o
juiz tiver fundadas razões para crer que elas constituem objecto ou elemento de crime.
- DL n.º 317/95, de 28/11
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas):
Artigo 187.º
(Admissibilidade)
1 - A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas só podem ser ordenadas ou autorizadas, por
despacho do juiz, quanto a crimes:
a) Puníveis com pena de prisão superior, no seu máximo, a três anos;
b) Relativos ao tráfico de estupefacientes;
c) Relativos a armas, engenhos, matérias explosivas e análogas;
d) De contrabando; ou
e) De injúria, de ameaça, de coacção, de devassa da vida privada e perturbação da paz e sossego, quando cometidos
através do telefone;
se houver razões para crer que a diligência se revelará de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova.
2 - A ordem ou autorização a que alude o n.º 1 do presente artigo pode ser solicitada ao juiz dos lugares onde
eventualmente se puder efectivar a conversação ou comunicação telefónica ou da sede da entidade competente para a
investigação criminal, tratando-se dos seguintes crimes:
a) Terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada;
b) Associações criminosas previstas no artigo 299.º do Código Penal;
c) Contra a paz e a humanidade previstos no título III do livro II do Código Penal;
d) Contra a segurança do Estado previstos no capítulo I do título V do livro II do Código Penal;
e) Produção e tráfico de estupefacientes;
f) Falsificação de moeda ou títulos equiparados a moeda prevista nos artigos 262.º, 264.º, na parte em que remete para o
artigo 262.º, e 267.º, na parte em que remete para os artigos 262.º e 264.º, do Código Penal;
g) Abrangidos por convenção sobre segurança da navegação aérea ou marítima.
3 - É proibida a intercepção e a gravação de conversações ou comunicações entre o arguido e o seu defensor, salvo se o
juiz tiver fundadas razões para crer que elas constituem objecto ou elemento de crime.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 187.º
[...]
1 - A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas só podem ser autorizadas durante o
inquérito, se houver razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a prova seria,
de outra forma, impossível ou muito difícil de obter, por despacho fundamentado do juiz de instrução e mediante
requerimento do Ministério Público, quanto a crimes:
a)...
b)...
c) De detenção de arma proibida e de tráfico de armas;
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d) De contrabando;
e)...
f) De ameaça com prática de crime ou de abuso e simulação de sinais de perigo; ou
g) De evasão, quando o arguido haja sido condenado por algum dos crimes previstos nas alíneas anteriores.
2 - A autorização a que alude o número anterior pode ser solicitada ao juiz dos lugares onde eventualmente se puder
efectivar a conversação ou comunicação telefónica ou da sede da entidade competente para a investigação criminal,
tratando-se dos seguintes crimes:
a)...
b) Sequestro, rapto e tomada de reféns;
c) Contra a identidade cultural e integridade pessoal, previstos no título iii do livro ii do Código Penal, e previstos na Lei
Penal Relativa às Violações do Direito Internacional Humanitário;
d)...
e) [Anterior alínea f).]
f) [Anterior alínea g).]
3 - Nos casos previstos no número anterior, a autorização é levada, no prazo máximo de setenta e duas horas, ao
conhecimento do juiz do processo, a quem cabe praticar os actos jurisdicionais subsequentes.
4 - A intercepção e a gravação previstas nos números anteriores só podem ser autorizadas, independentemente da
titularidade do meio de comunicação utilizado, contra:
a) Suspeito ou arguido;
b) Pessoa que sirva de intermediário, relativamente à qual haja fundadas razões para crer que recebe ou transmite
mensagens destinadas ou provenientes de suspeito ou arguido; ou
c) Vítima de crime, mediante o respectivo consentimento, efectivo ou presumido.
5 - (Anterior n.º 3.)
6 - A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações são autorizadas pelo prazo máximo de três meses,
renovável por períodos sujeitos ao mesmo limite, desde que se verifiquem os respectivos requisitos de admissibilidade.
7 - Sem prejuízo do disposto no artigo 248.º, a gravação de conversações ou comunicações só pode ser utilizada em outro
processo, em curso ou a instaurar, se tiver resultado de intercepção de meio de comunicação utilizado por pessoa referida
no n.º 4 e na medida em que for indispensável à prova de crime previsto no n.º 1.
8 - Nos casos previstos no número anterior, os suportes técnicos das conversações ou comunicações e os despachos que
fundamentaram as respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do juiz, ao processo em que devam ser usados
como meio de prova, sendo extraídas, se necessário, cópias para o efeito.
2- Legislação
Ver notas ao art.º 189.º
Portaria n.º 469/2009, de 06 de Maio (Estabelece os termos das condições técnicas e de segurança em que se processa a
comunicação electrónica para efeitos da transmissão de dados de tráfego e de localização relativos a pessoas singulares e a
pessoas colectivas, bem como dos dados conexos necessários para identificar o assinante ou o utilizador registado)
3- Acórdãos do TC
381/2015
Não julga inconstitucional a norma retirada do artigo 187.°, n.° 1, do CPP, com o sentido de que o juiz de instrução
criminal pode autorizar escutas telefónicas a um suspeito, quando, nesse processo, não exista mais do que uma certidão
de escutas de outro processo, em que o suspeito não foi constituído arguido.
Extracto da fundamentação:
Antes de mais, importa referir que as matérias referentes a escutas telefónicas foram já amplamente discutidas pelo
Tribunal Constitucional, em especial a partir do Acórdão n.º 407/1997, de 21 de maio (disponível in
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/).
Assim, escreveu-se, no Acórdão n.º 70/2008, de 31 de janeiro — jurisprudência posteriormente reiterada pelos Acórdãos
n.º 128/08, 204/08, 205/08, 340/08, 378/08 e 477/08, todos deste Tribunal Constitucional (disponíveis in
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/) o seguinte:
“(…) no plano da lei geral, a confidencialidade das telecomunicações é expressamente garantida pela Lei de Tratamento
de Dados Pessoais e Proteção da Privacidade no Setor das Comunicações Eletrónicas (Lei nº 41/2004, de 18 de agosto) e,
particularmente, pelo artigo 4º desta Lei, que assegura a inviolabilidade das comunicações e respetivos dados de tráfego no
domínio das redes públicas de comunicações e dos serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, proibindo a
escuta, a instalação de dispositivos de escuta, o armazenamento e outros meios de interceção ou vigilância de
comunicações sem o consentimento prévio e expresso dos utilizadores, com exceção apenas dos casos previstos na lei.
O sigilo das telecomunicações merece, porém, garantias inscritas logo ao nível fundamental da Constituição, dispondo o
seu artigo 34º, nos nºs 1 e 4, que “o domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são
invioláveis”, e que “é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos
demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal” (veja-se, quanto a estes
aspetos, o Parecer da PGR n.º 21/2000, publicado no Diário da República, II Série, de 28 de agosto de 2000, que se
acompanhará por alguns momentos).
Por força do estatuído neste nº 4, o direito ao sigilo das telecomunicações implica a proibição de devassa do seu conteúdo
e da sua divulgação por quem a elas tenha acesso, designadamente os empregados dos serviços de telecomunicações para
quem decorre o dever de sigilo profissional. E, correspondentemente, traduzindo o relevo e proteção na conformação de
valores fundamentais, o Código Penal incriminou condutas violadoras do direito dos cidadãos à comunicação reservada
através dos artigos 192º, nº 1, alínea a), e 194º, que têm o respetivo âmbito de proteção definido para a intromissão na
vida privada mediante acesso às comunicações telefónicas e a violação da correspondência e das telecomunicações.
A inviolabilidade da correspondência e de outros meios de comunicação está, por seu turno, relacionada com a reserva de
intimidade da vida privada a que se reporta o artigo 26º da Constituição da República. O direito à intimidade da vida
privada, como garantia de resguardo, de reserva, de proteção, supõe a faculdade de impedir a revelação de factos relativos
à vida íntima e familiar, de requerer a cessação de algum eventual abuso e o ressarcimento dos danos derivados da
divulgação de um facto respeitante à vida privada.
Só no domínio do processo penal é que a lei ordinária pode prever restrições à referida garantia contida no artigo 34º, nº
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4. As necessidades de perseguição penal e de obtenção de provas justificam a compressão do direito individual à
comunicação reservada, mas carecem de ser avaliadas pelas autoridades judiciárias em termos de necessidade, adequação
e proporcionalidade, de tal modo que violado que seja o princípio da menor intervenção possível e da proporcionalidade, há
de a prova assim obtida ser considerada nula (artigos 32º, n.º 8, da Constituição e 189º do Código de Processo Penal).
É neste plano que se compreendem as limitações que são impostas pelo Código de Processo Penal no tocante à obtenção
de prova através de escutas telefónicas, e que resultam do disposto nos artigos 187º a 190º (tendo em consideração a
redação anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, aplicável ao caso).
O primeiro desses preceitos define as condições em que é admissível a interceção e a gravação de conversações ou
comunicações telefónicas, especificando que elas só podem ser ordenadas ou autorizadas, por despacho do juiz,
relativamente aos crimes que aí são identificados e apenas “se houver razões para crer que a diligência se revelará de
grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova”.
Por sua vez, o artigo 188.º, com a redação resultante da Lei n.º 59/98, de 5 de agosto, e do Decreto-Lei n.º 320-C/2000,
de 15 de dezembro, providencia sobre as “formalidades das operações” (...).
Como o regime processual claramente pressupõe, a admissibilidade da interceção e gravação de conversações e
comunicações telefónicas ou transmitidas por outro meio técnico está conformada pelo princípio da proporcionalidade: não
só pela especial gravidade dos casos em que é admitida (os chamados “crimes de catálogo”), mas também pela exigência de
um juízo da necessidade e do grande interesse para a descoberta da verdade. De tal modo que, pelos termos da revelação
processual do regime de intromissão nas comunicações e das respetivas garantias de que está rodeado, poder-se-á dizer
que o sigilo das comunicações é tendencialmente absoluto (neste sentido, o Parecer da PGR n.º 16/94/Complementar, de 2
de maio de 1996, publicado em Pareceres, vol. VI, pág. 535).
O caráter restritivo da utilização desse meio de prova é também evidenciado pelo regime procedimental que lhe é
aplicável e que expressamente decorre do transcrito artigo 188º.”
Transposta esta jurisprudência para o caso ora em apreço, retira-se que o legislador consagrou já um conjunto de
requisitos formais e materiais para a admissibilidade de escutas telefónicas, concretamente nos artigos 187.º a 189.º do
CPP, de forma a construir um sistema de escutas telefónicas admissível à luz da CRP. Decorre, pois, das várias normas
contidas nos preceitos mencionados, entre outros aspetos, que as escutas telefónicas têm de ser autorizadas por uma
autoridade judiciária, a quem cabe avaliar a sua proporcionalidade — isto é, a sua adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido escrito —, de molde a garantir a menor intervenção possível nos direitos fundamentais
restringidos. Nesse preciso sentido, nos termos do artigo 190.º do CPP, “[o]s requisitos e condições referidos nos artigos
187.º, 188.º e 189.º são estabelecidos sob pena de nulidade”.
Ora, não obstante um suspeito, por não chegar a ser constituído arguido, não ter à partida a possibilidade de recorrer das
escutas telefónicas existentes num certo processo, não significa isto que tal possibilidade lhe seja cerceada num eventual
segundo processo que tenha a sua origem numa certidão de escutas do primeiro processo. Por outras palavras: caso a
certidão de escutas relativa ao primeiro processo enferme de algum problema de validade que possa vir a afetar as escutas
telefónicas emitidas num novo processo, não se vislumbra qualquer impedimento legal a que um determinado arguido
possa atacar a legalidade das escutas com base nesse argumento.
Da jurisprudência citada parece possível inferir que, desde que respeitados os vários requisitos formais e materiais de
admissibilidade das escutas telefónicas, quer no processo de origem quer no processo aqui em causa, estas podem, à
partida, ser utilizadas noutros processos de inquérito para os quais tenham relevo. E, além disso, é ainda legítimo o
recurso a escutas telefónicas mesmo que como primeiro meio de obtenção da prova, desde que o juiz competente
demonstre que a sua utilização é indispensável — rectius, adequada, necessária e proporcional em sentido estrito — para a
descoberta da verdade ou para a prova.
Na verdade, resulta dos autos em apreço que o recorrente teve à sua disposição todos os meios de defesa necessários
para poder invalidar a utilização das escutas telefónicas que foram utilizadas em concreto. Se não o fez, foi porque decidiu
não o fazer e não porque não tenha tido hipótese legal de o fazer.
Por outro lado, também resulta dos autos que as escutas eram “o único meio eficaz para a descoberta da verdade e para
a prova, conforme ponderação judicial tempestivamente efetuada e espelhada nos correspondentes despachos de
autorização…”.
Em suma, em face do exposto, temos de concluir pela não inconstitucionalidade da interpretação normativa ora em
apreciação, uma vez que existe a possibilidade de atacar a legalidade das escutas telefónicas no novo processo. Ou seja, tal
não põe em causa as garantias de defesa (artigo 32.º, n.º 1, da CRP) nem a presunção da inocência do arguido, até ao
trânsito em julgado da sentença de condenação (artigo 32.º, n.º 2, da CRP).
486/2009
Não julga inconstitucional a norma constante do n.º 1 do artigo 187.º do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de
29 de Agosto, quando interpretada no sentido de abranger o acesso à facturação detalhada e à localização celular.
Extracto da fundamentação:
É consensual que o meio de obtenção de prova das escutas telefónicas assume uma elevada relevância no plano jurídicoconstitucional, derivada da sua inquestionável e qualificada danosidade social, estando em causa, fundamental-mente, o
direito à reserva da intimidade privada e o direito à inviolabilidade das telecomunicações (Vide COSTA ANDRADE, em “Sobre
o regime processual penal das escutas telefónicas”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano I, Fasc. 3, Julho-Setembro
1991, pp. 380-382).
Naturalmente, atenta a especialidade da matéria em causa, o parâmetro constitucional à luz do qual há-de avaliar-se a
constitucionalidade da interpretação normativa questionada é o artigo 34.º, n.º 4, da C.R.P., com a redacção vigente desde
a Revisão Constitucional de 1997, cujo teor é o seguinte na parte que ora releva:
“É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência e nas telecomunicações, salvos os casos
previstos na lei em matéria de processo criminal.”
Para prevenir a violação deste preceito constitucional no âmbito do pro-cesso criminal, o artigo 32.º, n.º 8, da C.R.P.,
dispõe ainda que:
“São nulas todas as provas obtidas mediante (...) abusiva intromissão (...) nas telecomunicações”.
Os valores constitucionais da busca da verdade material e da realização da justiça, mesmo em matéria de
responsabilidade criminal, têm limites, impostos pela dignidade e pelos direitos fundamentais das pessoas, que se traduzem
processual-mente nas proibições de prova, das quais beneficiam todas as pessoas, incluindo os suspeitos da prática de
qualquer crime.
Por isso, é acentuado “o significado da consciência de não se estar a ser secretamente vigiado como garante de uma
utilização activa dos direitos humanos através dos cidadãos e como elemento central de uma democracia que funciona”
(vide, HANS-JÖRG ALBRECHT, em “Vigilância das telecomunicações. Análise teórica e empírica da sua implementação e
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efeitos”, in “Que Futuro Para o Direito Processual Penal? – Simpósio em Homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião
dos 20 anos do Código de Processo Penal Português”, pág. 728, da ed. de 2009, da Coimbra Editora).
Porém, nem todas as proibições de obtenção de meios de prova são absolutas como sucede no caso das provas obtidas
mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa.
A proibição de obtenção de meios de prova mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas
telecomunicações pode ser afastada, quer pelo acordo do titular dos direitos em causa, quer pelas restrições à
inviolabilidade desses direitos expressamente autorizadas pela Constituição.
O legislador constitucional prevê expressamente restrições ao sigilo das telecomunicações mas apenas as admite no
domínio da lei processual penal.
A regra neste domínio é a da proibição de produção e de valoração das gravações resultantes de escutas telefónicas.
A excepção será a existência de uma lei ordinária relativa ao processo criminal que estabeleça uma autorização de
produção e consequente valoração proba-tória.
Para além da referida previsão legal expressa, as restrições em questão devem observar os demais requisitos previstos
no artigo 18.º, n.º 2 e 3 da C.R.P., nomeadamente: a) que a restrição vise salvaguardar outro direito ou interesse
constitucionalmente protegido (n.º 2, 1.ª parte); b) que a restrição seja exigida por essa salvaguarda, seja apta para o efeito
e se limite à medida necessária para alcançar esse objectivo (n.º 2, in fine); c) que a restrição não aniquile o direito em causa
atin-gindo o conteúdo essencial do respectivo preceito (n.º 3, in fine).
A validade das leis restritivas de direitos, liberdades e garantias depende ainda de três requisitos quanto ao carácter da
própria lei: a) a lei deve revestir carácter geral e abstracto (n.º 3, 1.ª parte), b) a lei não pode ter efeito retroactivo (n.º 3, 2.ª
parte); c) a lei deve ser uma lei da Assembleia da República ou um decreto-lei autorizado (artigo 165.º, n.º 1, al. b)).
Sobre o significado da reserva da lei restritiva de direitos fundamentais, assinala JORGE NOVAIS:
“Sendo a determinabilidade normativa um elemento essencial das garantias de Estado de Direito proporcionadas pela
reserva de lei, nela há uma clara dimensão compe-tencial que se traduz, no fundo, por saber, em função da densidade da
regulação a quem é atribuída a última decisão sobre a afectação do direito fundamental: ou ao legislador, quando a lei
restritiva está suficientemente determinada – o que, no caso, equivale grosso modo a dizer que ela cabe aos órgãos
nacionais democraticamente legitimados ou se ela cabe à Administração ou ao poder judicial, quando a densidade exigível
escasseia.
Mas é sobretudo nos argumentos democráticos que a dimensão competencial cobra pleno desenvolvimento, assumindo,
aí, a reserva de lei parlamentar o papel de prota-gonista. Basicamente, a ideia é que há decisões tão essenciais para a vida
da comunidade que devem ser tomadas pela instituição representativa de todos os cidadãos. Entre essas decisões contamse imediatamente, qualquer que seja a fundamentação apresentada, as decisões que afectam os direitos fundamentais,
mormente as suas restrições, entendendo-se que a excepcionalidade da sua ocorrência e a gravidade dos seus efeitos exige
a participação decisiva dos representantes dos próprios interessados (Em “As restrições aos direitos fundamentais não
expressamente autorizadas pela Constituição”, pág. 833, da ed. de 2003, da Coimbra Editora).
Não existindo essa lei estaremos na presença de uma proibição de valoração de prova.
[…]
A Constituição de 1976, desde a sua redacção originária, proíbe qualquer ingerência das autoridades públicas nas
telecomunicações, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal.
[…]
Porém, o texto constitucional não contém, compreensivelmente, por razões de ordem técnica, ligadas à permanente
evolução tecnológica, nenhuma definição do âmbito das telecomunicações para aquele efeito, restando o recurso à
legislação ordinária para integrar e actualizar esse conceito.
[…]
Uma vez que os meios de prova postos em crise no presente recurso foram produzidos durante o ano de 2005, não se
cuidará aqui da Directiva n.º 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à conservação de dados gerados
ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas
de comunicações, nem da Lei n.º 32/2008, de 17 de Julho, que procedeu à respectiva transposição para a ordem jurídica
nacional.
Pelas mesmas razões, também não se atenderá à Reforma Processual Penal de 2007 e às alterações introduzidas pela Lei
n.º 48/2007 nos artigos 187.º e 190.º do C.P.P./87.
Não obstante a evolução legislativa acabada de enunciar, a verdade é que, relativamente ao tipo de dados envolvidos no
serviço de telecomunicações, continua a ser consensual, no seio da doutrina e jurisprudência nacionais, a classificação
adoptada pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que distingue entre dados de base, dados de
tráfego e dados de conteúdo (Vide Parecer n.º 16/94/complementar, acessível em www.dgsi.pt, e Parecer n.º 21/2000, no
DR II Série, de 23 de Julho de 2002).
[…]
O sigilo das telecomunicações, garantido nos termos do artigo 34.º, n.º 1, da Constituição, abrange não só o conteúdo
das comunicações mas também o tráfego como tal (V. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, ob.cit.. pág. 538 e segs.).
“O que está em causa é assegurar o livre desenvolvimento da personalidade de cada um através da troca à distância, de
informações, notícias, pensamentos e opiniões, à margem da devassa da publicidade” (COSTA ANDRADE, em “Bruscamente
no verão passado..., Ano 137.º, n.º 3951, Julho-Agosto 2008, p. 339).
A privacidade da comunicação, como corolário da reserva da intimidade da vida privada, abrange não apenas a proibição
de interferência, em tempo real, de uma chamada telefónica, como também a impossibilidade do ulterior acesso de
terceiros a elementos que revelem as condições factuais em que decorreu uma comu-nicação (Vide, neste sentido NICOLÁS
GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, em “Garantías constitucionales de la persucución penal en el entorno digital”, in Prueba e
Processo Penal (Análisis especial de la prueba prohibida en el sistema español e en el derecho comparado), pág. 171-174, da
ed. de 2008, da Tirant lo Blanch,).
Efectivamente, num Estado de Direito democrático, assiste a qualquer cidadão o direito de telefonar quando e para quem
quiser com a mesma privacidade que se confere ao conteúdo da sua conversa.
O mesmo raciocínio não vale para os elementos ou dados de base, já que, conforme assinala COSTA ANDRADE “a
pertinência dos dados à categoria e ao regime das telecomunicações pressupõe, em qualquer caso, a sua vinculação a uma
concreta e efectiva comunicação – ao menos tentada/falhada – entre pessoas” (ob. cit., p. 341),
Na verdade, por exemplo, a mera identificação do titular de um número de telefone fixo ou móvel, mesmo quando
confidencial, surge com uma autonomia e com uma instrumentalidade relativamente às eventuais comunicações e, por isso
mesmo, não pertence ao sigilo das telecomunicações, nem beneficia das garantias concedidas ao conteúdo das
comunicações e aos elementos de tráfego gerados pelas comunicações propriamente ditas (Vide, neste sentido, COSTA
ANDRADE, em “Comentário Conimbricense do Código Penal”, Parte Especial, Tomo III, pág. 797-798, da ed. de 2001, da
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Coimbra Editora).
A mesma falta de tutela constitucional no plano do sigilo das telecomunicações valerá para os dados de localização
celular que não pressuponham qualquer acto de comunicação, bastando para o efeito que o telemóvel esteja em posição
de stand by, isto é, ligado e apto para receber chamadas (Vide, neste sentido COSTA ANDRADE, em “Bruscamente no verão
passado..., Ano 137.º, n.º 3951, Julho-Agosto 2008, p. 341).
Todavia, atenta a instrumentalidade do recurso de constitucionalidade, estas ressalvas não assumem aqui qualquer
relevância, na medida em que os dados de localização celular a que se refere a motivação do julgamento da matéria de
facto levado a cabo na sentença condenatória proferida em primeira instância respeitam invariavelmente a concretas e
efectivas comunicações efectuadas e recebidas de telemóveis (cfr. fls. 1538-1540).
[…]
É pacífico que a facturação detalhada integra os chamados dados de tráfego relativos às comunicações efectuadas.
É a própria Lei n.º 41/2004 que trata como dados de tráfego quaisquer dados tratados para efeitos da facturação do
envio de uma comunicação através de uma rede (artigo 2.º, alínea d)).
Por seu turno, a localização celular constitui uma ferramenta mais recente que está associada às redes de
telecomunicações móveis.
[…]
A localização celular dispensa a realização de chamadas telefónicas, bas-tando para o efeito que o equipamento móvel
esteja ligado.
A localização celular dos equipamentos móveis, ao permitir a gestão dos equipamentos que acedem à rede, constitui
condição indispensável para o estabelecimento e transmissão das comunicações, quer durante a fase de arranque da
estação móvel, quer quando ocorre uma mudança de área.
Adicionalmente, a localização celular permite satisfazer outras necessidades, estranhas à própria rede, como rastrear
equipamentos furtados ou mesmo impedir o seu acesso à rede.
A recente incorporação da tecnologia GPS (Global Positioning System) nos equipamentos móveis permitiu que a
localização celular atingisse um grau de precisão muito elevado em matéria de determinação da posição geográfica.
Os dados de localização podem, assim, incidir sobre a latitude, a longitude e a altitude do equipamento terminal do
utilizador, a identificação da célula de rede em que o equipamento terminal está localizado em determinado momento e
sobre a hora de registo da informação de localização.
[…]
Aqui chegados, importa, portanto, concluir que os dados da facturação detalhada e os dados da localização celular que
fornecem a posição geográfica do equipamento móvel com base em actos de comunicação, na medida em que são tratados
para permitir a transmissão das comunicações, são dados de tráfego respeitantes às telecomunicações e, portanto,
encontram-se abrangidos pela protecção constitucional conferida ao sigilo das telecomunicações.
Outra coisa será o diferente grau de ofensa que o acesso a estes dados reveste para os direitos e liberdades protegidos
pelo sigilo das telecomunicações, relativamente às “escutas telefónicas”, quer pela menor informação que revelam, quer
pelo facto de não se tratar de um método oculto de obtenção de prova, o que tem suscitado a interrogação sobre se esse
acesso deve estar sujeito aos mesmíssimos pressupostos (vide, MOURAZ LOPES, em “Escutas telefónicas: seis teses e uma
conclusão”, na R.M.P., Ano 26.º, n.º 104, pág. 143).
[…]
A decisão recorrida perfilhou a opinião que a permissão de efectuar intercepção e a gravação de conversações ou
comunicações telefónicas, para recolha de prova, no âmbito do processo penal, expressa no n.º 1, artigo 187.º, do C.P.P., na
versão anterior à Reforma de 2007, abrangia o acesso à facturação detalhada e a localização celular.
Importa observar que a decisão recorrida não foi propriamente inovadora quanto ao sentido da interpretação normativa
adoptada, sendo possível detectar a existência de outras decisões de tribunais superiores que perfilharam a mesma solução
hermenêutica por referência à mesma disposição legal, sendo ainda de realçar que nestes casos o pomo da discórdia incidia
mais sobre a determinação da autoridade judiciária competente para a autorização destes tipos de intromissão nas
telecomunicações – Ministério Público ou juiz de instrução – do que propriamente sobre a possibilidade legal de realização
dessas intromissões (Vide, por exemplo, Ac. TRC de 14-3-2001 (Barreto do Carmo), na CJ, Ano XXVI, tomo II, p. 44; Ac. TRL de
23-6-2004 (Clemente Lima); Ac. TRG de 10-1-2005 (Francisco Marcolino); Ac. TRC de 17/5/2006 (Orlando Gonçalves); Ac. TRL
de 27/9/2006 (João Sampaio); Ac. TRC de 15/11/2006 (Jorge Dias), todos disponíveis em www.dgsi.pt).
[…]
A permissão de realização de intercepções e de gravações de conversações e comunicações telefónicas abrange não só o
acesso ao conteúdo dessas comunicações, mas também a todos os dados fornecidos pela realização dessas intercepções.
Tendo presente a descrição acima efectuada do modo de efectivação das técnicas de acesso à facturação detalhada e
localização celular e dos dados por ela revelados, verifica-se que a realização das referidas intercepções faculta
automaticamente o acesso a esses dados de tráfego.
Na verdade, a intercepção e gravação das conversações ou comunicações telefónicas incorpora necessariamente uma
“facturação detalhada” dessas comunicações, que é levada a cabo pelo órgão de polícia criminal interveniente e que se
mate-rializa no auto de gravação a juntar ao processo, o qual contém, relativamente ao aparelho de telefone escutado,
além de outros dados, os números de telefone chama-dos, a data da chamada, a hora de início e a duração de cada
chamada, isto é os elementos de tráfego cobertos pelo sigilo das telecomunicações constantes da factu-ração detalhada.
Por outro lado, as referidas intercepções das comunicações telefónicas são sempre necessária e tecnicamente precedidas
da localização celular do equipamento móvel em causa, sem a qual não pode haver estabelecimento e transmissão das
comunicações.
Daí que seja possível concluir, com recurso a um simples raciocínio lógico, que o artigo 187.º, n.º 1, do C.P.P./87, ao
permitir a intercepção e gravação das conversações ou comunicações telefónicas, permite também, inevitavelmente, o
acesso a todos os dados de tráfego inerentes à concretização dessa técnica de ingerência nas telecomunicações, onde se
incluem os dados da facturação detalhada cobertos pelo sigilo das telecomunicações e a localização celular.
[…]
Deste modo, encontrando-se o acesso à facturação detalhada e a localização celular compreendidas no real conteúdo das
técnicas de ingerência nas telecomunicações expressamente previstas pelo legislador no artigo 187.º, do C.P.P./87, não se
revela que a interpretação normativa sindicada desrespeite o princípio da legalidade consagrado no artigo 34.º, n.º 4, da
C.R.P., pelo que deve o recurso interposto ser julgado improcedente.
70/2008, 128/08, 204/08, 205/08, 340/08, 378/08 e 477/08
Ver notas ao art.º 188.º
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293/2008
Não julga inconstitucional a norma do artigo 188.º, n.º 6, alínea a) do CPP, na redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29
de Agosto, quando interpretada no sentido de que o juiz de instrução determina a destruição imediata dos suportes
técnicos e relatórios manifestamente estranhos ao processo, que digam respeito a conversações em que não intervenham
pessoas referidas no n.º 4 do artigo 187.º do mesmo Código, sem que antes o arguido deles tenha conhecimento e possa
pronunciar-se sobre a sua relevância.
Ver notas ao art.º 188.º
213/2008
Não julga inconstitucional a norma do artigo 125.º do CPP na interpretação segundo a qual é permitida a admissão e
valoração de provas documentais relativas a listagens de passagens de um veículo automóvel nas portagens das autoestradas, que foram registadas pelo sistema de identificador da «Via Verde», armazenadas numa base de dados
informatizada e ulteriormente juntas ao processo criminal, sem o consentimento do arguido e por mera determinação do
Ministério Público.
Nota: ver nota ao art.º 125.º
4/2006
As normas contidas nos referidos artigos 187.º, n.º 1, e 190.º foram apreciadas, em sede de fiscalização preventiva da
constitucionalidade, pelo Tribunal Constitucional, que, no Acórdão n.º 7/87, não se pronunciou pela sua
inconstitucionalidade, por entender que, face à natureza e gravidade dos crimes a que se aplicam (...) se afigura que tais
restrições [ao direito à intimidade da vida privada e familiar, consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da CRP] não infringem os
limites da necessidade e proporcionalidade exigidos pelos citados números [n.ºs 2 e 3] do artigo 18.º da Constituição.
Não julga inconstitucionais as disposições conjugadas dos artigos 126.°, n.º 3, 187.°, n.º 1, 188.°, n.º s 1 a 4, e 189.° do
CPP.
Não julga inconstitucionais as disposições conjugadas dos artigos 6.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, 187.°, 188.°,
189.° e 190.° do CPP por ofensa do disposto nos artigos 18.º, n.º 2, e 34.°, n.º 4, da CRP, na interpretação adoptada segundo
a qual não vigora para a recolha de imagens e de voz a exigência de fixação de prazo (na qual se inclui a de o auto lavrado
ser imediatamente facultado ao JIC) e que considera válida, como meio de prova, a recolha de imagens e vozes, incluindo
através de gravação vídeo, cujos autos apenas foram lavrados vários meses depois de recolhida essa prova e de cujo
conteúdo o JIC só então tomou conhecimento.
Extracto da fundamentação:
É, porém, possível agrupar as questões suscitadas em torno de três núcleos, correspondentes a outros tantos momentos
relevantes do processo de obtenção deste meio de prova: (i) o início da intercepção; (ii) o controlo judicial das gravações; e
(iii) a destruição das gravações tidas sem interesse.
Ao primeiro núcleo correspondem as primeira e segunda interpretações normativas referidas pela recorrente,
consistentes em considerar‑se, por um lado, que o termo inicial do prazo concedido para as escutas coincide com o
momento em que o órgão de polícia criminal inicia, de facto e segundo a sua avaliação da respectiva possibilidade e/ou
oportunidade, as intercepções, “no mais curto espaço de tempo possível», mas com «alguma latitude para os órgãos de
polícia criminal (…) pois as necessidades de investigação poderão levar a que se dê preferência à realização prévia de outras
diligências»”, e, por outro lado, que não é obrigatório lavrar de imediato o auto de início de gravação, podendo sê ‑lo em
momento posterior.
[…] o entendimento de que o início de contagem do prazo pelo qual a intercepção telefónica é autorizada (quando essa
data não é directamente fixada pelo juiz) deve atender à data efectiva do início da intercepção, e não à data do despacho
judicial autorizador, o que conduziu a dilações entre 8 a 20 dias, não é de molde a considerar drasticamente afectada a
exigência de acompanhamento judicial da operação […]
[…] o entendimento de que não é constitucionalmente imposta a elaboração imediata do auto de início de gravação,
por eventuais dilações (entre 2 e 28 dias) não afectarem inexoravelmente a exigência de acompanhamento judicial da
operação, não merece qualquer censura, designadamente quando, como no presente caso ocorreu, tais dila-ções se
mostram justificadas por razões de ordem técnica e delas não resulta uma restrição intolerável dos direitos de privacidade
dos arguidos.
Em termos constitucionais, o segundo núcleo de questões, respeitante ao controlo judicial das gravações, surge como o
mais relevante, e a ele se ligam as alegadas interpretações normativas indicadas em terceiro (considerar ‑se que a exigência
legal de imediação fica satisfeita se o auto de gravação das intercepções for lavrado de vinte em vinte dias ou apenas no
final do prazo das intercepções e se for apresentado ao Juiz, com os respectivos suportes técnicos, «dentro do tal mais curto
espaço de tempo (atendendo à miríade de dificuldades técnicas e humanas)»), quarto (considerar ‑se que a exigência legal
de imediação não é violada se o auto de gravação for lavrado, num caso, 125 dias depois das intercepções que documenta,
e, noutro, 80 dias (pelo menos) depois de efectuadas as intercepções e levado ao conhecimento do Juiz apenas 6 dias (pelo
menos) depois, no primeiro dia útil seguinte à remessa do processo ao Ministério Público), sexto (considerar ‑se que não
implica nulidade a apresentação ao Juiz de um auto de gravação quatro dias depois de esgotado o prazo que o próprio Juiz
expressamente fixara para esse efeito), sétimo (conside-rar‑se que não implica nulidade a prorrogação do prazo das escutas
«antes que o magistrado judicial tivesse tido acesso aos suportes magnéticos e ao primeiro (anterior) auto de gravação»),
oitavo (considerar‑se que não está ferida de nulidade a transcrição de intercepções 125 dias de-pois do despacho que os
considerou sem interesse e ordenou a desmagnetização dos respectivos suportes de gravação), nono (considerar‑se que não
estão afectadas por nulidade escutas efectuadas após findar o prazo de vigência duma autorização – de que não foi lavrado
auto de fim de intercepção, considerado não obrigatório pelo M.mo Juiz – e antes de ter sido concedida nova autorização) e
décimo (considerar‑se que não implica nulidade a desobediência pelo órgão de polícia criminal à ordem de cancelamento
das intercepções ou a continuação de intercepções para além do prazo fixado pelo JIC) lugares pela recorrente.
[…]
Quanto ao terceiro núcleo de questões, integrado pela quinta interpretação normativa impugnada, relativa à inexistência
de obrigação de proceder à imediata desmagnetização da gravação das intercepções consideradas sem interesse:
[…]
Nenhuma censura constitucional merece, pois, o critério normativo ora em causa, tendo sobretudo em vista o
acautelamento dos interesses do arguido e das pessoas es-cutadas, sendo certo que, para concomitante defesa do direito à
privacidade destas, se deve enfatizar o dever de sigilo a que estão obrigados todos os participantes na ope-ração (artigo
188.º, n.º 3, do CPP), dever de sigilo que, no que respeita às passagens das con-versações que se consideraram inadmissíveis
ou irrelevantes e que, por isso, não chegaram a ser adquiridas para o processo, perdura mesmo para além do termo da fase
secreta do processo.
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7/87 (fiscalização preventiva)
Não se pronuncia pela inconstitucionalidade da norma que deu origem ao artigo 187.º, n.º 1, do CPP.
4- Acórdãos do STJ
VI - A localização celular é uma inovação introduzida pela Lei 48/2007, de 29-08, que, enquanto meio de obtenção de
prova, se mostra prevista nos arts. 188.° e 252.º-A do CPP, com um sentido e alcance bem distintos. A obtenção de dados
através da localização celular, muito em uso no meio militar e até civil, para controle da localização de pessoas, pela
adaptação de um dispositivo (GPS ou GSM) ao telemóvel, diz respeito à utilização de dados, revela o percurso físico que o
titular do telemóvel fez ou a está a fazer, a sua mobilidade ou permanência; por via da sua ligação à rede telefónica revela a
localização do aparelho telefónico, obedecendo ao mesmo propósito que uma vigilância policial sobre um dado indivíduo
potenciada pelos meios electrónicos disponíveis pelas forças policiais, não permitindo aperceber ou revelar quaisquer
comunicações nem o seu conteúdo (cf., neste sentido, Pedro Verdelho, RMP, Ano 27, 115/116, e Revista do CEJ, 1.º
semestre, 2008, pág. 169). São aí incluídos «a latitude, longitude e altitude, a direcção de deslocação, o nível de precisão da
informação de localização, a identificação da célula da rede em que o equipamento terminal está localizado em dado
momento e hora de registo de informação da localização», complementa o Parecer da PGR de 02-10-2009,
VII - A obtenção de dados de localização celular, nos termos do art. 189.°, n.º 2, do CPP, está submetida à autorização,
por despacho do Juiz quanto a crimes previstos no art. 187.°, n.º 1, do CPP, e em relação às pessoas mencionadas no seu
n.º 4, ou seja, a crimes de catálogo, portadores, pois, de uma certa gravidade referentes a pessoas que preencham um
estatuto aí especificado.
VIII - A localização celular prevista no art. 252.°-A do CPP, e igualmente no art. 9.°, n.º 5, da Lei 32/2008, de 17-07, não se
confunde com a intercepção prevista no art. 189.°, n.ºs l e 2, do CPP, ao permitir que as autoridades de polícia criminal e as
judiciárias requeiram dados sobre a localização celular, se necessário a afastar um perigo à vida ou ofensa à integridade
física grave, em qualquer momento, e, se respeitarem a um processo crime em curso, é obrigatória a sua comunicação ao
juiz no prazo máximo de 48 h; não respeitando a processo em curso a comunicação é feita ao juiz da sede da entidade
competente para a investigação criminal e a violação deste formalismo importa nulidade.
IX - O regime da proibição de prova, nos termos do art. 126.º, n.º 3, do CPP, cinde-se em proibição de prova
absolutamente nula, insanável, e sanável, regime este mitigado no caso da localização celular, ressaltando dos termos
legais quando, proibindo-se a intromissão nas telecomunicações «sem o consentimento do respectivo titular», o que
pressupõe, por interpretação a contrario, a disponibilidade do direito à privacidade e confidencialidade que o sistema de
telecomunicações, à partida, deve e se propõe assegurar.
X - No caso, as localizações celulares foram levadas a efeito por força do art. 189.°, n.º 2, do CPP, sendo-lhes extensivos
os pressupostos e requisitos das escutas; os pressupostos respeitam à sua realização na fase de inquérito, pertinência com
crime de catálogo, não abdicando de uma autorização prévia do juiz, à luz de um critério pragmático, de pura necessidade,
por indispensáveis à descoberta da verdade, que de outro modo seria muito difícil de atingir, e proporcionalidade de uma
intromissão o menos lesiva possível, pelo tempo preciso, a fim de não comprimir desnecessariamente o direito à intimidade
e privacidade pessoal, tendo como destinatárias certas pessoas, os arguidos – cf. art. 187.°, n.ºs 1, al. a), e 4, al. a), do CPP.
Os arguidos mostravam-se indiciados da prática de crimes puníveis com penas excedentes a 3 anos de prisão, tornando-se
irrelevante a sua posterior absolvição pelo crime de associação criminosa.
Extracto da fundamentação:
A localização celular é uma inovação introduzida pela Lei n.º 48/2007, de 29/8, que, enquanto meio de obtenção de
prova, se mostra prevista nos art.ºs 188.º e 252.º-A, do CPP, com um sentido e alcance bem distintos.
A obtenção de dados através da localização celular, muito em uso no meio militar e até civil, para controle da localização
de pessoas, sobretudo crianças, pela adaptação de um dispositivo ( GPS ou GSM ) ao telemóvel, diz respeito à utilização de
dados, revela o precurso físico que o titular do telemóvel fez ou a está a fazer, a sua mobilidade ou permanência ; por via da
sua ligação à rede telefónica revela a localização do aparelho telefónico, obedecendo ao mesmo propósito que uma
vigilância policial sobre um dado indivíduo,potenciada pelos meios electrónicos disponíveis pelas forças policiais, não
permitindo aperceber ou revelar quaisqer comunicações nem o seu conteúdo.Cfr., neste sentido, Pedro Verdelho, in R E V,
MP, Ano 27, 115/116 e R E V. CEJ, 1º semestre, 2008, pág. 169.
São aí incluidos “a latitude, longitude e altitude, a direcção de deslocação, o nível de precisão da informação de
localização, a identificação da célula da rede em que o equipamento terminal está localizado em dado momento e hora de
registo de informação da localização”, complementa o Parecer da PGR P00003023, de 2.10.2009.
A obtenção de dados de localização celular, nos termos do art.º 189.º, n.º 2, do CPP, está submetida à autorização, por
despacho do Juiz quanto a crimes previstos no art.º 187.º, n.º 1, do CPP e em relação às pessoas mencionadas no seu n.º
4, ou seja a crimes de catálogo, portadores, pois, de umacerta gravidade referentes a pessoas que preencham um
estatuto aí especificado.
As exigências em questão levam à intromissão na reserva da vida privada, particularmente no seu direito fundamental,
constitucional, à livre circulação e à privacidade no sector das telecomuincações electrónicas, imposto pela Lei n.º 41/2004,
de 18/8 ( DR I Série –A, 18/8), transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002 /58 /CE,do Parlamento Europeu
e conselho, de 12 de Julho, sobre o tratamento de dados pessoais no contexto das redes e serviços de telecomunicações
acessíveis ao público, definindo –se na al.e), do art.º 2.º, como “dados de localização“, ”quaisquer dados numa rede de
comunicações electrónicas que indiquem a posição geográfica do equipamento terminal de um assinante ou qualquer
utilizador de um serviço de comunicações electrónicas acessíveis ao público.“, tendo como percussora a Lei de Protecção de
Dados Pessoais, Lei n.º 67/98, de 26/10, transpondo a Directiva n.º 95746, do ParlamentoEuropeu e do Conselho, de
24/10/95.
A Lei n.º 32 /2008, de 17/7, DR, I Série, n.º 137, de 17/7, transpõs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15/3, relativamente à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da
oferta de serviços de comunicações electrónicas englobando os dados de localização que os fornecedores de serviços de
comunicação são obrigados a conservar por certo tempo e a sua transmissão só pode ser autorizada, por despacho
fundamentado do Juiz de instrução,mostrando-se concorrerem razões para a indispensabilidade à descoberta da verdade ou
que a prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter no âmbito da investigação, detecção e repressão de
crimes, visando o suspeito ou arguido, além do mais, por força do art.º 4.º n.º 1 f) e 9..º, diploma em harmonia como o
regime já então consolidado e coincidente com o CPP na alteração de 2007.
A lei do Cibercrime n.º 109/2009, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão-Quadro n.º 2005 /222JAI, do
Conselho de 24/2, relativa a ataques contra sistemas de informação e adapta o direito interno à Convenção sobre
Cibercrime, faz impender sobre os fornecedores de serviços a informação sobre a localização de equipamentos-art.º 14.º n.º
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4 c), do CPP, reforçando o recurso à intercepção para fins criminais, nos casos previstos na lei e quando cometidos por meio
de um serviço informático ou relativamente aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico,
quando tais crimes se achem previstos no art.º 187.º, do CPP, pois tais dados são abrangidos pelo segredo profissional ou de
funcionário ou de Estado.
A previsão da localização celular, ao lado da intercepção dos dados de base, atinentes ao acesso à rede, nome, morada,
fornecidos pelo utilizador e os dados fornecidos pela empresa ao utilizador, dos dados de tráfego e de conteúdo, integra,
pois, uma recente quarta figura, na metamorfose a que se tem assistido nesse domínio, no dizer de Benjamim da Silva
Rodrigues, in a Monitorização de Dados Pessoais, Raízes Jurídicas, Curitiba,V. 3, Julho- Dezembro, 2007 –Cfr. Ac. da Relação
de Guimarães, de 12.4.2010, Rec.º n.º 1341 / 08.4 TAVCT.
Mas, como se salientou, a localização celular prevista no art.º 252.º -A, do CPP, e igualmente no art.º 9.º n.º 5, da Lei
n.º 32/2008, não se confunde com a intercepção prevista no art.º 189.º, n.ºs1 e 2, do CPP, ao permitir que as autoridades
de polícia criminal e as judiciárias, requeiram dados sobre a localização celular, se necessárioa a fastar um perigo à vida ou
ofensa à integridade física grave, em qualquer momento, e, se respeitarem a um processo crime em curso, é obrigatória a
sua comunicação ao juiz no prazo máximo de 48 horas, não respeitando a processo em curso a comunicação é feita ao juiz
da sede da entidade competente para a investigação criminal e a violação deste formalismo, importa nulidade – n.º 4.
O preceito em causa contempla, numa primeira hipótese, a pendência de processo crime e a pura necessidade de
prevenção criminal, apresentando-se não como um meio de obtenção de prova – fora, de resto, da sistemática respectivamas um meio excepcional de combate ao crime - cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do Código de Processo
Criminal, pág. 695.
A medida em causa, cautelar, de polícia, numa segunda vertente, seu n.º 3, abdica de processo pendente, à margem da
consumação de crime, não prescindindo, no entanto, de perigo concretizado para a vida ou integridade física grave de
alguém, constituindo tal medida, ainda, uma forte intromissão na vida privada, não se prescindindo da proporcionalidade e
necessidade no seu uso, limitado a ”crimes de catálogo“ (pondo em risco sério o valor da vida e integridade física) e da
concordância prática entre o atentado à privacidade que representa e a magnitude dos interesses em confronto, havendo
lugar à comunicação do juiz da sede do tribunal competente para a investigação criminal.
Neste sentido, cfr.o Ac. da Rel. Évora de 21.5.2013, Rec.º n.º 199 /12.3GTS TB –A.E 1 e a muito extensa jurisprudência
que cita, dessa mesma Rel.,deste STJ, de 29.10.2010, Rec.º n.º 128/05.OJDLSB –A-S1, de 15.9.2011, da Rel. Lis., Rec.º n.º
1154/07.OPOLSB.L1 -9, de 22.1.2013, P.º n.º 581 /12. 6PLSNT-A.L1.5, de 21.3.2013, P.º n.º 246/12.9TAO AZ-A.P1, da
Rel.Porto e da Rel Guimarães,de 12.4.2010, Rec.º n.º 1341/08.4TAVCT.
O TC, no seu Ac. n.º 213/2008, decidiu que o art.º 187.º n.º 1, do CPP, ao consentir na intercepção e gravação das
conversações telefónicas, permite também o acesso a todos os dados de tráfego atinentes à concretização dessa técnica,
onde se englobam os dados da facturação detalhada cobertos pelo sigilo das comunicações, incluindo a localização celular.
A localização celular tem rigor científico, a partir da medição do tempo entre a transmissão pelo telemóvel e a
recepçãodo do sinal pelas antenas da “Bts“, torre onde as antenas estão orientadas para um azimute, de acordo com a
região que se deseja irradiar pelo sinal, sendo então estimada a distância celular a essa torre,pelo que cruzando os dados e
por uma sistema de triangulação é possível chegar a uma localização muito aproximada do telemóvel a localizar, em média
não superior a 250 metros para as zonas urbanas e 800 para as zonas rurais ( fls. 17780 ).
Compreensível, pois, que a lei fulmine de nulidade o uso de tal medida sem cumprimento das formalidades a que está
sujeito, por analogia com o regime prescrito nos art.º 187.º e segs. do CPP e 126.º n.º 3, do CPP, para as escutas telefónicas
e proibições de prova, respectivamente.
O regime da proibição de prova, nos termos do art.º 126.º n.º 3, do CPP, cinde-se em proibição de prova absolutamente
nula, insanável, e sanável, regime este mitigado no caso da localização celular, ressaltando dos termos legais quando,
proibindo—se a intromissão nas telecomunicações, “ sem o consentimento do respectivo titular”, o que pressupõe, por
interpretação “ a contrario “ a disponibilidade do direito à privacidade e confidencialidade que o sistema de
telecomuincações, à partida, deve e se propõe assegurar.
Fora desse contexto a ingerência não consentida reconduz-se a uma proibição absoluta.
A não fixação de prazo de comunicação ao juiz, não estando em curso processo criminal, pode gerar problemas de
constitucionalidade uma vez que, e desde logo, a CRP não permite a ingerência nas telecomunicações fora do âmbito do
processo criminal –art.º 34.ºn.º 3 -, mas a dificuldade pode suprir-se pelo recurso ao prazo de 48 horas por maioria de
razão ou por analogia com o preceituado no art.º 188.º n.º 4, do CPP, regendo para o prazo de apresentação do material
relevantemente interceptado e seleccionado, ao juiz.
Seja como for o argumento apontando para da infracção ao regime do art.º 252.º -A, do CPP, com o fundamento de que
o Ministério Público imputou um crime que à partida era inexistente, de associação criminosa, pois os arguidos foram
todos absolvidos de tal crime pelo que o mesmo é inexistente na ordem jurídica e os dados das localizações celulares só
podem servir para casos em que esteja em causa "necessidades de afastar perigos para a vida ou de ofensa à integridade
física grave" como homicídios, raptos, sequestros, etc, não comporta pertinência, porque, à maior evidência, se não fez uso
no processo de intromissão nas telecomunicações desse meio preventivo – cautelar, mas como meio de obtenção de provas,
não sendo a absolvição em audiência pela prática do crime de associação criminosa, que impedia previamente de se lançar
mão desse meio previsto no art.º 189.º, n.º 2, do CPP, integrado pelo regime para as escutas telefónicas, com elas em
perfeita complementaridade, ao remeter para os crimes de catálogo do art.º 187.º n.º 1 e e em relação às pessoas
mencionadas no n.º 4, dados os direitos fundamentais, em conexão em eventual afectação
Não estava em causa a prevenção crimes da natureza enunciada no art.º 252.º -A, do CPP, logo não faria sentido que se
usasse, e não usou,desse expediente de combate prévio à consumação dessa tipologia de delitos, nada impedindo a
valoração das localizações celulares, observadas como foram as formalidades legais, de resto nem sequer postas em crise, a
não ser em recurso.
Igualmente os arguidos BB e AA invocam a nulidade das localizações celulares, peticionando que se anule toda a prova
decorrente da imputação não provada dos arguidos pertencerem a associação criminosa, e não poderem ser utilizadas
atento o art° 126 º do CPP, não (CPC) e por falta de fundamentação na aplicação do n° 2 do art° 189° do CPP.
As localizações celulares foram levadas a efeito por força do art.º 189.º n.º2, do CPP, sendo-lhes extensivos os
pressupostos e requisitos das escutas ; os pressupostos respeitam à sua realização na fase de inquérito, pertinência com
crime de catálogo, não abdicando de uma autorização prévia do juiz, à luz de um critério pragmático, de pura necessidade,
por indispensáveis à descoberta da verdade, que de outro modo seria muito difícil de atingir e proporcionalidade, de uma
intromissão o menos lesiva possível, pelo tempo preciso, a fim de não comprimir desnecessariamente o direito à intimidade
e privacidade pessoal, tendo como destinatárias certas pessoas, os arguidos –art.º 187.º n.ºs 1 a) e 4 al.a ), do CPP.
Os arguidos mostravam-se indiciados da prática de crime puníveis com penas excedentes a 3 anos de prisão e, como do
antecedente se afirmou, a sua absolvição por crime de associação criminosa, observadas as prévias condições de lei, não
postas em crise, não macula a prova nem essa e nem contamina as restantes, é óbvio.

416

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
O Ac. recorrido é claro, de resto, no sendo ponto de vista em que afirma que as “ escutas obedecem totalmente aos
critérios legais “, assemelhando-se–lhes as localizações celulares, “não havendo qualquer irregularidade ou nulidade “,
muito menos meios de prova proibidos, nos termos do art.º 126.º, do CPPP, não conducentes a conhecimentos fortuitos,
antes integrados num processo histórico em vista da sua normal teleologia.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
08-01-2014,
proc.
n.º
7/10.0TELSB.L1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a7ea6ac09e68eeac80257c82004b4600?OpenDocument)
Nota: ver notas ao art.ºs 122.º, 126.º, 189.º e 252.º-A.
Ac. STJ de 5-07-2012 : V. O recorrente invoca que as escutas telefónicas que foram autorizadas pelo TCIC de Lisboa ao
seu número de telefone com um número de uma operadora espanhola estão feridas de nulidade, pois que se trata de um
telefone espanhol, com utilização e faturação sedeadas em Espanha e que, portanto, o Tribunal Central de Instrução
Criminal de Lisboa é territorialmente incompetente para autorizar as respetivas escutas, as quais apenas poderiam ser
legalmente autorizadas na sequência da formalização de um pedido de auxílio judiciário internacional, designadamente,
por aplicação do disposto nos artigos 17° a 20° da Convenção Relativa ao Auxílio Mútuo em Matéria Penal entre os Estados
Membros da União Europeia, concluída em 2000. Assim, as chamadas efetuadas de e para o telefone em causa devem ser
declaradas sem qualquer valor probatório, nos termos do disposto art.º 126.º, n.º 3, do CPP.
VI. Contudo, todas as escutas feitas nos autos foram autorizadas por um Juiz de Instrução, nos termos do art.º 187.º do
CPP. O que o recorrente contesta é a competência desse Juiz, não em razão do território, como diz, mas do espaço de
soberania dos tribunais portugueses, pois que a sua alegação é a de que o ato foi praticado fora dele e sem apoio de
tratado, convenção ou regra internacional (cf. art.º 6.º). A incompetência do juiz seria, nesse caso, absoluta.
VII. Mas, em primeiro lugar, não foi ordenada nos autos nem foi feita a interceção ao telefone do recorrente com o
número de uma operadora espanhola, caso em que teria de ser pedida a cooperação internacional em matéria penal, pois
tal interceção só seria possível com a colaboração da dita operadora espanhola.
VIII. O que sucedeu foi que, estando sob interceção os telefones de operadoras portuguesas pertencentes a outros
coarguidos, nestes foram feitas chamadas para o telefone do recorrente ou recebidas chamadas que este lhes fez e,
portanto, a interceção foi autorizada e pedida a operadoras telefónicas portuguesas. O referido telefone do recorrente,
de uma operadora espanhola, não foi «alvo» das escutas ordenadas e autorizadas, como se pode ver pelo quadro de fls.
5470, embora as conversas que aquele fez com aquele telefone para os «alvos» das interceções autorizadas a outros
telefones tenham sido, fortuitamente, objeto de escuta.
IX. Nestes casos, portanto, a escuta, em território nacional, faz-se através e pelos meios da operadora portuguesa para
quem o usuário do telefone estrangeiro (neste caso, o recorrente) fez transferir a chamada ou através da operadora
nacional que fez transferir a chamada proveniente do território nacional para um telefone de uma operadora estrangeira.
X. Isto é: as escutas foram efetuadas através da operadora nacional e foi através desta que a interceção foi feita, ainda
que o posto telefónico fortuitamente escutado integrasse uma rede estrangeira e estivesse posicionado, no momento da
escuta fortuita, fora do território nacional. Para a validade das interceções telefónicas é irrelevante onde se encontra o
interlocutor do telefone sob escuta, em Portugal ou no estrangeiro, pois o que importa é que este integre a rede nacional
de telecomunicações áudio.
XI. A violação da soberania por atos de processo penal praticados fora do território nacional só existiria se as escutas
fossem feitas, ou por aparelhos montados fora do espaço português, ou com o recurso a uma operadora estrangeira, sem o
«roaming» da operadora nacional, o que não foi o caso.
Ac. STJ de 6-05-2010, CJ (STJ), 2010, T2, pág. 189 : Estando o crime inicialmente investigado numa relação de
sobreposição ou de alternatividade com aquele outro pelo qual houve acusação ou mesmo condenação, como sucede
entre os crimes de contrabando e de introdução fraudulenta no consumo, e sendo admissível a intercepção e gravação de
comunicações telefónicas para a investigação da factualidade subjacente a ambos, tal meio de prova manter-se-á válido
ainda que em relação àquele primeiro ilícito não tenha havido acusação ou condenação.
Tendo em consideração que:
- a questão da eventual nulidade das intercepções telefónicas, que foi colocada ao Tribunal da Relação, obteve desta
instância uma resposta fundamentada, tendo-se ali decidido que as escutas e gravações realizadas no âmbito da
investigação levada a cabo no decurso do inquérito, não só foram acompanhadas e avaliadas pelo juiz de instrução criminal,
como lhe foram apresentadas em devido tempo;
- a lei apenas estabelece uma limitação absoluta às provas obtidas mediante tortura, coacção, ou, em geral, ofensa à
integridade física ou moral das pessoas - arts. 32.º, n.º 8, da CRP e 126.º, n.º 1, do CPP - sendo que, relativamente às provas
obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, maxime às
obtidas através de intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, não recai tal limitação, podendo e
devendo ser efectuadas quando ordenadas ou autorizadas por despacho do juiz, suposto o preenchimento dos
pressupostos legais, o que se verificou nos autos - arts. 126.º, n.º 3, e 187.º, n.º 1, ambos do CPP;
- os procedimentos para realização das intercepções e gravações telefónicas estabelecidos no art.º 188.º, após ordem ou
autorização judicial para o efeito, constituem formalidades processuais cuja não observância não contende com a validade
e a fidedignidade daquele meio de prova, razão pela qual, como este Supremo vem entendendo, à violação dos
procedimentos previstos naquele normativo é aplicável o regime das nulidades sanáveis previsto no art.º 120.º do CPP;
improcede o recurso dos arguidos na parte em que alegam que as intercepções telefónicas efectuadas no âmbito da
investigação levada a cabo na fase de inquérito enfermam de nulidade insanável, quer por não haverem sido controladas
pelo juiz de instrução criminal, quer por não haverem sido levadas ao conhecimento daquele em devido tempo, quer ainda
por terem sido obtidas sem o consentimento dos escutados.
(Acórdão
do
STJ
de
20-12-2006,
proc.
n.º
06P3059,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d83ad4bae96d5d1d802572ac004f0fc2?OpenDocument)
I - «Desde que adequadamente assegurado o acompanhamento judicial da efectivação da operação», a conformação à
Constituição das normas dos arts. 126.º, n.º 3, 187.º, n.º 1, 188.º, n.º s 1 a 4, e 189.º do CPP não exige «a fixação de um
prazo máximo rígido entre o fim da gravação e a apresentação ao juiz do respectivo auto» - Ac. do TC n.º 4/2006, de 0301-2006.
II - Bastará, como efeito, que a apresentação ao juiz dos «respectivos autos, com os correspondentes elementos de
suporte» seja feita «em termos de assegurar um efectivo e atempado controlo judicial da execução da operação»
(ibidem).
III - Os arts. 101.º, 187.º e 188.º do CPP não exigem que o «auto de transcrição», porque não presidido pelo juiz, também
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seja por ele assinado, bastando que o seja pelo funcionário encarregue da transcrição, que, assinando-o, implicitamente
certificará a respectiva conformidade com o «original».
IV - Na verdade, «as referências, por transcrição (…), das passagens das conversações que o órgão de polícia criminal
(que está sujeito a especiais obrigações de objectividade) considera relevantes, (…) porque necessariamente acompanhadas
do envio ao juiz das fitas gravadas ou elementos análogos, merecem, à partida, um juízo de fidedignidade, atenta a
possibilidade efectiva de controlo da sua correspondência ao material gravado» - Ac. do TC n.º 426/05, de 25-08-2005.
V Um duplo controlo, aliás: desde logo, o do juiz de instrução, que «pode (…) formular juízo próprio sobre a
admissibilidade e a relevância dos elementos a transcrever», através de «uma primeira selecção, dotada de
provisoriedade» (pois que «pode vir a ser reduzida ou ampliada»). E depois, o dos próprios interessados: «Assiste, na
verdade, ao arguido, ao assistente e às pessoas escutadas o direito de examinarem o auto de transcrição, exame que se
deve entender não ser apenas destinado a conferir a conformidade da transcrição com a gravação e exigir a rectificação dos
erros de transcrição detectados ou de identificação das vozes gravadas, mas também para reagir contra transcrições
proibidas (…) ou irrelevantes». «Inversamente deve ser facultado à defesa (…) a possibilidade de requerer a transcrição de
mais passagens do que as inicialmente seleccionadas pelo juiz, quer por entenderem que as mesmas assumem relevância
própria, quer por se revelarem úteis para esclarecer ou contextualizar o sentido de passagens anteriormente
seleccionadas».
VI - Na hipótese de «a coadjuvação dos órgãos de polícia criminal [art.º 188.º.4 do CPP] ser prestada sem ter sido
previamente solicitada, por forma expressa, pelo juiz de instrução», «a inequívoca aceitação, por parte deste, dessa
coadjuvação, tornará puramente formal a [correspondente] irregularidade».
VII - «Não é constitucionalmente imposto que o único modo pelo qual o juiz pode exercitar a sua função de
acompanhamento da operação de intercepção das telecomunicações seja o da audição, pelo próprio, da integralidade das
gravações efectuadas ou sequer das passagens indicadas como relevantes pelo órgão de polícia criminal, bastando que,
com base nas menções ao conteúdo das gravações, com possibilidade real de acesso directo às gravações, o juiz emita juízo
autónomo sobre essa relevância, juízo que será sempre susceptível de contradição pelas pessoas escutadas quando lhes for
facultado o exame do auto de transcrição» (ibidem).
(Acórdão
do
STJ
de
07-12-2006,
proc.
n.º
06P3839,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/edeb7ff00d3e54928025728700527338?OpenDocument)
I - O meio de prova a que se refere o artigo 187.º, do CPP pode ser valorado pelo Tribunal em audiência de julgamento de
harmonia com o princípio consignado no artigo 127.º do mesmo Diploma.
II - A não observância do disposto no n. 1 do artigo 188.º, do CPP constitui nulidade sanável que, por conseguinte,
depende de arguição.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034900,
de
29-10-1998,
proc.
n.º
98P525,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/425a3ae53b62fe99802568fc003babb0?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
Ver notas ao art.º 179.º
Ac. TRE de 19-05-2015 : I - A falta de suspeito ou suspeitos determinados contra quem dirigir as escutas telefónicas, os
pedidos de obtenção de dados de tráfego ou os pedidos de localização celular, é obstáculo intransponível à realização deste
tipo de meios de obtenção de prova.
II - Recolher informações de pessoas inocentes, na esperança de, de entre estas, se «apanhar» algum suspeito, é
desproporcional aos fins visados, sendo, pois, uma compressão inconstitucional e ilícita do direito à privacidade e à
inviolabilidade das comunicações.
Extracto da fundamentação:
[…] resulta evidente que o cerne da questão do presente recurso se prende com a noção de “suspeito”, decisiva na
medida em que a lei só admite a autorização para a transmissão de dados ( entre eles os pretendidos pelo recorrente,
mormente os de localização celular ) quando os mesmo sejam relativos a arguido ( que – ainda - os não há no inquérito ) ou
a suspeito.
A densificação do conceito encontra-se, em primeira linha, na al. e) do art. 1º do C.P.P., que define “suspeito”, na
perspectiva que para aqui nos interessa, como “toda a pessoa relativamente à qual exista indício de que cometeu (…) um
crime, ou que nele participou (…)”.
Em traços gerais, e especificamente na matéria em que ora nos movemos, a jurisprudência tem entendido que, para o
preenchimento da noção, não é necessário que seja conhecida a identificação civil da pessoa em concreto relativamente à
qual se visa a utilização do meio de obtenção de prova em causa. No entanto não pode ser uma mera abstracção; ainda que
não identificada, é necessário que se trate de pessoa concreta, determinável, passível de individualização.[4]
Ora, o que se sabe a respeito dos agentes dos factos em investigação é insuficiente para determinar a respectiva
identificação, num universo que pode abranger um número indefinido de pessoas que caibam nos perfis genéricos que
possam ser traçados a partir das características que acerca daqueles foram apuradas.
E a lei apenas permite a autorização da transmissão de dados relativos a suspeitos(s), não que se ande “à cata” de
quem eles possam ser de entre a pluralidade de pessoas, a grande maioria das quais totalmente alheias aos factos em
investigação, cujos dados de outra forma seriam, por arrastamento, à revelia da lei, transmitidos. Sem qualquer garantia,
ademais, de que entre os dados transmitidos alguns respeitassem aos agentes dos factos pois nem mesmo se sabe se eles
traziam consigo telemóveis. Assim, a autorização pretendida pelo recorrente iria, segura e necessariamente, trazer para a
investigação, tornando-as alvos da mesma, sem qualquer justificação factual para o efeito, um sem número de pessoas
inocentes que iriam ver postergados os respectivos direitos à inviolabilidade dos meios de comunicação privada, com
consagração no nº 1 do art. 34º da C.R.P.
A ingerência das autoridades públicas nomeadamente nas telecomunicações e nos demais meios de comunicações só é
permitida nos casos previstos na lei em matéria de processo criminal, de acordo com a ressalva à proibição estabelecida no
nº 4 daquele preceito. Estando em causa um direito fundamental, as respectivas restrições têm de se conformar com o
quadro apertado traçado no art. 18º nº 2 da C.R.P. e complementado no caso pela norma do nº 2 do art.9º da Lei nº
32/2008, devendo reger-se pelos critérios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade.
Ora, o resultado acima aludido, que adviria do acolhimento da promoção que o despacho recorrido desatendeu, não pode
deixar de ser considerado, no mínimo como excessivo por confronto com os fins visados, que não podem ser obtidos a todo o
custo e com sacrifício injustificado dos direitos de terceiros, representando a decisão que o consentisse uma clara violação
do princípio da proporcionalidade, o que a feriria de ilegalidade. Além de que subsistem sérias dúvidas de que a diligências
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pretendidas vissem a lograr a obtenção dos resultados pretendidos, mormente a identificação dos agentes dos crimes.
Ac. TRE de 7-04-2015 : As comunicações por telemóvel, têm uma dinâmica entre a realização da chamada e o termo da
mesma, que perdura durante determinado lapso de tempo e, ultrapassado o mesmo, deixam de constituir ou serem
consideradas comunicações telefónicas, nos termos da lei penal, nomeadamente do artigo 187º, do Código de Processo
Penal e, passam a constituir um mero documento demonstrativo dessas mesmas comunicações telefónicas.
Assim, encontrando-se apreendido nos autos o telemóvel em causa e o cartão SIM, ao mesmo associado, o exame pericial
aos mesmos, relativo à respectiva lista telefónica, aos registos das chamadas recebidas e atendidas, das recebidas e não
atendidas e, das chamadas efectuadas, não carece da prévia autorização do Juiz de Instrução.
Extracto da fundamentação:
Constatando que as comunicações por telemóvel, têm uma dinâmica entre a realização da chamada e o termo da
mesma, que perdura durante determinado lapso de tempo, que ultrapassado o mesmo, deixam de constituir ou serem
consideradas comunicações telefónicas, nos termos da lei penal, nomeadamente do artigo 187º, do Código de Processo
Penal e, passam a constituir um mero documento demonstrativo dessas mesmas comunicações telefónicas.
Assim, dúvidas não subsistem, que os preceitos processuais relativos às escutas telefónicas, nomeadamente, os
constantes dos artigos 187º a 190º, do Código de Processo Penal, apenas respeitam ao referido lapso de tempo,
compreendido entre a realização da chamada telefónica e o termo da mesma e, é à sua intercepção e gravação nesse
preciso lapso de tempo, que se reportam os citados preceitos processuais.
Estes dados - mensagens enviadas ou recebidas, a lista telefónica dos contactos, chamadas recebidas e atendidas,
chamadas recebidas e não atendidas, chamadas efectuadas ou outros dados que sejam guardados no telemóvel (seja na
memória do cartão ou do próprio telemóvel) - devem ser revelados e não se torna necessário que essa revelação seja
precedida de autorização do juiz de instrução, já que não se trata aqui de qualquer dado ou comunicação em transmissão,
mas apenas um certo dado que se encontra guardado num certo suporte: o telemóvel ou o cartão de memória.
Então verifica-se, que na situação sub judice, não constituindo o acesso à lista telefónica, aos registos das chamadas
recebidas e atendidas, das recebidas e não atendidas e, das chamadas efectuadas, do telefone apreendido nos autos e ao
cartão SIM ao mesmo associado, uma comunicação nos termos legais constantes dos citados preceitos legais, desnecessária
se torna a intervenção prévia do Juiz de Instrução, para autorizar o acesso a tais elementos de prova.
Assim, encontrando-se apreendido nos autos o telemóvel em causa e o cartão SIM, ao mesmo associado, o exame pericial
aos mesmos, relativo à respectiva lista telefónica, aos registos das chamadas recebidas e atendidas, das recebidas e não
atendidas e, das chamadas efectuadas, não carece da prévia autorização do Juiz de Instrução, conforme aliás melhor resulta
do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14-07-2010, proferido no Processo nº 149/07.9LSB.E1.S1
Ac. TRE de 17-03-2015 : É possível lançar-se mão das escutas telefónicas logo como o primeiro meio de obtenção da
prova utilizado, quando - e apenas nesta hipótese - o juiz de instrução se convença, em face dos concretos dados factuais
trazidos pelo Ministério Público, que ela é a única diligência capaz de fazer carrear para os autos os elementos probatórios
aptos à descoberta da verdade.
Extracto da fundamentação:
[…] a lei não impõe que primeiramente tenha de se lançar mão de outras diligências de prova e que só pode recorrer-se às
escutas telefónicas se aquelas fracassarem. O que o art. 187° n° 1 do CPPenal parte final exige é que haja "razões para crer"
que a intercepção e a gravação das intercepções telefónicas se revelará" indispensável para a descoberta da verdade" ou
que " a prova seria, de outra forma impossível ou muito difícil de obter", o que remete para um critério de eficácia.
Como diz, face à anterior redacção do preceito, Germano Marques da Silva, ( ... ) a lei portuguesa apenas exige
expressamente que haja razões para crer que a diligência se revelará de grande interesse para a descoberta da verdade ou
para a prova, não exigindo que existam já indícios do crime, nem que as informações pretendidas possam ser obtidas por
outros meios".
Para este autor, que cita Costa Andrade, só não será legítimo o recurso às escutas telefónicas se os resultados probatórios
almejados puderem "sem dificuldades particularmente acrescidas, ser alcançados por meios mais benignos de afronta aos
direitos fundamentais" (curso de Processo Penal II, 2002, pág 221 e 222).
A Lei 48/2007, de 29.08 dá uma formulação diferente ao critério para determinação da realização de uma escuta
telefónica. Antes a Lei previa o critério do "grande interesses para a descoberta da verdade ou para a prova", e actualmente
a lei prevê o critério de que a diligência "é indispensável para a descoberta da verdade" ou o de que " a prova seria, de outra
forma, impossível ou muito difícil de obter". Apesar desta alteração, André Leite Lamas mantém o entendimento de que
«continua a ser possível lançar-se mão das escutas telefónicas logo como o primeiro meio de obtenção da prova utilizado,
quando - e apenas nesta hipótese - o juiz de instrução se convença, em face dos concretos dados factuais trazidos pelo MP,
que ela à a única diligência capaz de fazer carrear para os autos os elementos probatórios aptos à descoberta da verdade.
Nessas situações, as escutas são, de idêntica forma, indispensáveis a esse desiderato» (vide artigo com o Título "Entre
Péricles e Sísifo: O Novo Regime das escutas telefónicas", em Revista de Ciência Criminal, ano 17, tomo 4, pág. 624).
Ac. TRE de 20-01-2015 : 1 - O regime processual das comunicações telefónicas previsto nos artigos 187º a 190º do Código
de Processo Penal deixou de ser aplicável por extensão às “telecomunicações electrónicas”, “crimes informáticos” e
“recolha de prova electrónica (informática)” desde a entrada em vigor da Lei 109/2009, de 15-09 (Lei do Cibercrime)
como regime regra.
Nota: ver nota ao art.º 189.º
Ac. TRL de 24-04-2014, CJ, 2014, T2, pág. 160: Depois de recebidas e lidas pelo destinatário, as mensagens em suporte
digital, designadamente as de facebook, podem ser apresentadas por aquele como meio de prova, sem, pois, autorização
de qualquer autoridade judicial, designadamente do JIC.
Nota: em sentido concordante são citados: Ac. TRL de 29-02-2012 e Ac. TRL de 20-03-2007 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRC de 26-02-2014 : O prazo máximo de acesso aos dados no âmbito de uma investigação criminal relativa a crimes
em que seja necessário proceder à recolha de prova em suporte eletrónico, é o prazo de um ano.
Extracto da fundamentação:
A Lei n.º 41/2004, de 18/08, visa a protecção de dados pessoais e privacidade nas telecomunicações e aplica-se ao
tratamento de dados pessoais no contexto da prestação de serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público em
redes de comunicação públicas como se determina no seu artigo 1.º, n.º 2.
A Lei n.º 32/2008, de 17/07, regula a conservação e a transmissão de dados gerados ou tratados no contexto da oferta
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de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de uma rede pública de comunicações com a
finalidade exclusiva de investigação, detecção e repressão de crimes graves por parte das autoridades competentes, como
se explicita no seu artigo 3.º.
Esta lei impõe aos fornecedores de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de uma rede
pública de comunicações a obrigação de conservarem, pelo período de um ano, os dados necessários para encontrar e
identificar a fonte de uma comunicação, encontrar e identificar o destino de uma comunicação, identificar a data, hora e a
duração de uma comunicação, identificar o tipo de comunicação, identificar o equipamento de telecomunicações dos
utilizadores, ou o que se considera ser o seu equipamento e identificar a localização do equipamento de comunicação móvel,
neles se incluindo os dados telefónicos e da Internet relativos a chamadas telefónicas falhadas (artigos 4.º, 5.º e 6.º).
O seu artigo 9.º regula as condições da transmissão de dados, a qual só pode ser autorizada por despacho fundamentado
do juiz de instrução, se houver razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a
prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter no âmbito da investigação, detecção e repressão de crimes
graves.
Para efeitos deste diploma, «crimes graves» são os crimes de terrorismo, criminalidade violenta, criminalidade altamente
organizada, sequestro, rapto e tomada de reféns, crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, contra a
segurança do Estado, falsificação de moeda ou títulos equiparados a moeda e crimes abrangidos por convenção sobre
segurança da navegação aérea ou marítima – alínea g) do n.º 1 do artigo 2.º.
Daqui resulta, portanto, que o referido catálogo dos «crimes graves» não contempla o crime de furto qualificado em
investigação nos autos.
Entretanto, entrou em vigor a Lei n.º 109/2009, de 15/09, a qual transpôs para a ordem jurídica interna a DecisãoQuadro n.º 2005/222/JAI, do Conselho, de 24/02, relativa a ataques contra sistemas de informação e adaptou o direito
português à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa.
A Lei n.º 109/2009, de 15/09, introduziu e, sobretudo, ampliou diversos conceitos jurídicos-informáticos, alargou os tipos
incriminadores dos cibercrimes que antes se encontravam previstos na Lei n.º 109/91, de 17/08, a qual revogou, estabeleceu
o princípio da competência universal quanto à sua aplicação no espaço, consagrou medidas processuais de obtenção de
prova digital e, genericamente, de combate ao cibercrime, fixou diversas obrigações para terceiros, máxime às operadoras
de comunicação, com vista à preservação e apresentação de prova digital e definiu várias medidas de cooperação
internacional no que concerne à obtenção de prova digital e, genericamente, ao combate à criminalidade informática.
A Lei n.º 109/2009, para além de disposições penais materiais que constituem o seu capítulo II, compreende um conjunto
de disposições processuais aplicáveis a crimes informáticos, crimes cometidos por meio de um sistema informático e
quaisquer crimes «em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico», o qual
constitui o seu capítulo III.
O primeiro artigo deste capítulo é o 11.º (âmbito de aplicação das normas processuais) no qual se estabelece que, com
excepção do disposto nos artigos 18.º e 19.º em relação aos quais existem algumas especificidades, as demais disposições
processuais aplicam-se a processos relativos a crimes:
a) previstos nessa lei;
b) cometidos por meio de um sistema informático;
c) em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico (n.º 1).
O n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 109/2009 ressalva que esta «não prejudica» a lei sobre conservação de dados gerados ou
tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de rede públicas de
comunicações, aprovado pela Lei n.º 32/2008, de 17/07.
Estas disposições processuais são de aplicação geral, ou seja, trata-se da criação de meios de obtenção de prova digitais
para o combate da criminalidade, seja qual for a sua forma ([Pedro Venâncio, Lei do Cibercrime Anotada e Comentada,
Coimbra Editora, 2011, págs. 90-91]).
Como refere Paulo Dá Mesquita «[a]s regras de direito probatório previstas no diploma não são assim meras normas
processuais sobre cibercrimes ou sequer apenas relativas a crimes praticados em sistemas informáticos, mas correspondem
a um regime consideravelmente mais abrangente sobre prova electrónica em processo penal aplicável a qualquer crime»
([Processo Penal, Prova e Sistema Judiciário, Coimbra Editora, 2010, pág. 98]).
Este regime especial é perfeitamente entendível e justificável pois o que está em causa é a obtenção de prova intangível
que só pode corporizar-se no processo com a intervenção especializada e indispensável dos próprios operadores dos
sistemas. Se não fosse estabelecido um regime especial como aquele que está definido no mencionado diploma a
investigação dos crimes nele previstos estaria condenada ao fracasso e estes crimes seguramente ficariam impunes já que
apenas quanto aos crimes de catálogo seria então possível a obtenção dos dados pretendidos ([Acórdão da Relação de
Lisboa de 22/1/2013, Proc.º 581/12.6PLSNT-A.L1-5]).
No caso dos autos, o Ministério Público pretende que a operadora de telecomunicações móveis Vodafone forneça a
facturação detalhada de onde constem todas as comunicações associadas ao número…………, bem como a respectiva
localização celular, relativas ao dia …………
Esta informação respeita a dados de tráfego na definição constante da alínea c) do artigo 2.º da Lei n.º 109/2009, de
15/09.
No que respeita a estes dados estabelece o artigo 18.º da Lei n.º 109/2009, de 15/09, que é admissível o recurso à
intercepção de comunicações em processos relativos a crimes em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de
prova em suporte eletrónico quando tais crimes se encontrem previstos no artigo 187.º do Código de Processo Penal –
alínea b) do n.º 1.
A intercepção e o registo de transmissões de dados informáticos só podem ser autorizados durante o inquérito, se houver
razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a prova seria, de outra forma,
impossível ou muito difícil de obter, por despacho fundamentado do juiz de instrução e mediante requerimento do
Ministério Público – n.º 2.
A intercepção pode destinar-se ao registo de dados relativos ao conteúdo das comunicações ou visar apenas a recolha e
registo de dados de tráfego, devendo o despacho especificar o respectivo âmbito de acordo com as necessidades concretas
da investigação, aplicando-se o regime da intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas constante
dos artigos 187.º, 188.º e 190.º do Código de Processo Penal, em tudo o que não for contrariado pelo citado artigo – nºs 3 e
4.
No caso dos autos está em causa a investigação de um crime de furto qualificado, o qual é punido com pena de prisão de
1 a 5 anos, ou seja, com pena de prisão de máximo superior a 3 anos – artigo 187.º, n.º 1, a) do Código de Processo Penal.
A diligência mostra-se essencial para a descoberta da verdade, o que não é sequer posto em causa no despacho recorrido.
Em face da multiplicidade de normas legais actualmente vigentes que regem a conservação, acesso e divulgação de
dados respeitantes a comunicações electrónicas importa fazer um esforço interpretativo que, conjugando todas as normas
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convocáveis ao caso concreto, alcance um resultado consequente e de harmonia com a unidade do sistema jurídico de
acordo com a regra ínsita no artigo 9.º, n.º 1 do Código Civil.
A Lei n.º 109/2009, de 15/09, como o legislador fez questão de nela proclamar expressamente (artigo 11.º, n.º 2), é
cumulativa com a Lei n.º 32/2008, de 17/07.
A Lei n.º 109/2009, de 15/9 e o Código de Processo Penal, nos seus artigos 187.º a 189.º, não estabelecem qualquer prazo
mínimo ou máximo para o acesso a dados de tráfego ou conteúdo pelo que, nesta parte, entende-se ser aplicável o regime
instituído pela Lei n.º 32/2008, de 17/07, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.º 2006/24/CE, do
Parlamento e do Conselho de 15/3, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços
de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações.
Não faz sentido convocar a Lei n.º 41/2004, de 18/8, para concluir que o prazo máximo de conservação de dados é de seis
meses porque tal diploma diz respeito ao tratamento e à conservação de dados pessoais no contexto das relações
estabelecidas entre as empresas fornecedoras de serviços de comunicações electrónicas e os seus clientes, além de que este
diploma afasta expressamente do seu âmbito de aplicação a prevenção, investigação e repressão de infracções penais, as
quais são definidas em legislação especial, como se refere no n.º 4 do artigo 1.º.
Como salienta Paulo Dá Mesquita, depois de referir que o complexo normativo derivado da conjugação dos artigos 11.º,
12.º, 13º, 14º, 16.º e 18º da lei do cibercrime determina a revogação do essencial do regime previsto no artigo 9.º da Lei
n.º 32/2008, subsiste «a importância da Lei n.º 32/2008, sobretudo, no estabelecimento dos deveres dos fornecedores de
serviços de conservação e protecção desses dados, bem como das condições técnicas operativas e destruição desses
dados» ([Ibidem, página 123]).
Assim, conclui-se que o prazo máximo de acesso aos dados no âmbito de uma investigação criminal relativa a crimes em
que seja necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico, é o prazo de um ano previsto no artigo 6.º da Lei
n.º 32/2008, de 17/07.
Ac. TRC de 19-02-2014 : O início de contagem do prazo concedido para a recolha e gravação das interceções telefónicas
inicia-se à data da prolação do despacho judicial que autoriza essa interceção e não à data efetiva do início da interceção.
Extracto da fundamentação:
O controlo da recolha de provas mediante a intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas tem
que caber ao juiz e isto exige que o período de realização das escutas se inicie imediatamente a seguir ao despacho de
sindicância dos pressupostos da sua admissibilidade.
Ac. TRL de 24-09-2013 : I. As mensagens electrónicas (sms) deixam de ter a essência de uma comunicação em
transmissão para passarem a ser antes uma comunicação já recebida, que terá porventura a mesma essência da
correspondência», em nada se distinguindo de uma «carta remetida por correio físico». E tendo sido já recebidas, «se já
foram abertas e porventura lidas e mantidas no computador (ou no telemóvel, acrescenta-se) a que se destinavam, não
deverão ter mais protecção que as cartas em papel em que são recebidas, abertas ou porventura guardadas numa gaveta,
numa pasta ou num arquivo», visto o disposto no art. 194, n°1, do CP.
II. É o destinatário da correspondência que sobre a mesma tem toda a disponibilidade e não o seu remetente, tendo toda
a legitimidade para divulgar o seu conteúdo, nomeadamente autorizar que deste tomassem conhecimento as autoridades
policiais.
Extracto da fundamentação:
Como resulta dos autos, desde logo do auto de notícia, foi a assistente, destinatária/ receptadora das SMS que, por
iniciativa própria, as apresentou à autoridade policial, limitando-se esta a tomar registo da denuncia e a fazer constar dos
autos o teor dessas mensagens.
É o destinatário da correspondência que sobre a mesma tem toda a disponibilidade e não o seu remetente. Como
destinatária, a assistente tinha toda a legitimidade para divulgar o seu conteúdo, nomeadamente autorizar que deste
tomassem conhecimento as autoridades policiais.
Não houve, assim, qualquer intromissão abusiva na vida privada, pois as mensagens foram divulgadas por que tinha
legitimidade para o efeito.
Como refere Pedro Verdelho (Apreensão de Correio Electrónico em Processo Penal, in RMP, Ano 25, 2004, p. 157 e ss.), as
mensagens deixam de ter a essência de uma comunicação em transmissão para passarem a ser antes uma comunicação
já recebida, que terá porventura a mesma essência da correspondência», em nada se distinguindo de uma «carta
remetida por correio físico». E tendo sido já recebidas, «se já foram abertas e porventura lidas e mantidas no
computador (ou no telemóvel, acrescenta-se) a que se destinavam, não deverão ter mais protecção que as cartas em
papel em que são recebidas, abertas ou porventura guardadas numa gaveta, numa pasta ou num arquivo», visto o
disposto no art.194, n°1, do CP.
Ora, assumindo esta equivalência à correspondência e levando em linha de conta o respetivo regime decorrente do
art.179, do CPP, temos por seguro que esta norma protege toda a correspondência enquanto ela não for aberta pelo seu
destinatário, estando na disponibilidade deste a opção de divulgá-la, como fez a assistente no caso em apreço.
Ac. TRL de 28-05-2013, CJ, 2013, T3, pág. 108: I. A inobservância dos requisitos e condições impostos pelos artºs 187º,
188º e 189º do CPP constitui nulidade relativa de prova proibida que atinge os direitos à privacidade previstos no artº
126º, nº3, sanável pelo consentimento e que só pode ser conhecida a requerimento do titular do direito infringido;
II. O conhecimento oficioso de tal nulidade constitui excesso de pronúncia, gerador de nulidade e que deve conduzir à
revogação da decisão proferida;
III. Se o prazo para a presentação das escutas pelo Ministério Público ao juiz de instrução se completar num domingo,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.
Ac. TRP de 21-03-2013 : A localização através da tecnologia GPS (Global Positioning System) está sujeita a autorização
judicial, aplicando-se, por interpretação analógica, o disposto no artigo 187.° do Código de Processo Penal.
Extracto da fundamentação:
O Tribunal Constitucional na sua leitura sobre aquele direito fundamental à autodeterminação informacional (35.º
Constituição) veio considerar que a admissão e valoração de provas documentais relativas a dados pessoais dos arguidos
provenientes de uma base informatizada e disponibilizados pela empresa “Via Verde” para efeitos de investigação criminal
não necessitavam de autorização judicial, podendo o Ministério Público solicitar tais meios de prova, desde que o fizesse ao
abrigo do disposto no artigo 182.º do Código de Processo Penal e não lhe fosse negado esse acesso mediante a invocação do
sigilo profissional. Para o efeito concluiu que “é permitida a admissão e valoração de provas documentais relativas a
listagens de passagens de um veículo automóvel nas portagens das auto-estradas, que foram registadas pelo sistema de
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identificador da “VIA VERDE”, armazenadas numa base de dados informatizada e ulteriormente juntas ao processo criminal,
sem o consentimento do arguido e por mera determinação do Ministério Público, não viola qualquer parâmetro
constitucional, nomeadamente o disposto nos artigos 35.º, nº 4, e 32.º, n.º 4 e 8, da C.R.P.” (TC 213/2008). Mas
posteriormente veio considerar que “o artigo 187.º, n.º 1, do C.P.P./87, ao permitir a intercepção e gravação das
conversações ou comunicações telefónicas, permite também, inevitavelmente, o acesso a todos os dados de tráfego
inerentes à concretização dessa técnica de ingerência nas telecomunicações, onde se incluem os dados da facturação
detalhada cobertos pelo sigilo das telecomunicações e a localização celular. E, sendo esses dados de tráfego apenas uma
parte dos dados facultados pela realização de “escutas telefónicas”, nada obstará, e até imporá a exigência que as técnicas
de intromissão nas comunicações telefónicas se limitem à medida necessária para alcançar o objectivo de investigação
criminal visado, que o acesso a esses dados de tráfego seja efectuado, dispensando a realização duma “escuta telefónica”,
quando esta não se revele necessária aos fins da investigação.” (TC 486/2009).
A propósito as Relações têm vindo a aceitar a admissibilidade da requisição da facturação detalhada de números de
telefone desde que sujeitos às garantias do disposto no artigo 187.º do Código de Processo Penal (Ac. TRCoimbra
2001/Mar./07, CJ II/44; Ac. TG 2005/Jan./10; Ac. TRLisboa de 2006/Set./27; Ac. TRCoimbra 2006/Mai/17, 2006/Nov./16,
acessíveis em www.dgsi.pt), sendo esse entendimento extensível à localização celular (Ac. TRLisboa 2004/Jun./23,
www.dgsi.pt). Mas já se sustentou que o uso de localizador GPS (Global Positioning System) pelos órgãos de polícia criminal,
colocados em veículos de pessoas investigadas em inquérito, não está sujeito a autorização judicial, considerando este
sistema como um “irmão gémeo electrónico do clássico seguimento do alvo de pessoas a bordo de um carro” (Ac. TRÉvora
2008/Out./07, www.dgsi.pt).
Não cremos no entanto que a clássica vigilância convencional de seguimento seja equivalente à localização através do
localizador GPS e à sua monitorização, através do registo dos respectivos dados, porquanto esta última permite traçar o
perfil detalhado da vida pública e privada de uma pessoa, como ainda recentemente foi sublinhado (Ac. Supremo Tribunal
dos E.U.A., caso USA v. Jones, de 2012/Jan./23). Por outro, lado não faria sentido que apenas fosse sujeita a autorização
judicial a localização celular através dos dados telefónicos e já não o fosse o acesso a dados de localização através do
mecanismo GPS, uma vez que se tratam de dados sensíveis, que dizem respeito à vida íntima e encontram-se no âmbito do
direito fundamental à autodeterminação informativa.
Nesta conformidade e sempre que esteja em causa a localização através da tecnologia GPS (Global Positioning System) a
mesma deve ser sujeita a autorização judicial, aplicando-se, por interpretação analógica, o disposto no artigo 187.º do
Código de Processo Penal.
Ac. TRE de 5-06-2012 : 1. Estando em causa investigação por crime de difamação através da internet, não é admissível o
acesso a dados de tráfego, por via de autorização judicial, dado que tal ilícito não consta, nem do catálogo previsto no art.
187.º do CPP, nem da definição de crime grave do art. 2.º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 32/2008, de 17.07.
2. O princípio da legalidade obsta a que, para esse efeito, se equipare ao crime de injúria incluído nesse catálogo.
Ac. TRP de 9-05-2012 : I. A norma do artigo 187º do CPP ao regular um meio de produção de prova (escutas telefónicas)
que, em si mesmo, constitui um meio de enfraquecimento da proteção de normas constitucionais - fazendo contraponto
com o complexo sistema das proibições de prova - ultrapassa a natureza de mera disposição de ordem processual para
assumir uma vertente objetiva que a converte numa norma processual penal material, não sendo por isso, de admitir, sob
pena de violação do princípio da tipicidade, a sua ampliação ou extensão a tipos legais de crimes ali não previstos, v.g. o
crime de difamação.
II. Servindo, como servem, os «blogues» para difusão e troca de informação com destino ao público em geral, as
comunicações neles realizadas não podem ser tidas como comunicações eletrónicas, no sentido de que estão abrangidas
pela proteção de dados pessoais e da privacidade, configurando, antes, os crimes neles cometidos, uma situação
relativamente à qual inexiste justificação para estender a proteção devida à intimidade da vida privada.
Extracto da fundamentação:
A questão da legalidade das informações prestadas pelas entidades prestadoras de serviços de comunicações
electrónicas no âmbito da investigação criminal tem assentado, da distinção sobre a natureza dos dados transmitidos –
dados de base, dados de tráfego e dados de conteúdo – e relativamente aos das duas últimas categorias – de tráfego e de
conteúdo – se os crimes a que a investigação se refere pertencem ou não ao elenco do catálogo do art.º 187.º, do CPP.
Relativamente aos dados de base há concordância maioritária em que tais dados ou podem requisitados pelas
autoridades judiciárias às entidades fornecedoras da rede pública e prestadoras de serviços de telecomunicações de uso
público e por estas livremente fornecidos, em ordem ao prevalecente dever de colaboração com a administração da Justiça
[Contra, o Acórdão da Relação de Guimarães de 2005/1/10, processo n.º 2013/04-1, relator Francisco Marcolino,
consultável em http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/, com as seguintes proposições I e III, da nota de síntese publicada no local
indicado: «I – A distinção entre dados de tráfego das comunicações e o seu conteúdo é, hoje em dia irrelevante, já que a Lei
41/2004, de 18 de Agosto, equipara os dados de tráfego aos dados de conteúdo para efeitos de garantia da inviolabilidade
das comunicações. (…) III – Ora havendo a aludida equiparação legal, não faz sentido, em nosso modesto entendimento,
fazer-se a distinção que a Jurisprudência fazia entre dados de base, de tráfego e de conteúdo, pois que tudo se trata de
comunicações, a merecer o mesmo tratamento jurídico, uma vez que ao solicitar-se a facturação detalhada de um
determinado telefone está-se a por em causa a privacidade dos utilizadores de chamadas, os quais podem nada ter a ver
com o arguido. IV – Reza a alínea c) do n.° 1 do art.° 269° do CPP que, durante o inquérito, compete exclusivamente ao juiz
de instrução ordenar ou autorizar a intercepção, gravação ou registo de conversações ou comunicações, nos termos dos
artigos 187.° e 190.°, ou seja, desde que legalmente admissíveis.»], ou, no caso de o correspondente utilizador ter requerido
um regime de confidencialidade, ficam sujeitos ao sigilo das telecomunicações, nos termos dos artigos 17.º, n.º 2, da Lei n.º
91/97 de 1 de Agosto, e 5.º da Lei n.º 69/98, de 28 de Outubro [cfr. conclusões 3.ª e 1.ª do Parecer do Conselho Consultivo
da Procuradoria Geral da República (PGR) n.º 21/2000, de 2000/06/16, publicado no D. R., II Série, n.º 198/2000, de 28 de
Agosto, págs. 14145 e ss.].
Já quanto aos dados de tráfego e de conteúdo, entende-se, que na fase de inquérito, tais aumentos de informação,
apenas poderão ser fornecidos às autoridades judiciárias, pelos operadores de telecomunicações, nos termos e pelo modo
em que a lei do processo penal permite a intercepção das comunicações, dependendo de ordem ou autorização do juiz de
instrução (art.os 187.º, 190.º e 269.º, n.º 1, alínea c, do CPP) [idem, conclusão 2.ª].
É a seguinte a distinção entre os referidos diferentes tipos de dados [Conforme recorrentemente enunciada, com
variações menores, pela jurisprudência, a partir, pelo menos, do Parecer da PGR n.º 16/94/complementar, de 2 de Maio de
1996 publicado em Pareceres da PGR, Vol. VI, pág. 535]:
– Dados de base são os dados relativos à conexão à rede;
– Dados de tráfego, são os dados funcionais necessários ao estabelecimento de uma ligação ou comunicação e os dados
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gerados pela utilização da rede (por exemplo, localização do utilizador, localização do destinatário, duração da utilização,
data e hora, frequência);
– Dados de conteúdo são os dados relativos ao conteúdo da comunicação ou da mensagem;
Paralelamente a esta classificação reveste-se de interesse a de “dados pessoais”, que, nos termos do art.º 3.º, al. a), da
Lei n.º 67/98, de 26/10 (L 67/98) – lei esta que se aplica ao tratamento de dados pessoais no contexto das redes e serviços
de comunicações electrónicas acessíveis ao público – são quaisquer informações de qualquer natureza e
independentemente do respectivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável (“titular dos dados”); sendo considerada identificável a pessoa que possa ser identificada directa ou
indirectamente, designadamente por referência a um número de identificação ou um ou mais elementos específicos da sua
identidade física fisiológica psíquica, económica cultural ou social [cfr. o Parecer do Conselho Consultivo da PGA de
2009/05/07, pub no DR., II Série, n.º 192/2009, de 2 de Outubro, págs. 40144 e ss., consultável em http./dgsi.pt/pgrp.nsf/,
n.º convencional PGRP00003023; Parecer P00079208; n.º do documento PPA070552009007900].
[…]
A Lei n.º 41/2004, de 18 Agosto (L 41/2004), que se aplica ao tratamento de dados pessoais no contexto das redes e
serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, especifica e complementa as disposições da L. 67/98, tal como
se dispõe no n.º 2 do seu artigo 1.º.
[…] parece não haver dúvida de que a requisição e fornecimento de dados no âmbito do presente processo se enquadram,
em parte, na figura da intercepção [ainda que, na materialidade das diligências levadas a cabo não se trate de verdadeiras
“intercepções de dados” uma vez que tais dados existem em poder das companhias que prestam os serviços, por força dessa
mesma prestação e independentemente de qualquer intercepção das comunicações propriamente ditas.] dos dados de
tráfego de comunicação electrónica, lato sensu. Adiante veremos se se trata de comunicações electrónicas com a
configuração exigida por lei para ficarem abrangidas pela legislação atinente à tutela da privacidade, começando no art.os
26.º, n.º 1, e 34.º, n.º 1, da CRP e continuando na legislação ordinária que temos vindo a referir.
A questão da intercepção e comunicação de dados relativos a comunicações electrónicas, no âmbito de investigações
criminais, nomeadamente de dados de tráfego, que são os que agora interessam, tem vindo a ser jurisprudencialmente
enquadrada no âmbito da previsão do art.º 187.º do CPP e tratada como admissível quando o crime sob investigação
pertence ao catálogo do referido artigo.
Assim, v.g., no Acórdão da Relação de Évora de 2007/06/26, do processo n.º 843/07-1, relatora Guilhermina de Freitas –,
em que se investigava um crime de acesso ilegítimo p. p. pelo art.º 7.º, n.º 1, da Lei 109/91, de 17/8, entendeu-se que tal
não está incluído no catálogo do art.º 187.º do CPP e que, em consequência, a obtenção dos dados não é admissível.
Consta do sumário publicado do referido acórdão:
«1. A propósito da protecção de dados pessoais nos serviços de telecomunicações podem distinguir-se fundamentalmente
três espécies de tipologias de dados ou elementos; os dados relativos à conexão à rede, ditos dados de base; os dados
funcionais necessários ao estabelecimento de uma ligação ou comunicação e os dados gerados pela utilização da rede (p.ex.
localização do utilizador, localização do destinatário, duração da utilização, data e hora, frequência), dados de tráfego;
dados relativos ao conteúdo da comunicação ou da mensagem, dados de conteúdo.
«2. Os dados de base constituem os elementos necessários ao acesso à rede, são prévios e instrumentos de qualquer
comunicação, já os chamados “dados de tráfego” e os “dados de conteúdo” têm a ver directamente com a comunicação.
«3. A informação sobre os pontos de acesso à Internet a determinada conta, em certo período de tempo, respeita aos
chamados “dados de tráfego” e não aos “dados de base”, na medida em que permitem identificar os utilizadores da rede, a
localização, a data, a hora e a duração da comunicação.
«4. Tratando-se de elementos inerentes à própria comunicação estão sujeitos ao sigilo das telecomunicações e gozam das
mesmas garantias de inviolabilidade dos dados de conteúdo, nos termos das disposições conjugadas dos citados artºs 34º
nº 1 e 4 da C.R.P., 27º nº 1 al. g) da Lei 5/2004 de 10/2 e 4º da Lei 41/2004 de 18/8.
«5. No plano do direito processual penal os dados em causa só poderão ser fornecidos a pedido do juiz de instrução ou
através de autorização deste, desde que legalmente admissíveis nos termos previstos nos artºs 187º e 190º do C.P.Penal
(artº 269º nº 1 al. c) do mesmo Código).
«6. O crime de acesso ilegítimo p. p. pelo artº 7º nº 1 da Lei 109/91 de 17/8, ao qual corresponde, em abstracto, pena de
prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias, não se enquadra no catálogo de crimes previstos no artº 187º do C.P.Penal
em relação aos quais é admissível a intercepção e a gravação de conversações ou comunicações, daí que a obtenção dos
referidos elementos seja legalmente inadmissível.»
No que respeita ao crime de difamação verifica-se uma forte corrente jurisprudencial para se considerar que tal crime
pertence ao catálogo do art.º 187.º do CPP. Solução esta a que se tem chegado por interpretação, ora analógica – por a
questão ser de âmbito processual penal – ora extensiva, a partir do crime de injúria – este, sim, indubitavelmente inscrito
naquele catálogo –, na base da comunhão de bem jurídico protegido em ambos os crimes, de injúria e de difamação.
Concomitantemente afirma-se o entendimento de que os dados em causa estão cobertos pelo segredo profissional,
resolvendo-se questão da comunicação, quando lhe seja oposta a invocação de segredo profissional, através do disposto no
art.º 135.º do CPP.
Como exemplos destas posições temos os Acórdãos da Relação de Lisboa de 2007/02/22, do processo 1317/07.9, relator
Almeida Cabral e da Relação de Guimarães de 2010/04/12, do processo 1341/08.4TAVCT, relator Anselmo Lopes.
O primeiro destes, com a seguinte nota de síntese publicada:
«I- Antes do mais, diga-se que estando-se no âmbito do direito processual penal, as lacunas, a existirem, sempre haverão
de ser integradas nos termos previstos no artº 4º do C.P.P., mal se compreendendo que um qualquer crime fique por
investigar só porque não existe lei que essa mesma investigação concretamente preveja.
«II- Os elementos pretendidos pelo MPº, na linguagem das telecomunicações, haverão de ser compreendidos nos
chamados 'elementos de tráfego, ou elementos funcionais da comunicação', pois que apenas são necessários ao
estabelecimento e à direcção da comunicação, identificam, ou permitem identificar a comunicação, e quando conservados,
possibilitam a identificação das comunicações entre o emitente e o destinatário, a data, o tempo, e a frequências das
comunicações'.
«III- Na preservação do chamado 'direito à intimidade da vida privada', prevê a lei - artº 17º, n. 2, da Lei nº 91/97, e artº
5º da Lei nº 69/98, - que nesta área das telecomunicações, o dever de sigilo, conexo com o referido direito, possa ser
invocado. Aliás, constitui crime, p.p. nos termos do artº 198º do Cód. Penal, a violação do dever de sigilo.
«IV- Contudo, quando superiores interesses o justifiquem, designadamente na área da investigação criminal, esse dever
de sigilo poderá e deverá ser quebrado. Isso mesmo resulta do artº 135º, n. 3, do C.P.P., que será sempre aplicável aos casos
omissos.
«V- No caso, conhecendo o recurso, releva que os elementos documentais solicitados à PT, sendo necessários à
investigação em curso, não traduzem uma intromissão ou devassa, como a que se patenteia quando se pretende o registo
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de conteúdo da própria conversação ou comunicação.
«VI- E sendo assim, decide-se que deverá o Mº juiz a quo (JIC) solicitar à PT os elementos pretendidos pelo MPº, após o
que, ante uma eventual escusa, haverá de ser accionado mecanismo procedimental previsto no artº 135º, n.s 2 e 3 do CPP.
E o segundo dos dois acórdãos referidos, com o seguinte sumário publicado:
«I) Tendo no decurso do inquérito sido participado contra desconhecidos um crime de difamação agravada praticada
através da Internet, e visando-se apurar dados de tráfego de comunicações electrónicas (dados relativos às ligações do
computador de um agente a um fornecedor de serviço de acesso à Internet), cujo acesso só é possível, nos termos legais,
através de autorização do JIC, o regime aplicável é o prevenido no artº 187º, por remessa do artº 189º do C.P.Penal.
«II) E tal conclusão decorre exactamente da equiparação do crime de difamação ao crime de injúria, sob pena de, doutra
forma, a prática dum crime de injúrias por via telemática só ser possível aquando duma videoconferência, situação
completamente restritiva e injustificada quando num qualquer crime de difamação em causa estão precisamente os
mesmos bens jurídicos que no crime de injúrias. O correio electrónico nunca seria possível de interceptar e gravar porque,
por natureza, lhe falta a “presencialidade”, elemento crucial para a verificação do mencionado crime de injúrias.
«III) E sendo assim, decide-se que deverá o Mº juiz a quo (JIC) solicitar à PT os elementos pretendidos pelo MPº, após o
que, ante uma eventual escusa, haverá de ser accionado mecanismo procedimental previsto no artº 135º, n.ºs 2 e 3 do
CPP.»
Relativamente à questão concreta do acesso a dados de tráfego na averiguação de um crime de difamação cometido
através de blogue pronunciou-se o acórdão da Relação de Lisboa de 2011/01/18, do processo 3142/09.3PBFUN-A.L1-5,
relatora Filomena C. Lima.
Pode ler-se no sumário publicado do referido acórdão:
«I - Nos serviços de telecomunicações podem distinguir-se, fundamentalmente, três espécies ou tipologias de dados: os
dados de base, os dados de tráfego e os dados de conteúdo;
«II - Os dados de base, são relativos à conexão à rede, os dados de tráfego, são os dados funcionais necessários ao
estabelecimento de uma ligação ou comunicação e dados gerados pela utilização da rede, os dados de conteúdo, são os
dados relativos ao conteúdo da comunicação ou da mensagem;
«III - A identificação completa, morada e endereço de correio electrónico do titular de determinado blog, bem como o IP
de criação desse blog e o IP onde foi efectuado determinado “post”, constituem dados de base, que embora cobertos pelo
sistema de confidencialidade, podem ser comunicados a pedido de uma autoridade judiciária, aplicando-se o regime do
art.135, do CPP, quando tenha sido deduzida escusa;
«IV - Considerando que o bem jurídico protegido pelos crimes de injúria e difamação é o mesmo, deve entender-se que
este é abrangido pela al. e) do nº 1, do art.187, CPP, integrando, assim, os crimes de “catálogo” referidos nesse preceito;
Como se vê, há uma constante rejeição da jurisprudência à hipótese de o crime de difamação através dos meios de
comunicação electrónica não poder ser investigado em resultado da protecção dos dados do assinante ou utilizador.
Nós, por nosso lado, temos relutância em admitir que a enumeração dos tipos legais de crimes do art.º 187.º do CPP
possa ser ampliada por via de interpretação. Trata-se de acrescentar ao preceito tipos legais de crimes, assimilando-os a
outros em virtude das suas similitudes e a nós afigura-se-nos haver nisso uma ofensa ao princípio da tipicidade.
Sendo certo que a norma do art.º 187.º, ao regular um meio de produção de prova que, em si mesmo, constitui um
instrumento de enfraquecimento da protecção de normas constitucionais – fazendo contraponto com o complexo sistema
das proibições de prova –, a nossos olhos ultrapassa a natureza de mera disposição de ordem processual, para assumir uma
vertente objectiva, que a converte numa norma processual penal material. “Se a norma processual contém dispositivo que,
de alguma forma, limita direitos fundamentais do cidadão, materialmente assegurados, já não se pode defini-la como
norma puramente processual, mas como norma processual com conteúdo material ou norma mista [cfr. Luis Gustavo
Grandinetti Castanho de Carvalho, O Processo Penal em Face da Constituição, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 137].
Por outro lado, as razões que terão levado o legislador a incluir o crime de injúria através do telefone no catálogo do art.º
187.º, do CPP podem intuir-se a partir do alinhamento deste crime com os demais que, com ele, integram a al e) do n.º 1, do
referido artigo.
Trata-se de crimes que, se cometidos através do telefone, causam uma perturbação directa – e que pode ser muito
violenta – na vida da vítima, contra a qual será praticamente impossível reagir sem uma intervenção, também directa, nas
comunicações.
Já não é totalmente assim com o crime de difamação, que é cometido perante terceiros e que, mesmo se cometido pelo
telefone, supõe meios de investigação que podem ser muito diferentes. E que já não suscita a necessidade de quebra do
sigilo das comunicações, nem pela sua gravidade objectiva, nem pela gravidade das repercussões do seu meio típico de
execução sobre a vida dos ofendidos.
Compreende-se muito melhor que, quando A usa o telefone para insultar B, se postergue o sigilo das comunicações, para
protecção de B, do que o mesmo suceda quando A comunica com C, para falar sobre B, imputado factos a este ou
formulando sobre o mesmo juízos ofensivos da sua honra e consideração.
Paulo Pinto de Albuquerque expressa a opinião de que o catálogo legal do art.º 187.º não pode ser aplicado
analogicamente ao crime de difamação sob pena de fraude à lei [Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de
Processo Penal, 4.ª Edição Actualizada, Universidade Católica Editora, [Lisboa 2011], pág. 525].
Porém, do nosso ponto de vista, os crimes cometidos em blogues configuram uma situação especial, relativamente à qual
não há qualquer justificação para estender a protecção devida à intimidade da vida privada.
Isto porque, como é óbvio, a essência da comunicação, que consiste no seu conteúdo, neste caso, é pública. Os blogues
destinam-se ao público em geral e, dentro das regras definidas pelo administrador, aceitam a intervenção de quem queira
neles intervir. Nessa medida assemelham-se muito a meios de comunicação de massa, posto que interactivos.
Assim sendo, não faz qualquer sentido proteger os blogues, com as mesmas regras que visam assegurar o sigilo das
comunicações. Hà, se se quiser vê-lo, uma hierarquia nos dados da comunicação. Onde mais se centra a privacidade é
naquilo que é comunicado, na comunicação em si mesma. Os dados de conteúdo são o âmago da comunicação. Sendo estes
dados voluntariamente públicos, não faz sentido proteger os restantes com as regras do sigilo das comunicações. A não
ser que se aceite a criação, através do anonimato, da desresponsabilização de quem comunica, do que comunica, estatuto
de que, aliás, os proóprios media não gozam, nem podem gozar.
Com o sentido, ao que cremos, do que acabamos de afirmar, o art.º 2.º da L 41/2004 dispõe, nos n.os 1, al. a), e 2 do seu
art.º 2.º:
«Artigo 2.º
«Definições.
«1 – Para efeitos da presente lei, enende-se por:
«a) «comunicação elctrónica» qualquer informação trocada ou enviada entre um número finito de partes mediante a
utilização de um serviço de comunicações electrónicas acessível ao público:
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«(…)
«2 – São excluídas da alínea a) do n.º anterior as informações enviadas no âmbito de um serviço de difusão ao público em
geral, através de uma rede de comunicações electrónicas, que não possam ser relacionadas com o assinante de um serviço
de comunicações electrónicas ou com qualquer utilizador identificável que receba a informação.»
Pode querer ver-se nesta disposição uma excepção dirigida apenas aos serviços de informação dos media. Mas, nesse
caso, a disposição seria inútil, porque o estatuto da imprensa é regulado em leis especiais.
Do que não há dúvida é de que os “blogues” servem para difusão e troca de informação, na mais ampla acepção desta
palavra, e que tais “informações” se destinam ao “público em geral” não podendo ser relacionadas com qualquer utilizador
identificável que receba a informação.
Assim sendo e pelo motivos já acima brevemente referidos, as comunicações feitas em “blogues”, logo, os “blogues”
eles mesmos, não podem ser tidos como comunicações electrónicas, no sentido jurídico de comunicações que estão
abrangidas pela protecção de dados pessoais e da privacidade, no sector das comunicações electrónicas.
Sendo-lhes aplicáveis, em casos de investigações criminal, as normas gerais que regulam a identificações dos autores de
actos penalmente puníveis.
Diga-se ainda, em abono de uma realidade em geral saudável, que, segundo cremos, a maioria dos blogues apresentam
os seus autores perfeitamente identificados ou, mesmo quando sob pseudónimo, facilmente identificáveis. Daí que a ideia
da protecção do sigilo da identidade dos autores ou dos, por qualquer forma, responsáveis pelo conteúdo dos “blogues”,
nem sequer corresponda a um interesse geral e menos ainda a um interesse geral definido e merecedor de tutela.
Por todo o exposto, não se verifica a arguida nulidade.
No caso dos presentes autos os dados de base e de tráfego foram solicitados, às operadoras, pelo JIC.
– Argui o recorrente a nulidade pretensamente decorrente de as informações das operadoras de telecomunicações terem
sido solicitadas pela PJ ou MP, sem a prévia autorização do Juiz de instrução.
De acordo como que acima expusemos, poderiam tê-lo sido sem que se incorresse em qualquer nulidade, uma vez que,
em nosso entender, os dados relativos aos “blogues” não estão cobertos pelo sigilo das comunicações, cabendo, em
inquérito, as diligências de averiguação correspondentes ao MP, no âmbito do disposto no art.º 267.º do CPP.
Porém, o certo é que não o foram.
Ac. TRP de 28-03-2012 : I - O despacho que autoriza a interceção e gravação de conversações telefónicas deve indicar
razões que façam crer da sua necessidade e indispensabilidade, mas não tem de ser precedido da demonstração da
inadequação à investigação de meios de prova menos invasivos.
Extracto da fundamentação:
Costa Andrade [In «Sobre o regime processual penal das escutas telefónicas», pp. 386 a 390] aponta quatro pressupostos
materiais essenciais para a admissibilidade das escutas telefónicas, pressupostos esses que aqui indicaremos de forma
resumida:
1º “As escutas telefónicas hão-de estar preordenadas à perseguição dos chamados crimes do catálogo” (“enumeração
taxativa e fechada” expressa no artº. 187º nº 1 do CPP, onde se procura positivar o «juízo de proporcionalidade» também
contido no artº. 18º da CRP);
2º Exige-se “uma forma relativamente qualificada de suspeita da prática do crime” (ver a referência a «razões» do artº.
187º nº 1 CPP), suspeita que terá “de atingir um determinado nível de concretização a partir de dados do acontecer exterior
ou da vida psíquica”;
3º “Estão subordinadas ao princípio de subsidiariedade, no sentido de, em princípio não haver outro meio eficaz, menos
gravoso, para alcançar o resultado probatório em vista, devendo ficar demonstrado que a escuta «reveste grande interesse
para a descoberta da verdade ou para a prova», ou seja, a escuta telefónica há-de revelar-se “como um meio em concreto
adequado a mediatizar aquele resultado” (portanto, há que demonstrar que a escuta telefónica a autorizar é essencial e
idónea para a descoberta da factualidade em investigação, criando-se a convicção de que através dela serão alcançados
resultados fecundos e substanciais); sendo que atualmente se exige que “a diligência seja indispensável para a descoberta
da verdade ou que a prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter” – redação vigente, decorrente da Lei
nº 48/2007 de 29.8.
4º As escutas telefónicas deverão ser limitadas “a um universo determinado de pessoas ou ligações telefónicas”.
Assim, a decisão judicial que se pronunciar sobre o pedido de interceção telefónica, terá que verificar se estão
preenchidos os referidos pressupostos materiais de admissibilidade.
Esses pressupostos, estabelecidos no nº1 do referido artº 187º do CPP, constituem «uma espécie de duplo fundamento,
(descoberta da Verdade/obtenção da prova), existe uma clara intenção de afirmar, e acentuar, “a excecionalidade” quando
não o carácter de ultima ratio) do recurso às escutas telefónicas” [Como refere o Prof. Damião da Cunha, in «O Regime
Legal das Escutas Telefónicas, algumas breves reflexões», Revista do CEJ, Jornadas sobre a revisão do Código de Processo
Penal, 1º semestre 2008, número 9 (especial), pág. 205 e ss.].
Dispõe o artº 187º nº1 do CPP (na sua atual redacção, decorrente da Lei nº 48/2007 de 29.08) que “A interceção e a
gravação de conversações ou comunicações telefónicas só podem ser autorizadas durante o inquérito, se houver razões
para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a prova seria, de outra forma, impossível ou
muito difícil de obter, por despacho fundamentado do Juiz de instrução e mediante requerimento do Ministério Público,
quanto a crimes …” – referindo-se de seguida um catálogo fechado de crimes em relação aos quais é admissível este meio
de obtenção de prova.
Importa assinalar que o legislador de 2007 substituiu a referência a “grande interesse” pela natureza “indispensável da
diligência para a descoberta da verdade”, passando a exigir no que respeita à prova, que de outra forma esta fosse
impossível ou muito difícil de obter.
Como refere Maria de Fátima Mata Mouros [n «Escutas Telefónicas – O que não muda com a reforma», Revista do CEJ,
Jornadas sobre a revisão do Código de Processo Penal, 1º semestre 2008, número 9 (especial), pág. 240] “A primeira
alteração expressa com maior veemência a sujeição da medida ao princípio da proporcionalidade. A segunda, o princípio da
subsidiariedade.”
O legislador penal consagrou agora uma redação muito mais exigente para o preenchimento e verificação dos
pressupostos materiais, um crivo muito mais apertado para o deferimento do meio de obtenção de prova em causa, onde
reinam os princípios da necessidade, da proporcionalidade, da adequação ou idoneidade do meio.
O que não significa, porém, que se exija que aquele seja, em absoluto, o único meio de obtenção de prova possível ou que
se tenham de esgotar todos os restantes meios de obtenção de prova para demonstrar que aquele se mostra, afinal,
indispensável. Basta que a prova se revele impossível ou muito difícil de obter através de outros meios, para que as escutas
possam vir a ser deferidas. Como salienta Carlos Adérito Teixeira [In «Escutas Telefónicas – A mudança de paradigma e os
velhos e os novos probelmas», Revista do CEJ, supra citada, pág. 245] “não se trata de ser o último meio a lançar-se mão,
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num sentido cronológico, mas sim o último no plano lógico ou lógico-funcional. De outro modo, se o critério fosse
cronológico, só no fim do inquérito é que haveria lugar a escutas; nessa altura já não se justificaria porque a prova estaria
coligida ou já não se poderia obter porque a oportunidade efetiva ter-se-ia gorado”. “Não é preciso que tenha havido
necessariamente outras diligências, ou o recurso a outros meios de prova, para que se afirme a indispensabilidade das
escutas telefónicas [Cfr., neste sentido, Ac. do STJ de 02.04.2008, rel. Cons. Santos Cabral].
No caso dos autos, e reportando-nos ao momento processual em que foi proferido o despacho que autorizou a interceção
e gravação das chamadas, é inequívoco que a investigação não dispunha de outros meios que lhe permitissem alcançar os
autores dos ilícitos denunciados – crimes de lenocínio, roubo, sequestro e auxílio à imigração ilegal – que não através das
escutas aos números de telefone utilizados pelos suspeitos, crimes cujas características tornam aquele meio de obtenção de
prova particularmente apto à investigação, partindo precisamente dos elementos de prova já colhidos nos autos,
designadamente das declarações da queixosa X….
O que se exige no artº 187º nº1 do CPP é que a decisão sobre a realização das escutas assente em razões que façam crer
a sua necessidade e indispensabilidade, já não como parecem pretender os recorrentes que tal decisão seja precedida da
demonstração da inadequação à investigação de meios de prova menos invasivos.
Não se mostram pois violados, os princípios da adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, invocados pelos
recorrentes, tendo ainda sido observado o princípio da legalidade, sendo as escutas ordenadas após a prática de um crime e
no âmbito de um processo instaurado em que se investigavam crimes compreendidos nos elencados no artº 187º nº 1 do
CPP, concluindo-se pela não verificação da invocada nulidade das escutas.
Ac. TRL de 29-02-2012 : A junção aos autos da transcrição das mensagens SMS gravadas no telemóvel do queixoso,
depois do consentimento deste, não está dependente da autorização do Juiz de Instrução Criminal.
Extracto da fundamentação:
Não ignoramos a argumentação expendida pelo recorrente e as teses relativas à necessidade dessa autorização que se
mostram espelhadas em alguns acórdãos dos nossos tribunais superiores, mormente o Ac. STJ de 220.09.2006, in CJ STJXIV,
III, 189 e do TRL de 20.12.2011, proferido no P.º 36/11.6PJOER-A.L1-5 em que foi relator o Exmo. Desembargador Agostinho
Torres, disponível em www.dgsi.pt/jtrl.
Porém, parece-nos que a perspectiva que se mostra enunciada nesses arestos parte de um pressuposto fáctico diferente
daquele que preside ao caso ora em apreço.
Não só naqueles casos se tratava de telemóveis e correspondência gravada nos mesmos em que os destinatários eram os
arguidos e os telemóveis haviam sido objecto de apreensão como também não havia por parte dos titulares desses
telemóveis ou destinatários dessa concreta correspondência autorização para a leitura da mesma e consequente transcrição
para o processo.
Ac. TRE de 18-10-2011 : I. A utilização de meios electrónicos para identificação do IMEI de um posto telefónico móvel,
cujo número é desconhecido, cabe na alçada do n.º 2 do artigo 189.º do Código de Processo Penal, uma vez que a utilização
de tais meios electrónicos é um meio prévio e instrumental de acesso a dados a cuja protecção a norma se destina.
II. O mesmo acontece com o fornecimento de facturação detalhada das conversações telefónicas, na medida em que,
constituindo um registo de realização de «conversações», contém informação atinente à reserva da vida privada do visado,
cujo acesso depende da verificação dos mesmos requisitos.
III. O conhecimento dos dados que revelam a chamada «localização celular» do telemóvel de um determinado indivíduo,
revela sobre ele o percurso físico que o mesmo fez - ou está a fazer - ou revela a sua mobilidade ou permanência num
determinado local.
IV. A «localização celular» revela, por via da observação da sua ligação à rede telefónica móvel, a localização do detentor
de um determinado aparelho telefónico.
V. Saber a «localização celular» tem o mesmo intuito probatório e a mesma eficácia de uma vigilância tradicional efectuada
por agentes policiais sobre determinado indivíduo, ainda que esta última possa ser mais intrusiva (no sentido de permitir a
quem a efectua recolher muito mais informação, designadamente sobre a privacidade da pessoa vigiada) que a dita
«localização celular».
VI. No caso apreciando, não há suspeitos nem arguidos e pretendia-se com a promoção desatendida obter informações que
abarcam um universo ilimitado, incaracterístico e indiferenciado de destinatários para partir daí em busca de um suspeito.
VII. A exigência de individualização do suspeito enquanto interveniente processual, designadamente para efeitos do nº 4
do artigo 187.º do CPP, não se confunde com a sua identificação completa, mas não dispensa a existência de dados
factuais tendentes a essa identificação, com base nos quais possa individualizar-se uma pessoa determinada.
VIII. Não está concretizado nenhum alvo com certas e determinadas características nem, ao menos, uma palpável hipótese
criminosa assente em meios de prova (que não o pretendido) identificáveis susceptíveis de uso justificado no processo.
IX. Não existe, ainda que minimamente, uma qualquer probabilidade forte de os elementos pretendidos das operadoras
poderem vir a evidenciar um qualquer suspeito dos actos em investigação.
X. Ou seja, o que se pretende através da promoção indeferida não é tanto a autorização para uso de um certo meio de
obtenção de prova, mas antes a autorização para que se abra um caminho que possa vir a tornar-se meio de obtenção de
prova; pretende-se que se destape uma caixa de Pandora e que dela ressalte o fio que haverá de conduzir a uma pista de
investigação e permita dar corpo a um qualquer grau de suspeita, até agora inexistente.
XI. Trata-se, manifestamente, de pretensão que, para além de ferir os ditames legais, se apresenta desprovida de
razoabilidade, é desproporcionada e inadequada e que a perseguição do crime em investigação não justifica, face à devassa
intolerável que o seu deferimento claramente constituiria.
Extracto da fundamentação:
A questão posta já foi objecto de decisão por este Tribunal, nomeadamente no âmbito do acórdão de 14-07-2010,
proferido no processo n.º 241/10.2GBABF-A.E1, acessível in www.dgsi.pt/jtre, onde se refere a dado passo: “ o conceito em
dissídio deve ser encontrado junto da alínea e) do art.º 1.º do Código de Processo Penal, pois que aí se afirma que «para
efeitos do disposto no presente Código considera-se … «Suspeito» toda a pessoa relativamente à qual exista indício de que
cometeu ou se prepara para cometer um crime, ou que nele participou ou se prepara para participar.» Isto porque não só ali
se estabelece uma definição de um conceito posteriormente usado, como também porque a norma em apreço [a citada
alínea a) do n.º 4 do art. 187.º do CPP] «… estabelece, além de um catálogo dos crimes em que é admissível este meio de
obtenção de prova, um catálogo fechado dos alvos das escutas.» [ Prof. Paulo Pinto de Albuquerque, no Comentário do CPP,
3.ª ed. Actualizada, p. 509. No mesmo sentido, cfr. o CPP – Comentários e Notas Práticas, dos Magistrados do MP do
Distrito Judicial do Porto, Coimbra Editora, 2009, pp. 487 e 488].
Tudo isto a aconselhar, diga-se em abono da verdade, uma leitura tanto quanto possível apertada, quando não mesmo
restritiva, da letra da lei. [Não só naquela situação mas em todas as pertinentes a este meio de prova, intrusivo que é nos
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direitos fundamentais dos cidadãos, como defende o Prof. Costa Andrade, in Dos meios de obtenção de prova, no 1.º
Congresso de Processo Penal.]
Mergulhando fundo no cerne da questão, começaremos por dizer, com a Relação de Lisboa, que «a lei não exige que o
suspeito seja pessoa identificada, bastando, isso sim, que seja uma certa e determinada pessoa. Uma coisa é a concreta e
completa identificação de um indivíduo, outra é o seu estatuto processual.» [Acórdão, da Relação de Lisboa, de 07-11-2007,
processo 8860/2007-3, visto em www.dgsi.pt)]
Pelo que, como ela, também se não veria qualquer obstáculo a conceder a quebra do sigilo ou a intercepção de
comunicações quando em situações, como «no caso dos autos, não está em causa uma abstracção mas sim uma pessoa
concreta com certas e determinadas características.» [Aresto citado na nota antecedente. Onde a propósito se refere: «No
caso dos autos, não está em causa uma abstracção mas sim uma pessoa concreta com certas e determinadas
características, a saber: pessoa do sexo masculino, negro, com altura entre 1,80 e 1,85m, forte, com idade aparente entre
30 e 35 anos, com barba e que em data certa terá cometido os sobreditos crimes.» ]
Mas já teremos que refutar a tese que vem fazendo caminho no Ministério Público, desde logo porque a aceitar-se os seus
termos chegaríamos a uma situação incompreensível ou pelo menos irresoluta.
Na verdade, sabendo nós que a lei quis um catálogo fechado de alvos a poderem serem escutados, que só as pessoas
podem ser autores de crimes […] e que pode ser suspeito toda a pessoa relativamente à qual exista indício de que cometeu
ou se prepara para cometer um crime, ou que nele participou ou se prepara para participar, como compreender que
pudesse ser considerado suspeito da autoria de um furto quem sobre o qual tudo se desconhece, não só o género, a idade, a
paternidade, a data e o local de nascimento, a raça, mas inclusivamente, até o número. Quer dizer, a fazer vencimento a
tese do Ministério Público, então bastaria a comissão de um crime para termos um suspeito, pelo que, consequentemente,
seria totalmente inútil o estatuído na alínea a) do n.º 4 do art.º 187.º do Código de Processo Penal. Pois que se então
bastaria a comissão de um crime para se poder interceptar comunicações telefónicas, […] para quê estabelecer ali a
restrição dessa possibilidade a quem afinal poderia irrestritamente vê-las ser interceptadas, seria a paradoxal pergunta
para a qual se não alcança no horizonte resposta razoável.”
No caso apreciando não há suspeitos nem arguidos e pretendia-se com a promoção desatendida obter informações que
abarcam um universo ilimitado, incaracterístico e indiferenciado de destinatários para daí partir em busca de um suspeito.
Como salienta o Prof. Pinto de Albuquerque, ob. citada, 4.ª edição, a fls.526, “a existência de um catálogo de alvos obsta à
determinação de escutas telefónicas (ou das medidas restritivas prevenidas no art. 189.º do CPP, diremos nós também)
contra incertos”.
Como claramente diz o ilustre Magistrado do Ministério Público, no parecer que acima se transcreveu, “ao contrário do
que parece supor o recorrente, a figura processual do suspeito não nasce com a autoria de um crime no sentido em que,
sendo o crime fruto de uma ação ou omissão humana, alguém teve que praticá-lo. A noção legal de suspeito contida na al.
e) do art. 1º do CPP pressupõe uma pessoa determinada, relativamente à qual existam indícios da prática de um crime e
que, por isso, possa ser sujeito de direitos e deveres nos termos do Código de Processo Penal, antes mesmo de ser
eventualmente constituído como arguido.
Ac. TRL de 22-09-2010 : I. Haverá situações em que a autorização da escuta telefónica de um determinado alvo,
peticionada simplesmente por referência ao IMEI, poderá contender com os princípios da proporcionalidade, da
necessidade e da adequação, mas outras situações existem em que essa incompatibilidade pode não se verificar.
II. No caso, os IMEI que o MP pretende colocar sob escuta, por um curto período de tempo (oito dias), respeitam a outros
tantos telemóveis, todos activos, encontrados na posse do suspeito. É, pois, de presumir, na normalidade das coisas, que
será ele o proprietário e [único] utilizador dos mesmos. Nesses IMEI é possível ser utilizada uma pluralidade de cartões,
nomeadamente por pessoas que não se encontram em nenhuma das situações referidas no nº 4 do artº 187º do CPP, mas
também é plausível admitir ser o suspeito o único a utilizar os identificados aparelhos, ainda que utilizando vários cartões
em cada um deles, uma vez que é comum um traficante utilizar não só uma pluralidade telefones mas também uma
pluralidade de cartões.
III. De resto, em matéria de escutas telefónicas, a lei contempla - no nº 6 do artº 188º do CPP - mecanismos aptos a banir os
eventuais perigos resultantes da autorização para gravação e intercepção de comunicações telefónicas peticionadas apenas
com referência ao IMEI, designadamente a possível utilização desses IMEI por pessoas que não se encontrem em alguma
das situações referidas no artº 187º, nº 4 do CPP.
Nota: em sentido concordante são citados: Ac. TRL de 4-02-2003 e Ac. TRL de 10-12-2003 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRC de 9-12-2009 : A Lei nº 32/2008, de 17 de Julho, não revogou o disposto no art. 189º, nº 2, do Código de
Processo Penal, não impossibilitando a obtenção da identificação de assinante de serviço de telemóvel para investigação de
crime que não corresponda a um dos crimes classificados como «crime grave» pelo art. 2º, nº 1, al. g), daquela Lei [sumário
dgsi].
Extracto da fundamentação:
Vejamos, num primeiro momento, o particular condicionalismo histórico e legislativo que antecedeu a publicação da Lei
nº 32/2008, de 17 de Julho, e que conduziu à respectiva publicação:
A Constituição da República Portuguesa dispõe, no art. 34º, nº 4, que “é proibida toda a ingerência das autoridades
públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em
matéria de processo criminal”, norma que está em conformidade com o disposto relativamente ao direito à protecção da
vida privada no art. 12º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e no art. 8º da Convenção Europeia dos Direitos do
Homem.
A directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, veio impor aos EstadosMembros que garantam os direitos e liberdades das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais,
nomeadamente, o seu direito à privacidade, com o objectivo de assegurar a livre circulação de dados pessoais na
Comunidade. Como se pode ler no seu considerando nº 11, os princípios presentes nesta directiva precisam e ampliam os
princípios contidos na Convenção do Conselho da Europa, de 28 de Janeiro de 1981, relativa à protecção das pessoas no que
diz respeito ao tratamento automatizado de dados pessoais.
A Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Julho de 2002, relativa ao tratamento de dados
pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas (Directiva relativa à privacidade e às
comunicações electrónicas), transpôs os princípios estabelecidos na directiva 95/46/CE para regras específicas do sector das
comunicações electrónicas […] - Directiva transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei nº 41/2004, de 18 de Agosto.
Na declaração de 25 de Março de 2004 sobre a luta contra o terrorismo, o Conselho Europeu encarregou o Conselho de
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proceder à análise de propostas relativas ao estabelecimento de regras sobre a conservação de dados de tráfego das
comunicações pelos prestadores de serviços, reafirmando em 13 de Julho de 2005, na Declaração em que condenou os
ataques terroristas em Londres, a necessidade de aprovar rapidamente medidas comuns relativas à conservação de dados
de telecomunicações.
Ulteriormente, a Directiva nº 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, alterou a Directiva nº
2002/58/CE […]
Surge finalmente a Lei nº 32/2008, de 17 de Julho, resultante de imperativo decorrente do art. 15º, nº 1, da Directiva nº
2006/24/CE – que impunha a sua transposição para o direito interno dos Estados-Membros o mais tardar até 15 de
Setembro de 2007 (limitação temporal que, aliás, não foi observada) […]
Não obstante, este diploma foi muito além da mera transposição daquela directiva, suscitando o respectivo teor diversas
questões que, por estranhas ao objecto do recurso, não cumpre agora apreciar, mas que o decurso do tempo e a prática dos
tribunais se encarregarão de evidenciar. Por ora, e face ao teor das conclusões do recurso de que agora cuidamos, importa
exclusivamente apurar se a Lei nº 32/2008 obsta à obtenção da identificação do titular de um número de telefone para
efeitos de investigação de crime que não seja um dos crimes de “catálogo” previstos no respectivo artigo art. 2º, nº 1, al.
g).
Esta última norma define como crime grave apenas os crimes de terrorismo, criminalidade violenta, criminalidade
altamente organizada, sequestro, rapto e tomada de reféns, crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal,
contra a segurança do Estado, falsificação de moeda ou títulos equiparados a moeda e crimes abrangidos por convenção
sobre segurança da navegação aérea ou marítima.
É precisamente esta a origem do problema, já que numa primeira abordagem a norma referida parece implicar
restrição ao âmbito de aplicação das normas do CPP aplicáveis à obtenção de dados de telecomunicações. Contudo, uma
análise mais detalhada do sistema vigente, ponderadas as diversas normas nas suas interacções e extraído o seu sentido
útil, desmente aquela primeira impressão.
Desde logo, à obtenção da informação pretendida – informação relativa à atribuição de um determinado número de
acesso à rede – não são aplicáveis as disposições dos arts. 187º e 189º do CPP, contrariamente ao que se entendeu no
despacho recorrido.
[…]
Estas normas [189/2 e 187/1 do CPP], como do respectivo teor literal resulta, têm em vista exclusivamente a intercepção
e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas e a localização celular ou registo da realização de
conversações ou comunicações.
Por outro lado, a definição de crime grave constante art. do art. 2º, nº 1, al. g), da Lei nº 32/2008, vale apenas “para
efeitos da presente lei…”, a qual tem como objecto, nos termos do art. 1º, nº 1, “… a conservação e a transmissão dos
dados de tráfego e de localização relativos a pessoas singulares e a pessoas colectivas, bem como dos dados conexos
necessários para identificar o assinante ou o utilizador registado, para fins de investigação, detecção e repressão de crimes
graves por parte das autoridades competentes, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2006/24/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da
oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações, e que
altera a Directiva nº 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Junho, relativa ao tratamento de dados
pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas.”
A interpretação teleológica da Lei nº 32/2008, enquadrado este diploma na globalidade do sistema jurídico e articulado
com os demais normativos legais que regem sobre o tema, permite concluir que os “dados conexos” a que se reporta o art.
1º, nº 1, são os dados conexos com os dados protegidos.
Que esses dados conexos, enquanto isoladamente considerados, estão fora do âmbito da Lei n.º 32/2008, é facto que se
patenteia pela consideração de que têm natureza contratual, existem na disponibilidade da operadora independentemente
dos dados preservados para o efeito previsto na lei a que nos reportamos, e não serão destruídos no fim do período de
conservação previsto no respectivo art. 6º.
De resto, o Projecto de Lei nº 217/IX/1, para transposição da Directiva nº 2002/58/CE, no respectivo art. 1º, procedia à
separação dos dados em “dados de localização”, “dados de tráfego”, “dados de base” e “dados de conteúdo”, integrando
nos “«dados de base», os dados pessoais relativos à conexão com a rede de comunicações, designadamente o número,
identidade e morada do assinante, bem como a listagem de movimentos de comunicações, e que constituem elementos
necessários ao estabelecimento de uma base para a comunicação” (al. c).
Sobre a tutela que deveriam merecer os chamados «dados de base», nomeadamente, a identificação e morada dos
utilizadores, recaíram diversos pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, distinguindo em três
categorias de dados – dados de base, dados de tráfego e dados de conteúdo – e reconhecendo aos dados de base a tutela
pela regra da confidencialidade de génese privatística ou contratual, decorrente de um simples interesse pessoal do
utilizador que de modo algum contende com a sua esfera pessoal íntima, podendo ser comunicados a pedido de qualquer
autoridade judiciária para fins de instrução criminal, prevalecendo o dever de colaboração com a justiça - Cfr.
nomeadamente, o Parecer nº 21/2000, resumido, quanto a esta matéria, na nota 10 do Parecer nº 101/2007 [refere-se ao
Parecer 79/2008].
Anteriormente, o Parecer nº 16/94 tinha entendido que tais elementos estariam submetidos às mesmas garantias que os
elementos da comunicação propriamente dita e, como tal, abrangidos pelo regime do art. 269º do Código de Processo Penal
- Quanto a este aspecto, fizemos fé na nota 10 do Parecer nº 101/2007, deixando consignado que não consultámos o
original..
O recentíssimo acórdão do Tribunal Constitucional nº 486/2009 - Publicado no DR, 2ª Série, nº 215, de 5 de Novembro de
2009, pags. 45119 e ss. retomou a distinção entre dados de base, dados de tráfego e dados de conteúdo, reconhecendo
que os dados de base, enquanto dados de conexão à rede, constituem elementos necessários ao estabelecimento de uma
base para comunicação, estando aquém da comunicação; são prévios em relação a ela e “constituem, na perspectiva dos
utilizadores, os elementos necessários ao acesso à rede, designadamente através da ligação individual e para utilização
própria do respectivo serviço”. Prossegue, sobre o tema, um pouco mais adiante, citando Costa Andrade - in “Comentário
Conimbricense do Código Penal”, Parte Especial, Tomo III, pág. 797-798.: “Na verdade, por exemplo, a mera identificação do
titular de um número de telefone fixo ou móvel, mesmo quando confidencial, surge com uma autonomia e com uma
instrumentalidade relativamente às eventuais comunicações e, por isso mesmo, não pertence ao sigilo das
telecomunicações, nem beneficia das garantias concedidas ao conteúdo das comunicações e aos elementos de tráfego
gerados pelas comunicações propriamente ditas” - Em sentido oposto, considerando que também os dados de base
beneficiam da protecção do direito ao sigilo das telecomunicações e do direito à privacidade, veja-se Ana Mercedes Oubiña,
“As telecomunicações, a vida privada e o direito penal”, in “Direito Penal hoje – Novos desafios e novas respostas”,
colectânea organizada por Manuel da Costa Andrade e Rita Castanheira Neves, Coimbra Editora, Agosto de 2009, págs. 16-
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17.
Em suma, a protecção (entendido o termo protecção como restrição à respectiva transmissão) destes dados conexos
opera apenas enquanto tais dados sejam considerados em interligação com outros dados – dados de tráfego e dados de
localização – que são aqueles que a lei em causa visa em primeira linha proteger. Fora desse âmbito, isto é, enquanto
isoladamente considerados, tais dados não podem ser considerados como conexos, não estando abrangidos pela
restrição legal (pela restrição decorrente da Lei nº 32/2008; a respectiva divulgação está abrangida por outras restrições,
nomeadamente, pelas decorrentes do art. 65º, nºs 1 e 2, da Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações
Electrónicas – ou da Lei nº 41/2004, de 18 de Agosto, diploma que transpôs para a ordem jurídica nacional a directiva nº
2002/58/CE, da Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção
da privacidade no sector das comunicações electrónicas).
Ora, não estando os dados cuja obtenção se pretende em interligação com dados de tráfego ou de localização,
pretendendo-se apenas a identificação de um assinante ou utilizador registado, independentemente de (sem que se
pretenda também o acesso a...) dados de tráfego ou de localização, a questão que se coloca já não é uma questão de tutela
da inviolabilidade das comunicações ou do direito à reserva ou intimidade da vida privada, mas sim uma questão de acesso
a dados informaticamente tratados. Nesta medida, dados como a identificação do assinante ou utilizador registado estão a
coberto do sigilo profissional que impende sobre o operador da rede telefónica, mas podem ser obtidos mediante despacho
fundamentado de autoridade judiciária, aplicando-se o incidente previsto no art. 135º do CPP quando o operador deduza
escusa - Neste sentido, Paulo Pinto de Albuquerque, “Comentário do código de Processo Penal”, 2ª Ed., pág. 529..
Ac. TRC de 9-12-2009, CJ, 2009, T5, pág. 49: I. Em matéria de intercepções telefónicas há que distinguir a intercepção de
conversações telefónicas, os dados sobre localização celular e os dados de rede ou registos de realização de conversações
ou comunicações.
II. À excepção dos registos de realização de conversações ou telecomunicações todos os dados tendentes a obter
conversações de pessoas concretas e determinadas ou a identidade e localização de pessoas indeterminadas que se
encontrem em determinado espaço físico e temporal e que efectuem conversações, tem de se submeter ao regime legal
das escutas telefónicas estabelecido no artº 187º a 190º do CPP.
Ac. TRL de 10-03-2009, CJ, T2, pág. 138: I. Tendo sido autorizada a realização de escutas telefónicas no âmbito da
investigação da eventual prática de um crime de corrupção, p. e p. pelo artº 374º, nº1, do CP, sem que tenha sido
recolhida, através das escutas, qualquer informação relevante sobre tal crime, mas sim daquele pelo qual os arguidos
vieram a ser acusados - o crime de burla simples, p. e p. pelo artº 217º, nº1 do CP, para cuja prova o MP pretende
aproveitar as escutas - estamos do domínio dos denominados «conhecimentos fortuitos».
II. A aceitar-se a possibilidade de aproveitamento das escutas nestas circunstâncias, estaria a admitir-se um sistema fácil de
escutas em relação a qualquer crime, ordenando-se a realização das mesmas por um crime de catálogo e aproveitando-as,
mesmo que tal crime não se confirmasse, para demonstrar uma série de crimes em relação aos quais o legislador não quis
admitir este meio de obtenção de prova, por entender não se justificarem as intromissões na esfera privada dos cidadãos
que dele sempre resultam.
III. Referindo-se os «conhecimentos fortuitos» a crime não abrangido pelo catálogo legal e não estando demonstrada a
indispensabilidade desse meio de obtenção de prova para a descoberta da verdade, não é admissível a sua valoração.
A realização de escutas através de microfone a colocar em cela de duas camas em estabelecimento prisional com a
finalidade de registar as conversações efectuadas por dois arguidos ocupantes de tal cela, com vista à investigação de crime
de homicídio, não é legalmente admissível face ao disposto nos art.º s 187.º, 188.º, 190.º CPP e 34.º n.º s 1 e 4 CRP, sob
pena de violação intolerável dos direitos constitucionais de inviolabilidade do domicilio e da reserva de intimidade da vida
privada.
(Acórdão
do
TRL,
de
27-02-2008,
proc.
n.º
10898/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0eeb7440c4ac9f528025746d00479e8f?OpenDocument)
Mesmo na vigência da nova redacção dos arts. 187.º e 188.º do CPP, o princípio do imediatismo refere-se à
apresentação imediata da conversa escutada e não à apresentação imediata das transcrições uma vez que quanto a estas
últimas a lei continua a não estipular prazo.
(Acórdão
do
TRL,
de
18-12-2007,
proc.
n.º
9354/2007-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/083a85ef89ea1af1802573c400563038?OpenDocument)
1. Deverá considerar-se que, “intermediário”, para o fim referido no artr.º 187.º, n.º 4 CPP, será todo aquele que, pela
sua proximidade com o arguido ou suspeito, seja-o por razões de ordem familiar, seja-o por razões de amizade, ou por
quaisquer outras que levem ao contacto entre ambos, ainda que ocasional ou forçado, se prefigure como potencial
interlocutor, por qualquer uma das formas previstas nos art.º s. 187.º e 189.º do C.P.P., e sobre o qual, pela respectiva
autoridade judiciária, recaiam suspeitas fundadas de, nos referidos contactos, serem discutidos assuntos que, directa ou
indirectamente, se prendam com o crime em investigação, sendo sempre certo que aquilo que não vier a ser utilizado como
meio de prova será posteriormente destruído.
2. A mediação aqui prevista não pressupõe que o referido interlocutor, que não poderá ser, igualmente, um agente do
crime, tenha um papel activo na recepção ou transmissão da mensagem. A sua acção pode ser puramente passiva, pois que
não é o seu comportamento que aqui se visa, mas, tão só, o de alguém que, sendo suspeito ou arguido da prática de um
crime, com aquele se possa relacionar, e com fortes probabilidades de, nos respectivos contactos, falarem do mesmo
crime.
(Acórdão
do
TRL,
de
06-12-2007,
proc.
n.º
10278/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4dc6137fc33fb088802573aa005535bb?OpenDocument)
Ac. TRL de 6-12-2007, CJ, 2007, T5, pág. 138: I. Intermediário para efeitos de autorização de intercepção telefónicas a que
se refere ao artº 187º, nº4 do CPP, na redacção dada pela Lei nº48/2007, de 28/8, é todo aquele que, pela sua proximidade
com o arguido ou suspeito, quer por razões familiares, quer por amizade ou outras razões, ainda que ocasionais ou
fortuitas, se prefigure como potencial interlocutor, por qualquer uma das formas previstas nos artºs 187º e 189 do CPP e
sobre o qual pela respectiva autoridade judiciária, recaiam fundadas suspeitas de, nos referidos contactos, serem discutidos
assuntos que, directa ou indirectamente, se prendam com o crime em investigação.
II. A mediação pressuposta na norma não pressupõe que o interlocutor tenha um papel activo ou passivo na recepção ou
transmissão da mensagem.
III. Deve ser autorizada a intercepção telefónica ao telemóvel do irmão da pessoa a investigar que se ausenta de forma
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inesperada e brusca no local do crime em data coincidente com a da sua prática e tem como familiares próximos apenas a
mãe e o irmão, com quem já falou do crime em investigação.
Ac. TRL de 20-03-2007 : I - A mensagem mantida em suporte digital, depois de recebida e lida, terá a mesma protecção
da carta em papel que, tendo sido recebida pelo correio e aberta, foi guardada em arquivo pessoal.
II - Sendo meros documentos escritos, aquelas mensagens não gozam da aplicação do regime de protecção específico da
reserva da correspondência e das comunicações, implicada no artº 190º, do CPP.
I- É o objecto do presente recurso a decisão proferida pelo tribunal 'a quo', que, invocando a inadmissibilidade legal do
pretendido pelo M P.º, por o considerar não subsumível na previsão do art.º 187.º do C.P.P., não ordenou a notificação da
Portugal Telecom - PT - para fornecer os elementos que já lhe haviam sido solicitados, e que esta se recusara facultar,
invocando o 'sigilo das telecomunicações', previsto na respectiva Lei de Bases (Lei n.º 91/97, de 01 de Agosto) e na Lei de
Protecção de Dados Pessoais no Sector das Telecomunicações (Lei n.º 69/98, de 28 de Agosto).
II- Antes do mais, diga-se que estando-se no âmbito do direito processual penal, as lacunas, a existirem, sempre haverão
de ser integradas nos termos previstos no art.º 4.º do C.P.P., mal se compreendendo que um qualquer crime fique por
investigar só porque não existe lei que essa mesma investigação concretamente preveja.
III- Os elementos pretendidos pelo MP.º, na linguagem das telecomunicações, haverão de ser compreendidos nos
chamados 'elementos de tráfego, ou elementos funcionais da comunicação', pois que apenas são necessários ao
estabelecimento e à direcção da comunicação, identificam, ou permitem identificar a comunicação, e quando conservados,
possibilitam a identificação das comunicações entre o emitente e o destinatário, a data, o tempo, e a frequências das
comunicações'.
IV- Na preservação do chamado 'direito à intimidade da vida privada', prevê a lei - art.º 17.º, n. 2, da Lei n.º 91/97, e art.º
5.º da Lei n.º 69/98, - que nesta área das telecomunicações, o dever de sigilo, conexo com o referido direito, possa ser
invocado. Aliás, constitui crime, p.p. nos termos do art.º 198.º do Cód. Penal, a violação do dever de sigilo.
V- Contudo, quando superiores interesses o justifiquem, designadamente na área da investigação criminal, esse dever de
sigilo poderá e deverá ser quebrado. Isso mesmo resulta do art.º 135.º, n. 3, do C.P.P., que será sempre aplicável aos casos
omissos.
VI- No caso, conhecendo o recurso, releva que os elementos documentais solicitados à PT, sendo necessários à
investigação em curso, não traduzem uma intromissão ou devassa, como a que se patenteia quando se pretende o registo
de conteúdo da própria conversação ou comunicação.
VII- E sendo assim, decide-se que deverá o M.º juiz a quo (JIC) solicitar à PT os elementos pretendidos pelo MP.º, após o
que, ante uma eventual escusa, haverá de ser accionado mecanismo procedimental previsto no art.º 135.º, n.s 2 e 3 do
CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-02-2007,
proc.
n.º
1317/07-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3f0242ad810ecef1802572a3004bf4dd?OpenDocument)
Ac. TRL de 10-12-2003 : I – A ingerência das autoridades públicas nas telecomunicações, porque se traduz numa limitação
de um direito fundamental, está sujeita a uma reserva de jurisdição (nº 4 do artigo 32º da Constituição).
II - Essa reserva de jurisdição, não abrangendo a execução dos actos materiais, implica, no entanto, que o juiz controle
efectivamente os concretos termos da intrusão do Estado no domínio da privacidade, ponderando, caso a caso, os
interesses conflituantes e assegurando que toda a limitação de direitos que ocorra se cinja ao mínimo indispensável à
realização da justiça.
III - O legislador de 1998, através da nova redacção dada ao artigo 188º do Código de Processo Penal, consagrou claramente
a existência de dois autos. Ao auto que comprova a realização das operações materiais, a que se refere o nº 1 do artigo
188º, acresce um outro, o mencionado no nº 3, que deve conter apenas os extractos das conversas seleccionadas pelo juiz
(nºs 3 e 4 da nova redacção do preceito).
IV – Assegurado o controle efectivo das escutas pelo juiz (controle esse que passa pelo conhecimento das gravações
efectuadas através da audição dos suportes em que elas se contém), perde grande parte da relevância a questão, muitas
vezes suscitada, do prazo de elaboração do 2º auto, que contém as transcrições dos trechos seleccionados.
V – Para a elaboração deste segundo auto a lei não estabelece qualquer prazo. Deve, portanto, ser elaborado o mais
depressa possível, sempre antes do termo do inquérito, mas sem que se estabeleça um limite temporal peremptório.
I - A intercepção da escuta telefónica deve respeitar unicamente aos crimes do "catálogo", elencados no artigo 187.º do
Código de Processo Penal.
II - Se em resultado de escuta realizada e autorizada para obtenção de prova de crimes previstos no "catálogo" se
colherem informações marginais que denunciem o conhecimento de outro crime não constante do elenco referido, como o
de violação de segredo de justiça, não poderão tais informações fortuitas ser usadas para instruir tais crimes, de gravidade
inferior.
(Acórdão
do
TRL,
de
06-05-2003,
proc.
n.º
0017455,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9a4c7c131126297e80256d560045b086?OpenDocument
)
I - Na chamada "banca telefónica" o registo da comunicação telefónica efectuada entre o cliente emitente de uma ordem
e o banco (receptor de voz) feito com conhecimento daquele que nisso previamente acordou tem de considerar-se como
uma gravação lícita excluída da previsão do art.º 187.º CPP.
II - Um terceiro que se intromete abusivamente no sistema de comunicação acordado entre o banco e o cliente fazendose passar por este último não tem direito que possa ser violado com a exposição dessas gravações para efeitos criminais,
não existindo devassa da vida privada.
(Acórdão
do
TRL,
de
27-02-2003,
proc.
n.º
0097749,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/02ccfbbc73e3f0c280256d160048bc27?OpenDocument)
I - A admissibilidade da intercepção e gravação das conversas ou intercepções telefónicas relativamente aos crimes
enumerados nas alíneas a) a e) do n.º 1 do art.º 187.º CPP, ordenada ou autorizada por um juiz, está condicionada apenas
à existência de razões que levem a crer que a diligência se revelará de grande interesse para a descoberta da verdade ou
para a prova independentemente da pré-existência de indícios dos factos respectivos.
II - Exige-se apenas na Lei que a intercepção telefónica tenha por finalidade e seja idónea a descobrir a verdade quanto
aos factos integrantes daqueles crimes desde que haja suspeitas suficientemente fundadas para despoletar uma
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investigação.
III - É a gravidade dos interesses em jogo que justifica o recurso a este meio de recolha de prova levando à imperiosa
necessidade de sobrepor o interesse constitucionalmente consagrado da perseguição criminal àquele outro também alvo
de protecção constitucional que é o da inviolabilidade do sigilo das comunicações.
(Acórdão
do
TRL,
de
06-02-2003,
proc.
n.º
0036869,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4491aac945f27eb780256cf400396928?OpenDocument)
Ac. TRL de 4-02-2003 : I - Mostra-se de acordo com a Lei e com a Constituição o despacho do juiz de instrução que defere
a intercepção e gravação das conversas telefónicas estabelecidas de e para determinados números de cartões de
telemóveis e que ainda autoriza a intercepção e gravação de todas as conversações efectuadas e recebidas pelos
números de cartão utilizados ou que venham a ser utilizados pelo mesmo "IMEI" em que tenham operado, operem ou
venham a operar os referidos cartões.
II - Na verdade, não se trata de uma autorização genérica para proceder a intercepções telefónicas, o que não é permitido
por Lei, pois o juiz deve acompanhar de forma regular e próxima as intercepções, com a subsequente transcrição apenas
das conversações com interesse para a investigação, estando todos os sujeitos envolvidos vinculados ao dever de segredo
quanto ao seu teor, o que salvaguarda de forma equilibrada o direito de reserva da intimidade da vida privada e o sigilo das
telecomunicações, de acordo com a ponderação dos interesses em jogo e com a proporcionalidade, necessidade e
adequação exigidos pela natureza fundamental dos direitos tutelados.
5- Pareceres da PGR
1.ª - Aos dados de tráfego, dados de localização, registos de comunicações, registos de chamadas interceptadas e
informações sobre o nome, morada e número de assinante que não figurem em listas de assinantes, inscritos em suporte
de papel e estruturados em ficheiros, que sejam produto do tratamento de dados constantes de suporte electrónico com
a finalidade de serem transmitidos aos órgãos de polícia criminal e autoridades judiciárias, aplica-se o regime de
tratamento dos dados pessoais estabelecido pela Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, Lei da Protecção de Dados Pessoais;
2.ª - Os dados, registos e informações inscritos em suporte de papel, mencionados na conclusão anterior, não deverão
ser conservados pelas empresas operadoras para além do período necessário para a sua transmissão às entidades
referidas;
3.ª - Às empresas operadoras de telecomunicações não é exigido qualquer juízo sobre a relevância das vicissitudes do
processo penal em curso quanto à pertinência ou necessidade de conservação dos referidos elementos.
Extracto da fundamentação:
A Constituição consagra no n.º 1 do artigo 26.º o direito de todos à reserva da intimidade da vida privada e familiar e
logo no n.º 2 seguinte prescreve que «[a] lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização abusivas, ou
contrárias à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias», para além de consagrar,
consequentemente, a inviolabilidade dos meios de comunicação privada, no n.º 1 do artigo 34.º
Em matéria de comunicações electrónicas e no que respeita à tutela da privacidade é aplicável em primeiro lugar o
regime da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, Lei da Protecção de Dados Pessoais, que regula a protecção das pessoas
singulares no que respeita ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação destes. Pese embora o seu âmbito mais
abrangente, esta Lei não é derrogada pela Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto. Com efeito, esta última Lei, que se aplica ao
tratamento de dados pessoais no contexto das redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, apenas
especifica e complementa as disposições da Lei n.º 67/98 tal como se dispõe no n.º 2 do seu artigo 1.º
É assim que, ainda no âmbito alargado da Lei n.º 67/98, segundo a alínea a) do seu artigo 3.º, “dados pessoais” são
«qualquer informação de qualquer natureza e independentemente do respectivo suporte, incluindo som e imagem, relativa
a uma pessoa singular identificada ou identificável (“titular dos dados”); é considerada identificável a pessoa que possa ser
identificada directa ou indirectamente, designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social».
Constitui “tratamento de dados pessoais” «qualquer operação ou conjunto de operações sobre dados pessoais,
efectuadas com ou sem meios automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a conservação, a adaptação ou
alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a comunicação por transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma
de colocação à disposição, com comparação ou interconexão, bem como o bloqueio, apagamento ou destruição» (alínea b)
do mesmo artigo). A recolha, conservação e apagamento ou destruição destas informações são consequentemente formas
de “tratamento de dados pessoais”. Por sua vez, a “interconexão de dados” é uma forma de tratamento que consiste «na
possibilidade de relacionamento dos dados de um ficheiro ou ficheiros mantidos por outro ou outros responsáveis, ou
mantidos pelo mesmo responsável com outra finalidade» (alínea i) do artigo citado). A noção de “ficheiro de dados
pessoais” ou apenas “ficheiro” compreende «qualquer conjunto estruturado de dados pessoais, acessível segundo critérios
determinados, quer seja centralizado, descentralizado ou repartido de modo funcional ou geográfico» (alínea c) do artigo
3.º).
O consentimento do titular, de acordo com o artigo 6.º, é regra básica para efeito de admissibilidade do tratamento de
dados pessoais, sem prejuízo de situações em que pode ser dispensado ou é pressuposto, como por exemplo, com relevância
para o nosso caso, para efeito de execução de contrato ou contratos em que o titular seja parte (alínea a) do artigo). Poderá
afirmar-se que é garantido a cada cidadão um direito de autodeterminação informacional, consagrado desde logo no artigo
35.º da Constituição, que é um direito de cada um a opor-se à utilização da informação sobre ele próprio e que se
acompanha do direito que lhe assiste de controlar essa mesma utilização, «impedindo-se que cada pessoa se transforme em
“simples objecto de informações”»[5].
[…]
A Lei n.º 41/2004 dispõe que as empresas que oferecem redes e ou serviços de comunicações electrónicas «devem
garantir a inviolabilidade das comunicações e respectivos dados de tráfego realizadas através de redes públicas de
comunicações e de serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público» (n.º 1 do artigo 4.º). A Lei proíbe «a escuta,
a instalação de dispositivos de escuta, o armazenamento ou outros meios de intercepção ou vigilância de comunicações e
dos respectivos dados de tráfego por terceiros sem o consentimento prévio e expresso dos utilizadores» (n.º 2 do mesmo
artigo 4.º), mas, neste mesmo preceito, admite excepções nos casos previstos na lei. Devem estas ser enquadradas na
previsão do n.º 4 do artigo 1.º, que admite, definidas em legislação especial, «as excepções à aplicação da presente lei que
se mostrem estritamente necessárias para a protecção de actividades relacionadas com a segurança pública, a defesa, a
segurança do Estado e a prevenção, investigação e repressão de infracções penais».
É definida como “comunicação electrónica” «qualquer informação trocada ou enviada entre um número finito de partes
mediante a utilização de um serviço de comunicações electrónicas acessível ao público» (alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º).
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Nessa comunicação estão envolvidos utilizadores e ou também assinantes. As informações enviadas no âmbito de serviço de
difusão ao público em geral, que não possam ser relacionadas com um assinante ou com qualquer utilizador identificável
que receba a comunicação não são “comunicações electrónicas” para os efeitos da lei (n.º 2 do artigo 2.º).
Uma comunicação envolve “dados de tráfego”. Na definição legal (alínea d) do mesmo número e artigo 2.º) “dados de
tráfego” são «quaisquer dados tratados para efeitos do envio de uma comunicação através de uma rede de comunicações
electrónicas ou para efeitos de facturação da mesma». Mais explicitamente refere o considerando (15) da Directiva n.º
2002/58/CE, de 12 de Julho de 2002, transposta para o ordenamento jurídico português pela Lei n.º 41/2004, que «[u]ma
comunicação pode incluir qualquer informação relativa a nomes, números ou endereços fornecida pelo remetente de uma
comunicação ou pelo utilizador de uma ligação para efectuar a comunicação. Os dados de tráfego podem incluir qualquer
tradução desta informação pela rede através da qual a comunicação é transmitida, para efeitos de execução da
transmissão. Os dados de tráfego podem ser, nomeadamente, relativos ao encaminhamento, à duração, ao tempo ou ao
volume de uma comunicação, ao protocolo utilizado, à localização do equipamento terminal do expedidor ou do
destinatário, à rede de onde provém ou onde termina a comunicação, ao início, fim ou duração de uma ligação. Podem
igualmente consistir no formato em que a comunicação é enviada pela rede».
Do enunciado exemplificativo destes dados constante da Lei logo se colhe que neles se compreendem dados pessoais [Em
pareceres anteriores do Conselho Consultivo (v. o Parecer n.º 21/2000, de 16 de Junho de 2000, homologado e publicado
no Diário da República n.º 198, II Série, de 28 de Agosto de 2000, que originou a Directiva n.º 5/2000 – Despacho de 7 de
Agosto de 2000, o Parecer n.º 16/94-Complementar, de 2 de Maio de 1994, publicado em Pareceres, edição da
Procuradoria-Geral da República, vol. VI, pág. 535 e segs., e ainda o Parecer n.º 16/94, de 24 de Junho de 1994, que originou
a Circular n.º 13/94, da Procuradoria-Geral da República) estabelecia-se uma distinção entre três categorias de dados:
dados de base, dados de tráfego e dados de conteúdo. Nesta tipologia, os dados de base são os dados necessários à
conexão à rede, por exemplo, a identificação do utilizador e a morada bem como o número de acesso, inerentes a uma fase
prévia à comunicação, e os dados de tráfego são inerentes à própria comunicação, compreendendo elementos que a esta
são necessários e nela intervêm, por exemplo, a direcção, o destino e o trajecto.
Para os efeitos da Lei n.º 41/2004, os dados de base não são autonomizados e surgem imbricados no conceito de
dados de tráfego, como se pode perceber da alínea a) do artigo 6.º, […]].
[…]
A chamada facturação detalhada é um meio colocado ao dispor do assinante para verificar a exactidão dos montantes
cobrados pelo prestador do serviço mas, sendo um registo de conversações telefónicas, e, consequentemente, de dados de
tráfego, põe em causa a privacidade dos utilizadores das comunicações electrónicas. Certamente por essa razão o artigo 8.º
da Lei n.º 41/2004 admite a regulação da matéria com intervenção da Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Outra categoria relevante de dados é constituída pelos dados de localização, estreitamente relacionados com os dados
de tráfego na medida em que a localização diz respeito ao equipamento terminal de um utilizador do equipamento
previamente identificado [Tenha-se presente o que vem dito no considerando (35) da Directiva 2002/58/CE: «[n]as redes
móveis digitais, os dados de localização que fornecem a posição geográfica do equipamento terminal do seu utilizador
móvel são tratados para permitir a transmissão das comunicações. Esses dados são dados de tráfego, abrangidos pelo
artigo 6.º da presente directiva […]». O referido artigo 6.º da Directiva encontra-se transposto no artigo 6.º da Lei n.º
41/2004.]. São dados de localização «quaisquer dados tratados numa rede de comunicações electrónicas que indiquem a
posição geográfica do equipamento terminal de um assinante ou de qualquer utilizador de um serviço de comunicações
electrónicas acessível ao público» na definição da alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 41/2004. Vão aí incluídos a
latitude, longitude e altitude do equipamento terminal do utilizador, a direcção de deslocação, o nível de precisão da
informação de localização, a identificação da célula de rede em que o equipamento terminal está localizado em
determinado momento e a hora de registo da informação de localização, segundo se refere no considerando (14) da
Directiva 2002/58/CE. Estes dados são tratados nas redes móveis digitais para possibilitar a transmissão das comunicações
mas tornam praticável a chamada localização celular, através da qual se pode conhecer em que local se encontra o detentor
de um telefone móvel e a sua movimentação. Nessa medida são dados pessoais e o regime regra é o de que o respectivo
tratamento é apenas permitido se os dados forem tornados anónimos (artigo 7.º, n.º 1, da Lei n.º 41/2004).
É também porque as listas de assinantes contêm dados pessoais que «os assinantes têm o direito de decidir da inclusão
dos seus dados pessoais numa lista pública e, em caso afirmativo, decidir quais os dados a incluir, na medida em que esses
dados sejam pertinentes para os fins a que se destinam as listas, tal como estipulado pelo fornecedor» ( artigo 13.º, n.º 2,
da Lei n.º 41/2004, a qual dispõe transitoriamente, no artigo 18.º, que é norma especial, sobre as listas já elaboradas e
colocadas no mercado antes da data de entrada em vigor da lei).
[…]
Em consonância com o direito à reserva da intimidade e de alguma forma em desenvolvimento deste direito, é afirmada
no n.º 1 do artigo 34.º da Constituição a inviolabilidade do domicílio e da correspondência e «dos outros meios de
comunicação privada». No n.º 4 deste artigo estabelece-se que «[é] proibida toda a ingerência das autoridades públicas na
correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de
processo criminal». E quanto a este último ponto é ainda a Constituição, no n.º 8 do artigo 32.º, que estabelece que «[s]ão
nulas todas as provas obtidas mediante […] abusiva intromissão […] nas telecomunicações». O Código de Processo Penal
retoma este comando prescrevendo no n.º 3 do artigo 126.º que, «[r]essalvados os casos previstos na lei, são igualmente
nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão […] nas telecomunicações sem o consentimento
do respectivo titular».
Intromissões e ingerências nas telecomunicações só poderão ser acolhidas no nosso ordenamento desde que respeitem
o regime das restrições de direitos liberdades e garantias estabelecido nos n.ºs 2 e 3 do artigo 18.º da Constituição. Sobre
esta matéria a Lei n.º 41/2004, conforme já ficou dito, limita-se a admitir as excepções à sua aplicação que se mostrem
necessárias «para a prevenção, investigação e repressão de infracções penais», «definidas em lei especial» (artigo 1.º, n.º
4), a qual nesse contexto é o Código de Processo Penal. É assim que o Código, em matéria de prova (Livro III), e quanto aos
meios de obtenção da prova (Título III desse Livro), dedica um Capítulo às escutas telefónicas. Neste Capítulo, o artigo 187.º
admite a interceptação e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas durante o inquérito, autorizadas por
despacho do juiz de instrução e mediante requerimento do Ministério Público, relativamente apenas a crimes taxativamente
indicados, regime que o artigo 189.º estende à obtenção de outros elementos relevantes neste âmbito.
No texto da consulta diz a […] que procede à intercepção de comunicações para satisfação de ordens judiciais, omitindo
qualquer referência à realização de gravações. Referir-se-á, é de supor, apenas à intercepção em sentido estrito. Trata-se de
um procedimento técnico que proporciona o acesso a conversações ou comunicações telefónicas a uma terceira instância
onde a comunicação poderá ser escutada e gravada. Essa instância é a Polícia Judiciária, à qual cabe a competência
exclusiva para a execução do controlo das comunicações, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto,
Lei de Segurança Interna.
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Ao juiz são presentes os elementos recolhidos com base na intercepção, e é também ele que determina a destruição
imediata dos suportes técnicos e relatórios manifestamente estranhos ao processo (n.º 6 do artigo 188.º) «ficando todos os
intervenientes vinculados ao dever de segredo relativamente às conversações de que tenham tomado conhecimento»
(ibidem). Durante o inquérito, por sua vez, a requerimento do Ministério Público, o juiz determina «a transcrição e junção
aos autos das conversações e comunicações indispensáveis para fundamentar a aplicação de medidas de coacção ou de
garantia patrimonial, à excepção do termo de identidade e residência» (n.º 7 do mesmo artigo).
Os suportes técnicos referentes a conversações ou comunicações que não tiverem sido transcritas para servirem como
meio de prova «são guardados em envelope lacrado, à ordem do tribunal, e destruídos após o trânsito em julgado da
decisão que puser termo ao processo» (n.º 12 do artigo 188.º).
Os suportes técnicos subsistentes após o trânsito, que não tiverem sido destruídos, «são guardados em envelope lacrado,
junto ao processo, e só podem ser utilizados em caso de interposição de recurso extraordinário» (n.º 13 do mesmo artigo).
Não está prevista regulação específica para aqueles casos em que o inquérito tenha sido objecto de despacho final de
arquivamento, mas o n.º 3 da Directiva do Procurador-Geral da República, de 9 de Janeiro de 2008, determina a
conservação dos suportes técnicos «pelo prazo correspondente ao prazo de prescrição do procedimento criminal sempre que
se afigure judicialmente possível a reabertura do inquérito, sem prejuízo do disposto sobre a eliminação de processos pela
Portaria n.º 1003/99, de 10 de Novembro».
O regime dos dois artigos 187.º e 188.º, designadamente a limitação da sua aplicação na obtenção de prova quanto aos
crimes ditos de catálogo enumerados no artigo 187.º e a necessária autorização do juiz de instrução proferida a
requerimento do Ministério Público, não é aplicável apenas a conversações ou comunicações telefónicas.
Com efeito, dispõe o n.º 1 do artigo 189.º do Código de Processo Penal que «[o] disposto nos artigos 187.º e 188.º é
correspondentemente aplicável às conversações ou comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do
telefone, designadamente correio electrónico ou outras formas de transmissão de dados por via telemática, mesmo que se
encontrem guardadas em suporte digital, e à intercepção de comunicações entre presentes».
Por outro lado, «[a] obtenção e junção aos autos de dados sobre a localização celular ou de registo de realização de
conversações ou comunicações só podem ser ordenadas ou autorizadas, em qualquer fase do processo, por despacho do
juiz, quanto a crimes previstos no n.º 1 do artigo 187.º e em relação às pessoas referidas no n.º 4 do mesmo artigo» (n.º 2
do mesmo artigo 189.º). Caso a localização celular venha a ser solicitada a título de medida cautelar para afastar perigo
para a vida ou perigo de ofensa à integridade física grave, a obtenção dos correspondentes dados deverá ser comunicada ao
juiz no prazo máximo de quarenta e oito horas, de acordo com o que se dispõe nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 252.º-A.
O n.º 2 do artigo 189.º do Código de Processo Penal é omisso quanto ao destino dos dados sobre localização celular ou de
registos de conversações ou comunicações, trazidos ao processo. É de admitir que, por analogia, lhes seja aplicável o regime
do artigo 188.º, já descrito, sobre o material proveniente das gravações quanto à sua junção aos autos, destruição ou
conservação em envelope lacrado [Neste sentido, v. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à
luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2.ª edição, Universidade Católica
Editora, Lisboa, 2008, pág. 52].
Os artigos 187.º, 188.º e 189.º são aqui referidos na redacção que lhes foi dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto
[Sobre a revisão do Código de Processo Penal operada pela Lei n.º 48/2007, e quanto às matérias que vimos tratando, v.
Pedro Verdelho, “A reforma penal portuguesa e o cibercrime”, Revista do Ministério Público, ano 27, n.º 108, Outubro Dezembro de 2006, pág. 97 e segs., e, do mesmo Autor, “Técnica no novo C.P.P.: exames, perícias e prova digital”, Revista
do CEJ, n.º 9 (especial), 1.º semestre de 2008, pág. 145 e segs.]. Antes dessa data o Código de Processo Penal limitava-se a
prever e regular a intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas ou transmitidas por outro meio
técnico, aí se compreendendo designadamente e de forma expressa o correio electrónico. Ficavam de fora diligências
respeitantes à obtenção de outro tipo de informações, designadamente sobre identificação e morada dos clientes das
operadoras de telecomunicações, dados de tráfego e localização celular. Com a redacção vigente do n.º 2 do artigo 189.º a
obtenção de dados sobre a localização celular e de registos de conversações ou comunicações, que são dados de tráfego,
só podem ser ordenadas ou autorizadas pelo juiz, em qualquer fase do processo e quanto aos crimes de catálogo [Sobre
estes aspectos pronunciou-se o Conselho Consultivo antes da entrada em vigor da revisão de 2007 nos Pareceres citados em
nota anterior.
Designadamente no parecer de data mais próxima, Parecer n.º 21/2000, entendeu-se que os dados de tráfego só
poderiam ser fornecidos pelos operadores de telecomunicações nos termos aplicáveis à intercepção de comunicações.
Também se tomou posição sobre os “dados de base”, entendidos como os elementos necessários para acesso à rede
pelos utilizadores, compreendendo a identificação e morada destes, e que, para efeitos do contrato de ligação à rede, são
por estes fornecidos à empresa operadora a qual por sua vez atribui aos utilizadores o número de acesso. Reconheceu-se
que estes dados se encontram cobertos pela regra da confidencialidade, nesse caso de génese privatística ou contratual, a
qual «releva de um simples interesse pessoal do utilizador que não contende com a sua esfera pessoal íntima» e entendeuse nessa conformidade que «poderão ser comunicados, a pedido de qualquer autoridade judiciária, para fins de instrução
criminal, em ordem ao prevalecente dever da colaboração com a administração da justiça» (conclusão 3.ª). Em sentido
contrário, no Parecer n.º 16/94 tinha sido entendido que estariam submetidos às mesmas garantias que os elementos da
comunicação propriamente dita e dessa forma abrangidos pelo regime do artigo 269.º do Código de Processo Penal.].
[…]
A evolução normativa até à presente data conclui-se com a Lei n.º 32/2008, de 17 de Julho, que transpõe para a ordem
jurídica interna a Directiva n.º 2006/24/CE, de 15 de Março de 2006, em cuja elaboração[11] esteve presente a memória dos
ataques terroristas ocorridos em Londres em 2005 e foi evocada «a necessidade de aprovar o mais rapidamente possível
medidas comuns relativas à conservação de dados de telecomunicações» (considerando (10)).
A Lei n.º 41/2004, aliás tal como a Directiva que transpõe, é um diploma sobre tratamento de dados pessoais e
protecção da privacidade que, no contexto da disciplina da segurança e confidencialidade das comunicações, regula o
aspecto parcelar do destino final dos dados de tráfego que foram necessários para a transmissão da comunicação. A Lei n.º
32/2008 tem um âmbito mais restrito porque incide em primeira linha sobre o destino e transmissão dos dados de tráfego
e de localização, desenvolvendo a disciplina legal anterior e consagrando soluções novas. Sucede que esta Lei, embora
publicada em 17 de Julho de 2008, ainda não é eficaz. Nos termos do respectivo artigo 18.º, só produzirá efeitos 90 dias
após a publicação da portaria a que se refere o n.º 3 do seu artigo 7.º, que é a Portaria n.º 469/2009, de 6 de Maio.
A Lei n.º 32/2008 pode ser entendida como lei especial em relação à Lei n.º 41/2004, relativamente à qual introduz
aditamentos e estabelece derrogações no que respeita à conservação e transmissão para determinadas finalidades de
dados gerados ou tratados no contexto das comunicações electrónicas. Mas também é muito claro, quanto a ela, que tem
em vista dados em suporte electrónico. Com efeito, o objectivo que legitima a conservação dos dados é precisamente o de
facultar a sua transmissão imediata, «mediante despacho do juiz, às autoridades competentes» (alínea a) do n.º 1 do artigo
7.º). Essa transmissão far-se-á mediante comunicação electrónica, rodeada das medidas que assegurem a sua
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inviolabilidade referidas no n.º 3 do mesmo artigo 7.º, sem intervenção portanto de suportes em papel.
Constata-se assim do que antecede que tanto a Lei n.º 41/2004 como a Lei n.º 32/2008 têm em vista informações em
suporte electrónico e apura-se, em consequência, que o regime de conservação e armazenamento previsto e regulado
pelas Leis n.º 41/2004 e n.º 32/2008 não é aplicável a documentos em papel que contenham ou reproduzam, na
terminologia da consulta, “informação confidencial”, “informação confidencial dos clientes”, “dados pessoais e de tráfego”,
ou informações sobre comunicações que foram objecto de intercepção, dados estes todos anteriormente gerados e tratados
por via electrónica.
Nesta ordem de ideias e porque se trata de documentos que contêm dados pessoais, forçoso é concluir que deverá ser
tido em conta o que dispõe a Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, Lei da Protecção de Dados Pessoais, cujo âmbito de aplicação,
na parte que para aqui releva, convém ter presente. Dispõe-se o seguinte no seu artigo 4.º
«Artigo 4.º
Âmbito de aplicação
1 – A presente lei aplica-se ao tratamento de dados pessoais por meios total ou parcialmente automatizados, bem como
ao tratamento por meios não automatizados de dados pessoais contidos em ficheiros manuais ou a estes destinados.»
[…]»
[…] O regime aplicável à conservação em suporte de papel de dados pessoais é o regime geral de tratamento dos dados
pessoais que, note-se, não se confunde com o regime de tratamento dos dados pessoais utilizados em comunicações
electrónicas, que é um regime especial, como se disse. A distinção entre os dois regimes torna-se patente nestas situações
em que os suportes em papel deverão ser destruídos, enquanto, tanto por aplicação da Lei n.º 41/2004 como da Lei n.º
32/2008, os dados em causa poderão subsistir em suporte electrónico ou mesmo terão de subsistir, por um ano, por
aplicação da Lei n.º 32/2008, quando esta entrar em vigor.
Seja como for, uma hipotética manutenção em suporte de papel por tempo indefinido não pode garantir em todos os
casos a recolha de todos os dados relevantes para a investigação nem a plena satisfação dos pedidos recebidos. Basta
pensar na hipótese de os elementos já terem sido eliminados antes de ter sido recebido o pedido, por entretanto ter
decorrido o prazo da sua conservação em suporte digital. Nesse caso a satisfação plena das solicitações não será possível.
(Parecer
da
PGR,
n.º
79/2008,
de
07-05-2009,
em
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/b90edf9f8e8a47e480257515003eb4e8?OpenDocumen
t)
1ª Os elementos de informação respeitantes aos utilizadores de serviços de telecomunicações, geralmente designados
como dados de tráfego e dados de conteúdo, e bem assim os dados de base relativamente aos quais os utilizadores
tenham requerido um regime de confidencialidade, que, em qualquer dos casos, se encontrem na disponibilidade dos
fornecedores de rede pública e dos prestadores de serviços de telecomunicações de uso público, estão sujeitos ao sigilo das
telecomunicações, nos termos dos artigos 17º, nº 2, da Lei nº 91/97, de 1 de Agosto, e 5º da Lei nº 69/98, de 28 de
Outubro;
2ª Na fase de inquérito, tais elementos de informação, quando atinentes a dados de tráfego ou a dados de conteúdo,
apenas poderão ser fornecidos às autoridades judiciárias, pelos operadores de telecomunicações, nos termos e pelo modo
em que a lei de processo penal permite a intercepção das comunicações, dependendo de ordem ou autorização do juiz de
instrução (artigos 187º, 190º e 269º, nº 1, alínea c), do Código de Processo Penal);
3ª Em relação aos dados de base, ainda que cobertos pelo sistema de confidencialidade a solicitação do assinante, tendo
em consideração que o sigilo profissional em causa releva de um simples interesse pessoal do utilizador que não contende
com a respectiva esfera privada íntima, os correspondentes elementos de informação poderão ser comunicados, a pedido
de qualquer autoridade judiciária, para fins de investigação criminal, em ordem ao prevalecente dever da colaboração com
a administração da justiça;
4ª No âmbito de processos de natureza cível, sendo solicitadas, por parte do juiz da causa, para efeitos de instrução,
informações referentes a dados de tráfego e dados de conteúdo, é legitima a recusa, por parte dos operadores de
telecomunicações (artigo 519º, n.º 3, alínea c), do Código de Processo Civil);
5ª Tratando-se de dados de base abrangidos pelo sigilo profissional, funcionando o critério já enunciado na conclusão 3ª,
cabe, em regra, às entidades requisitadas fornecer as informações solicitadas, por apelo ao preponderante interesse de
cooperação com a administração de justiça, aplicando-se correspondentemente, quando tenha sido deduzida escusa, o
regime processual do incidente previsto no artigo 135º do Código de Processo Penal (artigo 519º, nº 4, do Código de
Processo Civil);
6.ª As informações relativas a utilizadores de telecomunicações susceptíveis de serem requisitadas pelas autoridades
judiciárias ao abrigo do artigo 60º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, são as que respeitem a bens, depósitos ou
quaisquer valores pertencentes a indivíduos suspeitos de prática de crimes relativos ao tráfico de estupefacientes, para
efeito de se determinar, quanto a tais bens ou valores, a sua apreensão ou perda a favor do Estado.
Extracto da fundamentação:
Como pôde já observar-se, o sigilo das telecomunicações pode envolver uma dupla acepção de segredo profissional,
incidindo sobre os trabalhadores das entidades que explorem redes públicas de telecomunicações ou que prestem serviços
de telecomunicações de uso público, e que, no exercício das suas funções, venham a ter conhecimento do conteúdo das
conversas ou de outras informações relativas aos utilizadores, e de confidencialidade das comunicações, implicando que
uma ligação telefónica não seja objecto de interferência, nem possa tornar-se acessível a terceiros.
No caso em apreço, as informações que vêm sendo requisitadas pelos magistrados do Ministério Público e órgãos de
polícia criminal aos operadores de telecomunicações (a facturação detalhada e a morada do utilizador, conforme se indica
a título exemplificativo), respeitam a dados relativos à conexão à rede, ditos dados de base, ou a dados funcionais
necessários ao estabelecimento de uma ligação, designados como dados de tráfego, que o operador dispõe ou detém
temporariamente, no âmbito de respectiva relação contratual, com finalidades específicas de facturação dos serviços, de
assistência a clientes e de comercialização de produtos ([Em princípio, os pedidos de informação não abrangem os dados
relativos ao próprio conteúdo da mensagem ou comunicação, que não estarão geralmente disponíveis nos operadores de
telecomunicações, visto que só poderão ser obtidos através da colocação de dispositivos de escuta ou meios técnicos de
intercepção de chamadas, que, fora o caso de consentimento expresso do utilizador, carece de autorização judicial.
A obtenção desses elementos pelo operador, fora do quadro legal, constituindo devassa da vida privada, pode, aliás,
integrar infracção criminal (artigos 192º, n.º 1, alínea a), e 194º do Código Penal).]).
Os referidos elementos de informação encontram-se, deste modo, cobertos pelo sigilo profissional, visto que se trata de
dados que chegam ao conhecimento dos trabalhadores ou dos responsáveis das entidades que operam nas redes públicas
ou prestam serviços de telecomunicações, por efeito do exercício da própria actividade empresarial.
Não se trata, em todo o caso, de prestar um depoimento sobre matéria sigilosa, relativamente ao qual as pessoas
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envolvidas poderiam invocar um direito de escusa nos termos de incidente regulado no artigo 135º do CPP, mas de facultar
determinados elementos documentais que são gerados pela utilização de uma rede ou de um serviço público de
telecomunicações (o número e a morada do utilizador, a frequência, data, hora e duração da comunicação).
Estas informações, encontrando-se abrangidas pelo princípio de confidencialidade das comunicações, apenas poderão
ser fornecidas nos termos e pelo modo em que a lei de processo penal permite a intercepção das comunicações,
dependendo, como tal, da autorização do juiz de instrução.
Em sentido oposto, pronunciou-se o acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de Janeiro de 1999 – mencionado no expediente
que originou a consulta -, entendendo-se nesse aresto que, na fase de inquérito, a requisição de factura detalhada de um
posto telefónico não constitui acto da exclusiva competência do juiz.
O argumento invocado é apenas o de que a facturação não integra o conceito de telecomunicação definido no artigo 1º,
n.º 2, da Lei n.º 88/89, de 11 de Setembro – entretanto retomado no artigo 2º, n.º 1, da Lei n.º 91/97, de 1 de Agosto, agora
vigente. O certo é que o critério jurisprudencial não tem em devida consideração a dupla vertente em que deve entender-se
o sigilo das telecomunicações - a que acima se fez referência – e que se encontra patente em diversos dispositivos legais que
regulam a matéria ([Vejam-se, a título exemplificativo, os artigos 17º, n.º 2, da Lei n.º 91/97, de 1 de Agosto, 3º, n.º 2,
alíneas c) e d), do Regulamento de Exploração de Redes de Telecomunicações, 6º do Regulamento de Exploração do Serviço
Fixo de Telefone, e 5º, n.º 1, da Lei n.º 68/98, de 28 de Outubro, já antes transcritos.]).
O apontado conceito releva, designadamente, para operar a distinção entre telecomunicações e outras formas de
comunicação privada e delimitar o objecto do regime jurídico que lhe é aplicável, tanto no que se refere à instalação e
funcionamento de redes e serviços, como à protecção de dados pessoais dos utilizadores. Mas não deixa de ser essa a matriz
em que se projecta a reserva de intimidade da vida privada que o legislador constitucional quis especialmente garantir
(artigo 34º), e que envolve, não só a interdição de ingerência nas telecomunicações (ou a inviolabilidade das
telecomunicações), que directamente se reporta à rede fornecida ou a um serviço de telecomunicações prestado, como
também um dever de segredo que incide sobre os elementos documentais produzidos por uma ligação telefónica a que um
operador possa ter acesso.
Dito de outro modo, a privacidade da comunicação, como corolário da reserva de intimidade da vida privada, abrange,
não apenas a proibição de interferência, em tempo real, de uma chamada telefónica, como também a impossibilidade do
ulterior acesso de terceiros a elementos que revelem as condições factuais em que decorreu uma comunicação.
Estes elementos, sendo embora directamente protegidos por um dever de segredo profissional, e não já por um dever
jurídico de impedir, ou não facultar, os meios técnicos de intercepção de uma ligação, integram ainda o núcleo da vida
privada que é salvaguardado pela confidencialidade da comunicação.
Por isso é que se compreende, para os efeitos do disposto no artigo 269º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Penal, o
paralelismo entre as situações de escuta ou intercepção de conversações telefónicas e de divulgação de documentos ou
informações, que sendo inerentes à própria comunicação, permitem identificar ad posteriori os intervenientes numa ligação,
bem como o local, data, hora e duração, ou o conteúdo da mensagem .
Interessa, no entanto, ainda assim, efectuar uma precisão quanto ao regime processual decorrente dessa disposição.
Ainda que se torne aceitável que os dados de tráfego se encontrem equiparados aos dados de conteúdo, que
constituem o núcleo mais fundamental da própria comunicação, para efeito de protecção do sigilo das telecomunicações,
não é de todo evidente que o mesmo critério deva ser aplicado aos dados de base.
Os dados de base respeitam à identificação dos emissores ou destinatários das chamadas telefónicas – evidenciando
assim a mera conexão a uma rede pública de telecomunicações -, e não são susceptíveis de revelarem ou identificarem
uma comunicação.
É possível detectar uma diferença de grau entre a protecção de dados de tráfego (e, por maioria de razão, os dados de
conteúdo) e a dos dados de base.
Ao passo que aqueles, sendo gerados por uma ligação telefónica, estão abrangidos pela própria confidencialidade da
comunicação (artigo 5º da Lei n.º 69/98), em relação a estes, o sigilo profissional que recai sobre os trabalhadores e
responsáveis das empresas de telecomunicações deriva de um direito (que o utilizador pode ou não exercer) de impedir a
divulgação dos respectivos dados de identificação (artigo 11º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 69/98).
Ainda que se encontrem cobertos por um sistema de confidencialidade, que tenha sido solicitado pelo próprio assinante,
os interesses em causa são de natureza privatística ou contratual – o utilizador pode pretender não figurar numa lista de
assinantes para se não colocar na contingência de receber de terceiros comunicações que não deseje -, e não assumem a
dignidade que lhes permita conferir a protecção constitucional do sigilo das comunicações.
A confidencialidade dos referidos documentos [relativos a dados de base], quando subsistente por efeito da relação
contratual entre o operador e o utilizador, deverá por isso ceder perante o dever de colaboração com a administração da
justiça, não se encontrando abrangido pelo indicado regime do artigo 269º do CPP ([Em sentido contrário, porém, o citado
Parecer n.º 16/94/Complementar, que considera os elementos de base ainda instrumentais da comunicação e, por isso,
submetidos às mesmas garantias dos elementos da comunuicação propriamente dita.]).
[…]
Voto de vencido
[…]
A questão que nos é colocada pela TMN é exactamente a mesma a que o parecer 16/94 deste corpo consultivo deu
resposta, tirando então conclusão diversa. Ali se concluiu, designadamente, que se inscrevia na competência das
autoridades judiciárias e dos órgão de polícia criminal, no quadro do exercício das respectivas funções, conforme os casos, a
requisição da identificação dos interlocutores da comunicação, designadamente através de listagens de facturação.
Não ocorreram, entretanto, quaisquer alterações legislativas, doutrinais ou jurisprudenciais que imponham solução
diferente da então alcançada, nem os argumentos agora expendidos abalam minimamente a profícua fundamentação ali
desenvolvida.
Pelo contrário, a única decisão judicial de que se tem conhecimento – Acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de Janeiro de
1999, - citado no texto do parecer, conclui que, na fase do inquérito, a requisição da facturação detalhada de um posto
telefónico não constitui acto da exclusiva competência do juiz.
[…]
[…] como parece ter de ser, por força do que dispõem os citados artigos do CPP, os elementos de informação relativos aos
dados de tráfego poderão ser solicitados pelo Ministério Público e órgãos de polícia criminal e a estas entidades fornecidos
pelos respectivos operadores de telecomunicação. Deduzida a escusa, deverá proceder-se conforme o dispõe o artigo 135º
do CPP.
[…]
Voto de vencido
[…]
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Partindo da distinção, feita no parecer, entre dados de conteúdo, dados de tráfego e dados de base, entendo que o
conteúdo da proibição de ingerência nas telecomunicações, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal
(artigo 34º, nº 4, da CR), abrange apenas os dados de conteúdo. Por isso, só em relação a estes, tem fundamento a
conclusão 2ª […]
(Parecer
da
PGR,
n.º
21/2000,
de
16-06-2000,
em
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/58101f7b2b6fb7818025689e00501437?OpenDocumen
t)
Nota: homologado e publicado no Diário da República n.º 198, II Série, de 28 de Agosto de 2000; originou a Directiva n.º
5/2000 – Despacho de 7 de Agosto de 2000.
1- Nos termos do artigo 15, n 2 da Lei n 88/89, de 11 de Setembro, é garantida a inviolabilidade e o sigilo das
telecomunicações de uso público, nos termos das Lei;
2- Os operadores dos Serviços de Telecomunicações complementares fixos, regulamentado pelo Regulamento aprovado
pela Portaria n 930/92, de 24 de Setembro, devem providenciar no sentido de assegurar e fazer respeitar o sigilo das
comunicações dos serviços prestados, e garantir a inscrição em lista de assinantes aos utentes do serviço que
expressamente o solicitem - artigo 5, n 1,D I do Regulamento;
3- O sigilo das comunicações é tendencialmente absoluto, cedendo apenas nos termos e pelo modo previstos no Código
de Processo Penal como meio de aquisição da prova;
4- O acesso e a utilização da rede ou serviço de telecomunicações pressupõe a concorrência de vários elementos, uns de
base (o posto e o número de acesso), outros de tráfego que (direcção da comunicação, localização, data, duração) e de
conteúdo (conteúdo própria mensagem ou transmissão);
5- O sigilo das comunicações abrange, além dos elementos de conteúdo, os elementos ditos de tráfego que, inerentes
à própria comunicação a identificam ou constituem elementos relevantes da respectiva identificabilidade, e também os
elementos de base, como instrumentais da comunicação;
6- Nos termos do artigo 7, n 2, do Decreto-Lei n 295-A/90, de 21 de Setembro, a Polícia Judiciária, agindo como órgão de
polícia criminal, não pode solicitar aos operadores informações sobre os referidos elementos, abrangidos pelo sigilo das
comunicações.
Extracto da fundamentação:
Nos serviços de telecomunicações podem distinguir-se, fundamentalmente, três espécies ou tipologias de dados ou
elementos; os dados relativos à conexão à rede, ditos dados de base; os dados funcionais necessários ao estabelecimento
de uma ligação ou comunicação e os dados gerados pela utilização da rede (p. ex. localização do utilizador, localização do
destinatário, duração da utilização, data e hora, frequência), dados de tráfego; dados relativos ao conteúdo da
comunicação ou da mensagem, dados de conteúdo (Cfr. YVES POULLET e FRANÇOISE WARRANT, "Noveaux compléments au
service teléphonique et protection des donnés: à Ia recherche d'un cadre conceptuel" - in Droit de l’informatique et des
Télécoms", 7 éme année; 1990/91, 1, pág. 19 e segs. que se seguiu de perto).
Sendo os vários serviços de telecomunicações utilizados para a transmissão de comunicações verbais ou de outro tipo
(mensagens escritas, dados por pacotes), os elementos inerentes à comunicação podem, por outro lado, estruturar-se numa
composição sequencial em quatro tempos: a fase prévia à comunicação, o estabelecimento da comunicação, a fase da
comunicação propriamente dita e a fase posterior à comunicação.
No primeiro tempo relevam essencialmente os dados de base, enquanto que nos restantes importa essencialmente a
consideração dos dados de tráfego e de conteúdo (Cfr., idem, pág. 21).
Os dados de base constituem, na perspectiva dos utilizadores, os elementos necessários ao acesso à rede,
designadamente através da ligação individual e para utilização própria do respectivo serviço: interessa aqui essencialmente
o número e os dados através do qual o utilizador tem acesso ao serviço.
Estes elementos - por exemplo, a identificação do utilizador, a morada, - são fornecidos ao explorador do serviço para
efeitos do estabelecimento do acordo (do contrato) de ligação à respectiva rede ou atribuídos por este àquele (o número de
acesso); como dados de natureza pessoal que são, o seu titular deve sobre eles ter o direito de reserva, especialmente no
que respeita à inscrição de tais elementos nas listas públicas (i. e, nas listas telefónicas públicas ou de outros serviços de
telecomunicações complementares). Tal reserva determina que a inscrição desses elementos nas listas públicas deva ter
carácter facultativo (Cfr. idem, pág. 22).
Esta reserva sobre os números de posto ou de acesso - que deve ser direito dos utilizadores - previne a respectiva difusão
pública e a consequente possibilidade de conhecimento público do número de acesso de determinado utilizador, de modo,
essencialmente, a evitar, por vontade própria (Os utilizadores podem, em muitas circunstâncias, ter interesse manifesto na
divulgação pública dos referidos elementos; por vezes até com destaque nas próprias listas ou anúncios dos próprios
serviços), algumas situações de intromissão que podem acontecer em casos de assédio comercial: repetições constantes e
perturbadoras, 'marketing' telefónico, utilização das listas pelas empresas de publicidade directa e empresas de sondagens
(Cfr. Loc. cit., nota (11), fls. 23-24).
A reserva quanto aos elementos de base, pretendendo, essencialmente, prevenir a tranquilidade dos próprios
interessados contra intromissões possibilitadas ou potenciadas pela divulgação pública de tais elementos, justificará
porventura, também, por outro lado, que não devam poder ser utilizados, salvo autorização expressa, por outrém que não o
operador da rede, justificando nomeadamente a existência de limites quanto à cessão com fins comerciais dos elementos
das listas telefónicas ou de outros serviços de telecomunicações complementares (Cfr., idem pág. 23).
No que aqui interessa, as disposições regulamentadoras próprias dos serviços de Telecomunicações Complementares
Fixos garantem a reserva quanto à difusão pública dos assinantes em lista própria, ao disporem, como se salientou, que os
operadores da STCT devem garantir a inscrição em lista de assinantes aos utentes do serviço que expressamente o solicitem
- artigo 5º, nº 1, alínea i) do Regulamento aprovado pela Portaria nº 930/92.
Diversamente dos elementos de base (elementos necessários ao estabelecimento de uma base para comunicação), que
estão aquém, antes, são prévios e instrumentais de qualquer comunicação, os chamados elementos de tráfego (elementos
funcionais da comunicação), como os elementos ditos de conteúdo, tem já a ver directamente com a comunicação, quer
sobre a respectiva indentificabilidade, quer relativamente ao conteúdo propriamente dito da mensagem ou da
comunicação.
Os elementos ou dados funcionais (de tráfego), necessários ou produzidos pelo estabelecimento da ligação através da
qual uma comunicação concreta, com determinado conteúdo, é operada ou transmitida, são a direcção, o destino
("adressage") e a via, o trajecto (‘routage’).
"L'adressage est le processus grâce auquel un usager appelant indique l'identité de l'usager appelé dans une
communication determinée. Il comprend un élément d'adressage du réseau (numerotage) destiné à identifier l'interface
entre l'usager appelé et le réseau, il peut ainsi comprendre d'autres informations (sousaddressage) destinées à identifier un
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terminal donné audelà du-réseau public".
"Le routage comprend Ia signalisation et Ia communication des messages véhiculés par le réseau" (Cfr., idem, pág. 24, de
que se transcreveu a parte assinalada).
Estes elementos funcionalmente necessários ao estabelecimento e à direcção da comunicação identificam, ou permitem
identificar a comunicação: quando conservados, possibilitam a identificação das comunicações entre o emitente e o
destinatário, a data, o tempo, a frequência das ligações efectuadas (Para o operador do sistema tais elementos e a sua
retenção e conservação funcionais devem ser claramente finalísticos: qualidade e boa utilização; necessidade de facturação,
e estatísticas de tráfego, determinação dos erros de trajecto. Cfr. loc. cit.).
Constituem, pois, elementos já inerentes à própria comunicação; na medida em que permitem identificar, em tempo real
ou "a posteriori, os utilizadores, o relacionamento directo entre uns e outros através da rede, a localização, a frequência, a
data, hora e à' duração da comunicação, devem participar das garantias a que está submetida a utilização do serviço,
especialmente tudo quanto respeite ao sigilo das comunicações.
Finalmente, os elementos de conteúdo - dados relativos ao próprio conteúdo da mensagem, da correspondência enviada
através da utilização da rede.
Tendo a ver com o conteúdo, a protecção e a garantia contra qualquer intromissão, intercepção ou decifração da
mensagem por pessoa não autorizada constitui um elemento nuclear dos utilizadores do sistema - e constitui obrigação dos
operadores garantir, de modo rigoroso, utilizando todos os meios técnicos necessários, o sigilo das comunicações dos
serviços prestados - dispõe, como se referiu, no caso do STCF, o artigo 5º, nº 1, alínea d) do Regulamento (Disposições da
mesma natureza constam dos Regulamentos dos vários serviços de telecomunicações).
[…]
Como se referiu, na exploração e utilização de um sistema (rede) de telecomunicações há elementos de base e funcionais
(de tráfego e conteúdo).
Os elementos de base devem ser considerados como instrumentais da comunicação e, por isso, submetidos às mesmas
garantias dos elementos da comunicação propriamente dita, sempre que o utilizador não solicite, ou se oponha à sua
divulgação nas listas públicas organizadas pelo operador do sistema: como indispensável suporte, devem participar do
regime de que são instrumentais.
Como também se salientou, os elementos funcionais, desde logo os dados de tráfego, na medida em que permitem a
identificação ou identificabilidade da comunicação (direcção, percurso, destinatário, local, hora, duração), integram já
elementos suficientemente relevantes da comunicação, justificando a protecção do sigilo. São elementos que apenas se
geram quando existiu e porque existiu uma determinada transmissão ou comunicação.
Estão, pois, também protegidos pelo sigilo.
Relativamente aos elementos de conteúdo, respeitam ao núcleo mais fundamental da própria comunicação e da
protecção que a lei lhe confere.
Deste modo, tudo quanto diga respeito a dados de tráfego ou de conteúdo está abrangido pelo sigilo das
comunicações, não podendo ser fornecido, a não ser nos termos e pelo modo em que a lei de processo penal permite a
intercepção o acesso e gravação das respectivas comunicações (Artigos 187º e 190º referidos, que dispõem sobre a
intercepção e gravações de mensagens ou comunicações. Questão conexa - sobre a qual se não toma agora posição - será
saber se a informação sobre elementos de tráfego (v.g. facturas detalhadas) está ou não sujeita ao mesmo regime, aplicável
extensivamente ou mesmo por analogia (vide, a este propósito, o parecer de que este é complementar).).
Solucionada, assim, a primeira questões colocadas pela TELEPAC, a resposta à segunda e terceira decorre do regime atrás
indicado. 0 acesso a tais elementos só pode ter lugar nos modos em que o Código de Processo Penal admite a intercepção
das comunicações, dependendo da autorização do juiz de instrução.
(Parecer da PGR, n.º 16/1994, de 02-05-1996 (Complementar do Parecer n.º 16/1994, de 24-06-1994), em
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/6be0039071f61a61802568c000407128/e58d917ed498ff1f80256617004214a8?OpenDocume
nt)
1 - O serviço móvel terrestre é um serviço de telecomunicações complementar móvel, caracterizado por permitir o
estabelecimento de comunicações endereçadas e bidirecionais entre equipamentos terminais de índole não fixa
essencialmente destinados a utilização terrestre ou entre estes e terminais dos serviços fixos (artigo 2 do Regulamento de
Exploração do Serviço de Teleconicações Complementares - Serviço Móvel Terrestre -, aprovado pela Portaria n 240/91, de
23 de Março;
2 - A lei tutela a inviolabilidade do sigilo das telecomunições de uso público (artigos 34, ns 1 e 4, da Constituição, 182, n 2,
e 434, n 1, alíneas c), d) e e), do Código Penal, e 15, n 2, da Lei n 88/89, de 11 de Setembro);
3 - Incumbe aos responsáveis do serviço móvel terrestre de telecomunicações assegurar e fazer respeitar, nos termos da
lei, aquele sigilo (alínea e) do n 1 do artigo 5 do referido Regulamento);
4 - A garantia do sigilo das telecomunicações abrange não só o conteúdo das comunicações propriamente ditas como
também a identificação dos respectivos interlocutores, designadamente através de listagens de facturação;
5 - Não são objecto de sigilo das telecomunicações os elementos relativos aos utentes do serviço móvel terrestre de
telecomunicações, nomeadamente o número do telemóvel e o nome do respectivo titular, que constem das respectivas
listas de assinantes;
6 - Os números dos telemóveis e os nomes dos seus titulares que não constem de listas de assinantes, por estes
haverem optado pelo sistema de confidencialidade, são abrangidos pelo sigilo das telecomunicações;
7 - Inscreve-se na competência das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal no quadro do exercício das
respectivas funções, conforme os casos, a requisição das informações a que se alude nas conclusões 4 a 6;
8 - A requisição referida na conclusão anterior pressupõe, por parte das entidades requisitantes, um prévio juízo da
necessidade dos elementos pedidos para a investigação em curso;
9 - As entidades requisitantes devem comunicar às empresas de telecomunicações a informação que as habilite a
formular um juízo de ponderação dos valores e interesses em presença;
10- As entidades requisitantes satisfarão ou não a requisição consoante tenham concluído, face ao peso relativo das
representações valorativas, pela prevalência do dever de colaboração com a administração da justiça ou do dever de sigilo;
11- Havendo escusa e suscitando-se fundadas dúvidas sobre a sua legitimidade, a autoridade judiciária perante a qual o
respectivo incidente se tenha suscitado averiguará sobre tal legitimidade e, concluindo pela ilegitimidade, ordenará ou
requererá ao tribunal que ordene a prestação das informações;
12- No caso de haver segredo a salvaguardar, poderá o tribunal superior àquele em que o incidente for suscitado, sob
intervenção do juiz, oficiosamente ou a requerimento, decidir a prestação das referidas informações com a quebra do
sigilo, verificados que sejam os pressupostos previstos no artigo 185 do Código Penal.
Extracto da fundamentação:
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Poder-se-ão distinguir nesta matéria [direito à privacidade] três domínios ou esferas, ou seja, a da vida íntima,
abrangente dos gestos e factos relativos ao estado do sujeito enquanto separado do grupo e a certas relações sociais que
devem em absoluto ser subtraídos ao conhecimento de outrem; a da vida privada, englobante dos acontecimentos
partilhados com um número restrito de pessoas; e a da vida pública que se estende aos eventos respeitantes à participação
de cada um na vida da colectividade e por isso susceptíveis de ser conhecidos por todos (RITA AMARAL CABRAL, obra citada
[O Direito à Intimidade da Vida Privada (Breve Reflexão acerca do artigo 80º do Código Civil", Lisboa, 1988], págs. 30 e 31).
Em suma, existe, na vida das pessoas, um reduto abrangente de sentimentos, paixões, hábitos, desejos, afectos, modos
de ser e de estar na vida que deve ser preservado da devassa por outrem (Cfr. sobre esta problemática RODRIGUES BASTOS,
"Das Relações Jurídicas segundo o Código Civil de 1966", vol. I, Lisboa, 1967, pág. 42; MÁRIO DE BRITO, "Código Civil
Anotado", vol. I, Lisboa, 1968, pág. 96; MOTA PINTO, "Teoria Geral do Direito Civil", Coimbra, 1976, pág. 225).
[…]
Estreitamente conexo com o direito à intimidade da vida privada está o conceito de segredo.
Em geral, diz-se segredo o facto ou a notícia de que se teve conhecimento e que importa ocultar.
[…]
Dir-se-á, em jeito de síntese, que o segredo profissional se consubstancia na proibição de revelar factos ou
acontecimentos de que se teve conhecimento ou que foram confiados no exercício ou em razão de uma actividade
profissional (Citado parecer nº 49/91, pág. 7).
[…]
Conexionada com o segredo profissional relativo aos serviços de comunicações postais, telegráficas ou telefónicas está a
problemática da inviolabilidade da correspondência.
A inviolabilidade da correspondência constitui prolongamento da liberdade de expressão na medida em que todo o
cidadão tem o direito de se corresponder com independência e segurança, e quem receia a violação da correspondência não
ousa expressar-se livremente (Parecer deste corpo consultivo nº 270/78, de 15 de Março de 1979, publicado no "Diário da
República", II Série, de 18 de Julho de 1979, e no "Boletim do Ministério da Justiça", nº 290, pág. 167).
[…]
Nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 26º [da CRP], a todos é reconhecido o direito à palavra e à reserva da intimidade da
vida privada e familiar, e "a lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abusiva, ou contrária à dignidade
humana, de informações relativas às pessoas e famílias".
O direito à palavra abrange o direito à voz, atributo da personalidade, donde resulta a ilicitude do seu registo e
divulgação sem autorização, e a "palavra dita", em termos de garantia da sua autenticidade e rigor da reprodução dos seus
termos (J.J.GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, "Constituição da República Portuguesa Anotada", Coimbra, 1993, pág.
181, que neste passo seguiremos de perto).
O direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar abrange as faculdades de impedir o acesso de estranhos às
informações sobre ela, bem como a sua divulgação por outrem.
[…]
E o seu artigo 34º, nos nºs 1 e 4, dispõe, por seu turno, respectivamente, que:
"O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são invioláveis", e que "é proibida
toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência e nas telecomunicações, salvos os casos previstos na lei em
matéria de processo criminal".
A matriz constitucional inscreve nesta área temática, marcada pela contingência de soluções perante o permanente
conflito entre o imparável progresso tecnológico e os valores inerentes à pessoa humana que são de sempre, como que um
direito à palavra e à comunicação, corolário do direito à liberdade individual (MANUEL DA COSTA ANDRADE, "Sobre a
valoração, como meio de prova em processo penal, das gravações produzidas por particulares", Boletim da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, Número Especial, 1984, págs. 545 a 550).
Proclama o nº 1 desta disposição que o sigilo de quaisquer meios de comunicação privada, incluindo a correspondência, é
inviolável.
O conteúdo do referido direito abrange não só a correspondência postal como também a que é veiculada por
telecomunicações como é o caso do telefone, em termos de proibição da sua devassa e de divulgação do seu conteúdo por
quem a elas tiver acesso.
Como referem dois autores, a garantia do sigilo estende-se não só ao conteúdo da correspondência como também àquilo
que é designado por tráfego, como é o caso da espécie, tempo em que ocorre, duração e intensidade de utilização (J.J.
GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, "Constituição da República Anotada", Coimbra, 1993, pág. 212).
Por força do estatuído no nº 4 da referida disposição, o direito ao sigilo das telecomunicações implica a proibição de
devassa do seu conteúdo e da sua divulgação por quem a eles tenha acesso, designadamente os empregados dos serviços
telefónicos, para quem decorre o dever de sigilo profissional.
Com a proibição de ingerência tem-se em vista a salvaguarda da liberdade de comunicar e a proibição de nela intervir.
Só no domínio do processo penal é que a lei ordinária pode prever restrições à referida garantia.
[…]
O direito ao sigilo das comunicações privadas implica para terceiros a obrigação de não as devassar e, no caso de acesso
a elas, lícito ou ilícito, de não divulgarem o seu conteúdo (J.J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, "Constituição da
República Portuguesa Anotada", 1º vol., Coimbra, 1984, págs. 223 e 224).
Extensão da pessoa humana, o direito à comunicação privada sem intromissões não consentidas, é, pois, em regra,
inviolável.
Mas há a excepção. Com efeito, as necessidades de perseguição penal, de obtenção de provas, de que depende a
administração da justiça penal, assaz essencial ao desenvolvimento tanto quanto possível harmónico da sociedade
politicamente organizada, justificam, porém, a compressão do direito individual à comunicação reservada, naturalmente em
razão da natureza axiológica deste último direito e necessariamente em termos de proporcionalidade.
A toda a limitação de direitos devem estar presentes os princípios da necessidade, adequação e da proporcionalidade
entre a gravidade do facto humano penalmente ilícito e doloso e a intensidade ou gravidade da ingerência.
Trata-se de princípios que são lógico corolário daqueloutro da menor intervenção possível que a lei refere a propósito das
medidas de coacção - artigo 193º do CPP -, mas que é de ordem geral, por isso aplicáveis em sede de obtenção de meios de
prova.
[…]
A Constituição prescreve a inviolabilidade do sigilo da correspondência e de outros meios de comunicação privada e a
proibição de qualquer ingerência das autoridades públicas na correspondência e nas telecomunicações, salvo os casos
previstos na lei em matéria de processo criminal (artigo 34º, nºs 1 e 4).
O Código de Processo Penal estabelece os pressupostos da intercepção e gravação das comunicações telefónicas,
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fazendo-as depender de ordem ou autorização do juiz quanto a determinados crimes nos casos de a diligência se revelar de
grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova (artigo 187º, nº 1).
Aplicável à intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, a referida disposição não abrange os
pedidos de informação objecto da consulta.
O artigo 434º do Código Penal, que se reporta à violação do segredo de correspondência ou de telecomunicações
prescreve, nas alíneas c) e d) do nº 1, a punição do funcionário dos serviços de telecomunicações que revelar a terceiros
comunicações entre determinadas pessoas de que teve conhecimento em razão das suas funções, ou que gravar ou revelar
a terceiro o seu conteúdo.
Sanciona, por um lado, a revelação da existência de comunicações, designadamente as telefónicas, entre determinadas
pessoas, e, por outro, a revelação do seu conteúdo.
Desta disposição parece legitimo concluir que a vertente relativa à informação sobre a identificação dos emissores e dos
destinatários das chamadas telefónicas, incluindo a listagem de comunicações, a que se reporta a consulta ,está coberta
pelo sigilo ou segredo das telecomunicações.
Assim, a proibição de revelação a terceiros de comunicações entre determinadas pessoas abrange o que é designado
por tráfego da comunicação, isto é, a sua duração, tempo de frequência e identidade do interlocutores.
Os números dos telemóveis e a correspondente titularidade situam-se, naturalmente, fora do âmbito da comunicação
propriamente dita, incluindo a situação referida de tráfego.
Se os referidos elementos constarem de listas de assinantes, não faz sentido que se incluam no sigilo das
telecomunicações e inexiste obstáculo, face à publicidade envolvente, à prestação da respectiva informação requisitada. É
que se trata, neste caso, de dados públicos.
Não constando, porém, estes últimos elementos de listas de assinantes, por virtude de os interessados haverem optado
pelo sistema de confidencialidade, poder- se-á questionar se estão ou não cobertos pelo sigilo das telecomunicações.
Poder-se-á, porventura, argumentar que, podendo o número do telemóvel e o nome do respectivo titular constar de lista
de assinantes, e não tendo conexão directa com a comunicação em si, não estão tais elementos cobertos pelo sigilo das
telecomunicações legalmente previsto.
Importa, porém, considerar que, garantindo a lei o regime de confidencialidade quanto aos referidos elementos,
pressupõe o interesse da sua não divulgação pelos operadores em causa, no quadro da reserva da intimidade da vida
privada.
Está em causa uma relação de confiança entre os utentes dos serviços de telecomunicações e as entidades que os
prestam, que a lei salvaguarda.
Daí que propendamos a considerar que, no caso de opção dos utentes pela confidencialidade, os dados relativos ao
número de determinado telemóvel e ao nome e/ou residência do seu titular estão abrangidos pelo sigilo das
telecomunicações.
O referido dever de sigilo dos operadores do serviço móvel terrestre de telecomunicações não pode deixar de ser
equacionado face ao dever de colaboração com a Administração da Justiça, incluindo a investigação criminal.
Perante a diversidade dos elementos de informação sobre que pode incidir o pedido de informações formulado pelas
autoridades judiciárias ou pelos órgãos de polícia criminal, só em concreto se pode ajuizar se ocorre ou não uma situação de
sigilo das telecomunicações.
Da conjugação do disposto nos artigos 182º do Código de Processo Penal e 185º do Código Penal resulta um dever
positivo de cooperação com a administração da justiça penal, que envolve um interesse público da maior relevância.
As empresas de telecomunicações a quem as autoridades judiciárias ou os órgãos de polícia criminal hajam requisitado,
no quadro de necessidade para a investigação em curso, as referidas informações, deverão, com vista à satisfação ou não
da requisição, formular um juizo de ponderação dos valores em presença, isto é, no confronto dos deveres de colaboração
com a administração da justiça penal e de sigilo.
Se os operadores do serviço móvel terrestre de telecomunicações entenderem que o dever de sigilo das telecomunicações
deve prevalecer sobre o da administração da justiça penal, cabe-lhes recusar as informações que versem sobre os factos que
dele são objecto.
Se houver dúvidas fundadas sobre a legitimidade da recusa, a autoridade judiciária perante a qual este incidente se tenha
suscitado procederá às averiguações sobre a legitimidade da escusa e, se concluir pela ilegitimidade dela, designadamente
por não existir no caso segredo a salvaguardar, ordenará ou requererá ao tribunal que ordene a prestação das informações.
Ainda que haja segredo a salvaguardar, pode o tribunal superior àquele em que o incidente foi suscitado, sob intervenção
suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a requerimento, decidir a prestação das informações com quebra do segredo
profissional quando se verificarem os pressupostos referidos no artigo 185º do Código Penal.
(Parecer
da
PGR,
n.º
16/1994,
de
24-06-1994,
em
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/9bd8d477f5dbc3fd80256617004225d4?OpenDocumen
t; cfr. a Circular do MP nº 13/94, de 21-07-1994)
1ª - Da intercepção e gravação das comunicações telefónicas ou similares é lavrado um auto (artigo 188.º, n.º 1, do
Código de Processo Penal - CPP);
2ª - O referido auto deve inserir a menção do despacho judicial que ordenou ou autorizou a intercepção, a identidade da
pessoa que a ela procedeu, a identificação do telefone interceptado, o circunstancialismo de tempo, modo e lugar da
intercepção, bem como o conteúdo da gravação necessário à decisão judicial sobre o que deverá ou não constar do
processo penal respectivo;
3ª - A transcrição do conteúdo da gravação a que se refere a alínea anterior deverá abranger a integralidade dos
elementos da comunicação telefónica ou similar interceptada que a entidade responsável pelas operações considere de
interesse para a descoberta da verdade ou para a prova dos crimes previstos no artigo 187.º, n.º 1, do CPP;
4ª - O conteúdo da gravação, que àquela entidade se revelar destituído de interesse para a descoberta da verdade ou
para a prova dos crimes referidos na conclusão anterior, deverá ser mencionado naquele auto, tão só de modo genérico
com a mera referência à sua natureza ou tema, sob a égide do respeito do direito à intimidade da vida privada dos
cidadãos;
5ª - Lavrado o referido auto, é imediatamente levado ao conhecimento do juiz que tiver ordenado ou autorizado a
intercepção telefónica ou similar (artigo 188.º, n.º 1, do CPP);
6ª - O juiz, por despacho, ordenará a junção ao processo dos elementos relevantes para a prova e a destruição dos
irrelevantes, incluindo a desmagnetização das "cassetes" ou bandas magnéticas (artigo 188.º, n.º 2, do CPP);
7ª - O juiz, se o entender necessário à prolação da decisão referida na conclusão segunda, poderá ordenar a transcrição
mais ampla ou integral da parte objecto da menção referida na conclusão 4ª;
8ª - Os participantes nas operações de intercepção, gravação, transcrição e eliminação de elementos recolhidos ficam
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vinculados ao dever de sigilo quanto àquilo de que em tais diligências tomaram conhecimento (artigo 188.º, n.º 2, do CPP);
9ª - As "cassetes" ou as bandas magnéticas cujo conteúdo seja inserido nos autos devem a estes ser apensas ou, se isso
se tornar impossível, guardadas depois de seladas, numeradas e identificadas com o processo respectivo (artigos 10.º, n.ºs
1 e 2, do Código Civil, e 101.º, n.º 3, do CPP);
10ª - O arguido, o assistente e as pessoas escutadas podem examinar o referido auto a fim de controlarem a
conformidade dos elementos recolhidos e objecto de aquisição processual com os registos de som respectivos, e desses
elementos constantes do auto obterem cópias (artigo 188.º, n.º 3, do CPP);
11ª - O arguido e o assistente não podem proceder ao exame referido na conclusão anterior se a intercepção telefónica
ou similar ocorrer no decurso do inquérito ou da instrução e o juiz decidir que o conhecimento por eles do auto ou das
gravações é susceptível de prejudicar a respectiva finalidade (artigo 188.º, n.º 4, do CPP).
(Parecer da PGR, n.º 92/1991, de 17-09-1992 (Complementar do Parecer da PGR, n.º 92/1991, de 09-04-1992) em
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/b4d94006fc912b958025661700420cb1?OpenDocumen
t)
Notas: o texto integral deste parecer complementar (CA00921991) foi inserido, por lapso, no documento relativo ao
primeiro parecer (P000921991), como refere o Ac. do TC 426/2005; cfr. a actual redação do art.º 188.º do CPP; cfr. a
Circular 14/92, de 19-11-1992 (revogada).
1 - A Constituição da Republica Portuguesa reconhece em regra aos cidadãos o direito a palavra e a comunicação que
constitui logica corolario do direito a liberdade individual (artigo 26, n 4);
2 - So a necessidade social da administração da justiça penal justifica a compressão, nos termos da lei, do direito dos
cidadãos a palavra e a comunicação (artigos 34, n 4);
3 - O procedimento de intercepção telefonica ou similar consubstanciar-se na captação de uma comunicação entre
pessoas diversas do interceptor por meio de um processo mecanico, sem conhecimento de, pelo menos, um dos
interlocutores;
4 - A obtenção de provas relevantes para o processo penal atraves de escuta telefonica ou similar e susceptivel de afectar
não so o estatuto processual do arguido ou do suspeito como tambem o direito individual a comunicação atraves da
expressão verbal de quem nada tem a ver com a motivação da escuta, incluindo situações cobertas pelo segredo legal;
5 - Dai que, na limitação do referido direito deva estar sempre presente o principio da menor intervenção possivel, de
que são corolarios aqueloutros da necessidade, adequação, e da proporcionalidade entre as necessidades de administração
da justiça penal e a danosidade propria da ingerencia nas telecomunicações;
6 - A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações telefonicas ou similares so deve ser ordenada ou
autorizada pelo juiz sob o seguinte condicionalismo:
- estarem em causa crimes puniveis com pena de prisão de maximo superior a tres anos, ou reletivos ao trafico de
estupefaciantes, a armas, engenhos, materias explosivas e analogas, ao contrabando ou de injurias, ameaças, coacção ou
de intromissão na vida privada quando cometidos atraves de telefone;
- revelar grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova (artigo 187, n 1, do Codigo de Processo Penal);
7 - O processo penal comum inicia-se com abertura da fase de inquerito, cujo objecto se consubstancia nas diligencias
tendentes a investigar a existencia de infracções criminais, determinar os seus agentes e respectivas responsabilidades e a
descobrir e recolher as provas com vista a decisão do Ministerio Publico sobre o exercicio ou não da acção penal (artigo
262, n 1, do Codigo de Processo Penal);
8 - A fase processual de inquerito tem de iniciar-se logo que haja aquisição da noticia da existencia de uma infracção
criminal idonea a formulação de um juizo objectivo de suspeita sobre a sua verificação:
9 - A obtenção de prova por meio de escutas telefonicas ou similares só é susceptivel de ser judicialmente autorizada a
partir do inicio da fase processual de inquerito nos termos da conslusão anterior.
(Parecer
da
PGR,
n.º
92/1991,
de
09-04-1992,
em
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/cb6793d32e5b9bd2802566170041eec4?OpenDocume
nt)
6- Orientações do MP
Ver notas ao art.º 188.º

Artigo 188.º
Formalidades das operações
1 - O órgão de polícia criminal que efectuar a intercepção e a gravação a que se refere o artigo
anterior lavra o correspondente auto e elabora relatório no qual indica as passagens relevantes para a
prova, descreve de modo sucinto o respectivo conteúdo e explica o seu alcance para a descoberta da
verdade.
2 - O disposto no número anterior não impede que o órgão de polícia criminal que proceder à
investigação tome previamente conhecimento do conteúdo da comunicação interceptada a fim de
poder praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova.
3 - O órgão de polícia criminal referido no n.º 1 leva ao conhecimento do Ministério Público, de 15 em
15 dias a partir do início da primeira intercepção efectuada no processo, os correspondentes suportes
técnicos, bem como os respectivos autos e relatórios.
4 - O Ministério Público leva ao conhecimento do juiz os elementos referidos no número anterior no
prazo máximo de quarenta e oito horas.
5 - Para se inteirar do conteúdo das conversações ou comunicações, o juiz é coadjuvado, quando
entender conveniente, por órgão de polícia criminal e nomeia, se necessário, intérprete.
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6 - Sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo anterior, o juiz determina a destruição imediata dos
suportes técnicos e relatórios manifestamente estranhos ao processo:
a) Que disserem respeito a conversações em que não intervenham pessoas referidas no n.º 4 do
artigo anterior;
b) Que abranjam matérias cobertas pelo segredo profissional, de funcionário ou de Estado; ou
c) Cuja divulgação possa afectar gravemente direitos, liberdades e garantias;
ficando todos os intervenientes vinculados ao dever de segredo relativamente às conversações de que
tenham tomado conhecimento.
7 - Durante o inquérito, o juiz determina, a requerimento do Ministério Público, a transcrição e junção
aos autos das conversações e comunicações indispensáveis para fundamentar a aplicação de medidas
de coacção ou de garantia patrimonial, à excepção do termo de identidade e residência.
8 - A partir do encerramento do inquérito, o assistente e o arguido podem examinar os suportes
técnicos das conversações ou comunicações e obter, à sua custa, cópia das partes que pretendam
transcrever para juntar ao processo, bem como dos relatórios previstos no n.º 1, até ao termo dos
prazos previstos para requerer a abertura da instrução ou apresentar a contestação, respectivamente.
9 - Só podem valer como prova as conversações ou comunicações que:
a) O Ministério Público mandar transcrever ao órgão de polícia criminal que tiver efectuado a
intercepção e a gravação e indicar como meio de prova na acusação;
b) O arguido transcrever a partir das cópias previstas no número anterior e juntar ao requerimento de
abertura da instrução ou à contestação; ou
c) O assistente transcrever a partir das cópias previstas no número anterior e juntar ao processo no
prazo previsto para requerer a abertura da instrução, ainda que não a requeira ou não tenha
legitimidade para o efeito.
10 - O tribunal pode proceder à audição das gravações para determinar a correcção das transcrições já
efectuadas ou a junção aos autos de novas transcrições, sempre que o entender necessário à
descoberta da verdade e à boa decisão da causa.
11 - As pessoas cujas conversações ou comunicações tiverem sido escutadas e transcritas podem
examinar os respectivos suportes técnicos até ao encerramento da audiência de julgamento.
12 - Os suportes técnicos referentes a conversações ou comunicações que não forem transcritas para
servirem como meio de prova são guardados em envelope lacrado, à ordem do tribunal, e destruídos
após o trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo.
13 - Após o trânsito em julgado previsto no número anterior, os suportes técnicos que não forem
destruídos são guardados em envelope lacrado, junto ao processo, e só podem ser utilizados em caso de
interposição de recurso extraordinário.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 188.º
(Formalidades das operações)
1 - Da intercepção e gravação a que se refere o artigo anterior é lavrado auto, o qual, junto com as fitas gravadas ou
elementos análogos, é imediatamente levado ao conhecimento do juiz que tiver ordenado ou autorizado as operações.
2 - Se o juiz considerar os elementos recolhidos, ou alguns deles, relevantes para a prova, fá-los juntar ao processo; caso
contrário, ordena a sua destruição, ficando todos os participantes nas operações ligados por dever de segredo
relativamente àquilo de que tenham tomado conhecimento.
3 - O arguido e o assistente, bem como as pessoas cujas conversações tiverem sido escutadas, podem examinar o auto
para se inteirarem da conformidade das gravações e obterem, à sua custa, cópias dos elementos naquele referidos.
4 - Ressalva-se do disposto no número anterior o caso em que as operações tiverem sido ordenadas no decurso do
inquérito ou da instrução e o juiz que as ordenou tiver razões para crer que o conhecimento do auto ou das gravações pelo
arguido ou pelo assistente poderia prejudicar as finalidades do inquérito ou da instrução.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas e as aditadas):
Artigo 188.º
Formalidades das operações
1 - Da intercepção e gravação a que se refere o artigo anterior é lavrado auto, o qual, junto com as fitas gravadas ou
elementos análogos, é imediatamente levado ao conhecimento do juiz que tiver ordenado ou autorizado as operações.
2 - O disposto no número anterior não impede que o órgão de polícia criminal que proceder à investigação tome
previamente conhecimento do conteúdo da comunicação interceptada a fim de poder praticar os actos cautelares
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necessários e urgentes para assegurar os meios de prova.
3 - Se o juiz considerar os elementos recolhidos, ou alguns deles, relevantes para a prova, ordena a sua transcrição em
auto e fá-lo juntar ao processo; caso contrário, ordena a sua destruição, ficando todos os participantes nas operações
ligados ao dever de segredo relativamente àquilo de que tenham tomado conhecimento.
4 - Para efeitos do disposto no número anterior, o juiz pode ser coadjuvado, quando entender conveniente, por órgão de
polícia criminal, podendo nomear, se necessário, intérprete. À transcrição aplica-se, com as necessárias adaptações, o
disposto no artigo 101.º, n.os 2 e 3.
5 - O arguido e o assistente, bem como as pessoas cujas conversações tiverem sido escutadas, podem examinar o auto de
transcrição a que se refere o n.º 3 para se inteirarem da conformidade das gravações e obterem, à sua custa, cópias dos
elementos naquele referidos.
- DL n.º 320-C/2000, de 15/12
Artigo 188.º
Formalidades das operações
1 - Da intercepção e gravação a que se refere o artigo anterior é lavrado auto, o qual, junto com as fitas gravadas ou
elementos análogos, é imediatamente levado ao conhecimento do juiz que tiver ordenado ou autorizado as operações,
com a indicação das passagens das gravações ou elementos análogos considerados relevantes para a prova.
[…]
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Artigo 188.º
[...]
1 - O órgão de polícia criminal que efectuar a intercepção e a gravação a que se refere o artigo anterior lavra o
correspondente auto e elabora relatório no qual indica as passagens relevantes para a prova, descreve de modo sucinto o
respectivo conteúdo e explica o seu alcance para a descoberta da verdade.
2 -...
3 - O órgão de polícia criminal referido no n.º 1 leva ao conhecimento do Ministério Público, de 15 em 15 dias a partir do
início da primeira intercepção efectuada no processo, os correspondentes suportes técnicos, bem como os respectivos
autos e relatórios.
4 - O Ministério Público leva ao conhecimento do juiz os elementos referidos no número anterior no prazo máximo de
quarenta e oito horas.
5 - Para se inteirar do conteúdo das conversações ou comunicações, o juiz é coadjuvado, quando entender conveniente,
por órgão de polícia criminal e nomeia, se necessário, intérprete.
6 - Sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo anterior, o juiz determina a destruição imediata dos suportes técnicos e
relatórios manifestamente estranhos ao processo:
a) Que disserem respeito a conversações em que não intervenham pessoas referidas no n.º 4 do artigo anterior;
b) Que abranjam matérias cobertas pelo segredo profissional, de funcionário ou de Estado; ou
c) Cuja divulgação possa afectar gravemente direitos, liberdades e garantias;
ficando todos os intervenientes vinculados ao dever de segredo relativamente às conversações de que tenham tomado
conhecimento.
7 - Durante o inquérito, o juiz determina, a requerimento do Ministério Público, a transcrição e junção aos autos das
conversações e comunicações indispensáveis para fundamentar a aplicação de medidas de coacção ou de garantia
patrimonial, à excepção do termo de identidade e residência.
8 - A partir do encerramento do inquérito, o assistente e o arguido podem examinar os suportes técnicos das conversações
ou comunicações e obter, à sua custa, cópia das partes que pretendam transcrever para juntar ao processo, bem como
dos relatórios previstos no n.º 1, até ao termo dos prazos previstos para requerer a abertura da instrução ou apresentar a
contestação, respectivamente.
9 - Só podem valer como prova as conversações ou comunicações que:
a) O Ministério Público mandar transcrever ao órgão de polícia criminal que tiver efectuado a intercepção e a gravação e
indicar como meio de prova na acusação;
b) O arguido transcrever a partir das cópias previstas no número anterior e juntar ao requerimento de abertura da
instrução ou à contestação; ou
c) O assistente transcrever a partir das cópias previstas no número anterior e juntar ao processo no prazo previsto para
requerer a abertura da instrução, ainda que não a requeira ou não tenha legitimidade para o efeito.
10 - O tribunal pode proceder à audição das gravações para determinar a correcção das transcrições já efectuadas ou a
junção aos autos de novas transcrições, sempre que o entender necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da
causa.
11 - As pessoas cujas conversações ou comunicações tiverem sido escutadas e transcritas podem examinar os respectivos
suportes técnicos até ao encerramento da audiência de julgamento.
12 - Os suportes técnicos referentes a conversações ou comunicações que não forem transcritas para servirem como meio
de prova são guardados em envelope lacrado, à ordem do tribunal, e destruídos após o trânsito em julgado da decisão
que puser termo ao processo.
13 - Após o trânsito em julgado previsto no número anterior, os suportes técnicos que não forem destruídos são
guardados em envelope lacrado, junto ao processo, e só podem ser utilizados em caso de interposição de recurso
extraordinário.
2- Acórdãos do TC
Ver notas ao art.º 187.º
476/2015
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 119.º, 120.º, 126.º, 188.º e 190.º, todos do Código de
Processo Penal, quando interpretadas no sentido de que a preterição dos prazos referidos no artigo 188.º, n.ºs 3 e 4 do
aludido Código se traduz numa nulidade sanável e por isso sujeita a arguição no prazo de 5 dias subsequentes à
notificação do despacho que procedeu ao encerramento do inquérito.
Ver nota ao art.º 190.º
446/2008
Não julga inconstitucional a norma do artigo 188.º, n.º 1, do CPP, nos termos da qual o inciso «imediatamente» deve ser
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interpretado dentro das contingências inerentes à complexidade e dimensão do processo.
Extracto da fundamentação:
[…] o Tribunal, ao reflectir o regime legal constante do artigo 188.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, assumiu nesse
aresto, na esteira de anteriores decisões sobre a matéria, que as exigências constitucionais pertinentes impõem, sempre e
em todo o caso, um acompanhamento judicial efectivo e próximo das operações em causa, assumindo, quanto ao
requisito da “imediatividade”, que o mesmo possa, salvaguardada aquela determinação, assumir uma certa geometria
variável em face dos “condicionalismo[s] do caso concreto”.
[…]
[…] a valoração dos factores implicados pela complexidade das operações – quais sejam, como relata o Acórdão
recorrido, “o elevado número de Alvos (telefones) interceptados, a enorme quantidade de conversações de cada Alvo, a
necessidade de elaboração de relatórios parcelares relativos a cada apresentação de autos de gravação e dos respectivos
CDs gravados por forma a facilitar à M.ma JIC a tarefa de selecção das passagens relevantes (que é afinal o que se pretende
com 188.º, n.º 1, do Código de Processo Penal)” – constitui uma dimensão inarredável para aferir do cumprimento da
exigência legal, sendo absolutamente compreensível que o lapso temporal a imputar ao requisito da imediatividade seja
forçosamente diferenciado em função desses factores, o que, só por si, em nada compromete o “efectivo controlo das
operações” e o acompanhamento judicial da realização das escutas telefónicas, devendo mesmo aceitar-se que a aferição
do momento de apresentação dos autos de gravação em face das circunstâncias do caso acaba inclusivamente por ser
reclamada pelo investimento que o conteúdo dos autos de gravação representa em sede de controlo jurisdicional das
escutas telefónicas e, bem assim, dos próprios direitos dos arguidos.
293/2008
Não julga inconstitucional a norma do artigo 188.º, n.º 6, alínea a) do CPP, na redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29
de Agosto, quando interpretada no sentido de que o juiz de instrução determina a destruição imediata dos suportes
técnicos e relatórios manifestamente estranhos ao processo, que digam respeito a conversações em que não intervenham
pessoas referidas no n.º 4 do artigo 187.º do mesmo Código (ou seja, em que não tenham intervindo o suspeito ou arguido,
pessoa que sirva de intermediário, ou a vítima do crime), sem que antes o arguido deles tenha conhecimento e possa
pronunciar-se sobre a sua relevância.
Extracto da fundamentação:
O Tribunal Constitucional, através do acórdão n.º 660/06, de 28 de Novembro - em que o juiz recorrido agora se baseou -,
cujo entendimento foi depois confirmado pelos acórdãos n.ºs 450/07 e 451/07, de 18 de Setembro (todos disponíveis em
www.tribunalconstitucional.pt), pronunciou-se no sentido da inconstitucionalidade, por violação do artigo 32.º, n.º 1, da
Constituição, da norma do artigo 188.º, n.º 3, do Código de Processo Penal (na redacção resultante da Lei n.º 59/98, de 5 de
Agosto, e do Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 125 de Dezembro) na interpretação segundo a qual permite a destruição de
elementos de prova obtidos mediante intercepção de telecomunicações, que o órgão de polícia criminal e o Ministério
Público conheceram e que são considerados irrelevantes pelo juiz de instrução, sem que o arguido deles tenha conhecimento
e sem que se possa pronunciar sobre a sua relevância.
A norma que estava em apreciação, nesses arestos, era, pois, a do artigo 188º, n.º 3, do Código de Processo Penal, na
redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto […]
[…]
Interessa, por outro lado, ter em linha de conta que em todos os casos analisados nessa jurisprudência, estavam em
causa intercepções de comunicações telefónicas do arguido, cujo registo o juiz de instrução, por aplicação do referido
dispositivo legal, então vigente, havia mandado destruir por considerar não ter relevância para a prova.
Para concluir no sentido da inconstitucionalidade da mencionada disposição, o acórdão n.º 660/06 ponderou que a
destruição, apenas por decisão do juiz de instrução, sem conhecimento pelo arguido, dos elementos de prova obtidos por
intermédio da intercepção de telecomunicações, constitui, só por si, uma compressão inaceitável e desnecessária das
garantias de defesa e que é particularmente notória na comparação da sua posição com a da acusação. Isso porque o
arguido, que sofreu uma intervenção restritiva nos seus direitos fundamentais ao ser objecto de escutas telefónicas, acaba
por ver eliminados os registos dessas comunicações, sem poder tomar conhecimento do seu conteúdo e sobre eles se
pronunciar, enquanto que a acusação (rectius, o órgão de polícia criminal e o Ministério Público) tem acesso ao conteúdo
integral e completo das comunicações e pode (deve mesmo) seleccionar e indicar as partes que considera relevantes (artigo
188.º, n.º 1, parte final), tendo uma intervenção substancial anterior à apreciação do juiz e podendo influenciar a sua
decisão sobre a relevância dos elementos coligidos.
O acórdão entende, por outro lado, que não é possível contrapor, como justificação para a destruição dos registos tidos
como irrelevantes, a ideia de que essa operação visa a própria protecção de direitos fundamentais de terceiros ou do próprio
arguido, por se tratar de dados que, resultando da intercepção de comunicações, representam em si uma devassa da
intimidade da vida privada. Neste plano de consideração, o tribunal chama a atenção para a circunstância de a destruição
dos registos, com fundamento no disposto no artigo 188º, n.º 3, do Código de Processo Penal, ter por base exclusivamente a
apreciação da relevância das conversações para efeito de prova, por parte do juiz, e não a ilegalidade das escutas ou a
protecção dos direitos de terceiros ou do arguido. E, assim, a invocação da protecção de terceiros contra intromissão na vida
privada só poderia colocar-se no plano abstracto, da presunção de que todas e quaisquer escutas podem pôr em causa esses
direitos de terceiros.
A estas razões acrescenta o acórdão n.º 450/07 (e, na sua esteira, o acórdão n.º 451/07) outras que se julga apontarem
também no sentido da inconstitucionalidade da solução legislativa contida no citado artigo 188º, n.º 3. Por um lado, a
consideração de que o exercício do direito de o arguido examinar o auto de transcrição para se inteirar da conformidade
entre o que havia sido transcrito e o que havia sido gravado as transcrições [a que se refere o nº 5 desse artigo] tem como
pressuposto necessário que o arguido possa ter acesso à integralidade das gravações que foram efectuadas. Por outro lado,
a ideia de que o direito à palavra, como refracção do direito à reserva de intimidade da vida privada, pressupõe a existência
de uma liberdade de comunicação espontânea, que pode gerar inferências de sentido que reduzem a compreensibilidade do
que foi dito, quando interceptadas por decisão unilateral e externa de terceiros.
Posteriormente, o Tribunal Constitucional, em Plenário, através do Acórdão n.º 70/2008, de 31 de Janeiro (disponível no
mesmo endereço electrónico), inflectiu esta orientação, decidindo «não julgar inconstitucional a norma do artigo 188º, n.°
3, do Código de Processo Penal, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, quando interpretada no sentido de
que o juiz de instrução pode destruir o material coligido através de escutas telefónicas, quando considerado não relevante,
sem que antes o arguido dele tenha conhecimento e possa pronunciar-se sobre o eventual interesse para a sua defesa».
[…]
Retomando o caso dos autos, a primeira observação que cabe efectuar é que a anterior orientação jurisprudencial do
Tribunal Constitucional, a que o despacho recorrido se arrimou, não é sequer transponível para a presente situação,
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porquanto o que está agora em causa não é uma interpretação normativa do artigo 188º, n.º 3, do Código de Processo
Penal, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, nem tão pouco a possibilidade de destruição de escutas
telefónicas efectuadas ao arguido, mas antes a disposição do artigo 188º, nº 6, alínea a), desse diploma, na sua actual
redacção, no ponto em que permite a destruição imediata dos suportes técnicos e relatórios manifestamente estranhos ao
processo, que disserem respeito a conversações em que não tenham intervindo qualquer das pessoas a que alude o nº 4 do
artigo anterior, e, portanto, em que não tenham intervindo o suspeito ou arguido, pessoa que sirva de intermediário, ou a
vítima do crime.
E, por isso mesmo, as considerações em que se fundou aquela jurisprudência não relevam para justificar um juízo de
inconstitucionalidade relativamente a uma outra norma inteiramente distinta e cuja aplicação ao caso concreto não pode
pôr em causa o princípio do contraditório por se reportar a elementos instrutórios que não respeitam à situação do arguido
nem interessam para a análise do processo.
Mas mesmo que assim não fosse, em aplicação da mais recente orientação do Tribunal Constitucional nesta matéria
(firmada no citado Acórdão n.º 70/2008), não é de entender como inconstitucional a norma do artigo 188º, n° 3, do Código
de Processo Penal, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, quando interpretada no sentido de que o juiz de
instrução pode destruir o material coligido através de escutas telefónicas, quando considerado não relevante, sem o prévio
conhecimento do arguido ou sem que este possa sobre ele pronunciar-se.
E este princípio é aplicável por maioria de razão, quando as comunicações telefónicas interceptadas não dizem sequer
respeito ao arguido ou qualquer intermediário ou interveniente processual, mas a pessoas inteiramente estranhas ao
processo e cujas conversações (embora tenham sido objecto de gravação) não têm qualquer relevância para a investigação.
A aplicação da doutrina do acórdão n.º 70/2008 conduz-nos necessariamente à conclusão de que a norma do artigo
188.º, n.º 6, alínea a) do Código de Processo Penal, na redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, não viola as
garantias de defesa do arguido.
Acresce que, a destruição de suportes técnicos e relatórios manifestamente estranhos ao processo, ao abrigo do disposto
no artigo 188º, n.º 6, alínea a) do Código de Processo Penal, tem por base a protecção do direito ao sigilo das
telecomunicações (n.º 4 do artigo 34.º da Constituição) e da reserva de intimidade da vida privada (n.º 1 do artigo 26.º da
Constituição) de terceiros, em relação aos quais a lei de processo criminal não autoriza a intercepção e a gravação de
conversações.
Assim, defender a destruição destes suportes técnicos e relatórios apenas depois do arguido deles ter conhecimento e de
poder pronunciar-se sobre a sua relevância, comportaria uma desnecessária e inaceitável compressão daqueles direitos
constitucionalmente consagrados.
70/2008 (Plenário), 128/08, 204/08, 205/08, 340/08, 378/08 e 477/08
Não julga inconstitucional a norma do artigo 188.º, n° 3, do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto,
quando interpretada no sentido de que o juiz de instrução pode destruir o material coligido através de escutas
telefónicas, quando considerado não relevante, sem que antes o arguido dele tenha conhecimento e possa pronunciar-se
sobre o eventual interesse para a sua defesa.
Extracto da fundamentação:
Só no domínio do processo penal é que a lei ordinária pode prever restrições à referida garantia contida no artigo 34º, nº
4. As necessidades de perseguição penal e de obtenção de provas justificam a compressão do direito individual à
comunicação reservada, mas carecem de ser avaliadas pelas autoridades judiciárias em termos de necessidade, adequação
e proporcionalidade, de tal modo que violado que seja o princípio da menor intervenção possível e da proporcionalidade, háde a prova assim obtida ser considerada nula (artigos 32º, n.º 8, da Constituição e 189º do Código de Processo Penal).
É neste plano que se compreendem as limitações que são impostas pelo Código de Processo Penal no tocante à obtenção
de prova através de escutas telefónicas, e que resultam do disposto nos artigos 187º a 190º (tendo em consideração a
redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, aplicável ao caso).
[…]
[…] uma coisa é considerar que há vantagem, em termos processuais, na conservação dos registos (desde que
salvaguardado o carácter sigiloso dos conteúdos); outra coisa é dizer que a destruição desses registos, na fase do inquérito,
sem prévia audição do arguido, afronta a garantia do princípio do contraditório.
Nem a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, nem o direito comparado, nem a recente alteração
legislativa relativa ao actual artigo 188º do CPP, apontam no sentido de assegurar ao arguido o direito de contraditório
relativamente às diligências de investigação realizadas no âmbito do inquérito e que envolvam a intercepção e gravação
de comunicações telefónicas. O que se reconhece é o interesse em manter intactas e completas as gravações para efeito de
ulterior controlo quer pelo tribunal quer pela defesa.
[…]
[…] o arguido não tem o direito nem interesse processual a contraditar as provas produzidas no inquérito que foram
consideradas irrelevantes (e que não servem de fundamento à acusação), como não tem direito nem interesse processual
em conhecer todos os expedientes ou diligências de que os órgãos de polícia criminal se serviram, segundo as estratégias
de investigação que consideraram em cada momento adequadas ao caso e que podem, entretanto, ter sido abandonadas.
Acresce que a não audição do arguido relativamente à relevância das provas recolhidas não obsta a que ele possa pôr em
causa, em sede de julgamento, os correspondentes resultados probatórios. E assim, as deficiências que puderem ser
apontadas à investigação, assim como a insuficiência ou a descontextualização das passagens das gravações, na medida em
que dificultam ou impedem a prova dos factos que constam da acusação relevam a favor do arguido, que poderá
justamente utilizar a fase de instrução e de audiência de julgamento para fazer valer, em contraditório, as imprecisões e
fragilidades das provas em que se funda a acusação.
450/2007
Não julga inconstitucional a norma extraída dos artigos 188.º, 4, 2ª parte, e 101.º, 2, do CPP, na interpretação segundo a
qual o juiz de instrução criminal não tem de assinar o auto de transcrição das gravações telefónicas nem tem de certificar a
conformidade da transcrição.
Julga inconstitucional, por violação do art.º 32.º, 1, da Constituição, a norma do art.º 188.º, 3, do CPP, na interpretação
segundo a qual permite a destruição de elementos de prova obtidos mediante intercepção de telecomunicações, que o
órgão de polícia criminal e o Ministério Público conheceram e que são considerados irrelevantes pelo juiz de instrução, sem
que o arguido deles tenha conhecimento e sem que se possa pronunciar sobre a sua relevância.
Extracto da fundamentação:
Apesar de a questão agora em análise ser, em certa medida, nova, para o acervo da jurisprudência existente, a verdade é
que a sua correcta equação jurídico‑constitucional só pode e deve ser ensaiada se se tiver em conta o lastro deixado pelas
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anteriores decisões do Tribunal sobre o mesmo tema. Ora desse lastro resultam algumas conclusões claras que não podem
deixar de ser recordadas.
A primeira – e primeira na ordem lógica das coisas – é naturalmente aquela que diz respeito ao fundamento
constitucional do regime fixado nos artigos 187º e 188º do CPP.
A conclusão firmou-se logo no Acórdão nº 407/97 (DR, II série, nº 164, 18/7/97, p. 8604). A existência, no Código de
Processo Penal, de um regime sobre «escutas telefónicas» deve-se a uma autorização expressa da Constituição. Tal regime
só existe porque a Constituição expressamente autoriza a sua existência: é o que decorre do nº 1 do artigo 34º, dos nºs 1 e 2
do artigo 18º, e do nº 4 do artigo 34º da CRP. Sendo o direito ao sigilo dos meios de comunicação privada (dito inviolável
pelo nº 1 do artigo 34º) um direito fundamental directamente aplicável (artigo 18º, nº 1), a sua restrição terá que ser
autorizada pela própria Constituição (artigo 18º nº 2); a previsão, por lei ordinária, de um regime que permita às
autoridades públicas a intercepção e gravação de conversações telefónicas sem o consentimento dos intervenientes é,
evidentemente, uma restrição; tal restrição legal só existe porque a Constituição, no nº 4 do artigo 34º, expressamente a
autoriza. Não cuidaremos agora da questão de saber se serão ou não também constitucionalmente admissíveis restrições só
implicitamente autorizadas, e de qual o sentido exacto que deva ser atribuído à primeira frase do nº 2 do artigo 18º da CRP:
a colocação do problema é aqui inútil, dado conter o nº 4 do artigo 34º uma autorização expressa para restringir. Aliás, a
autorização é concedida por intermédio de uma reserva de lei qualificada: a «compressão» do direito só pode ser feita nos
termos da lei e em «matéria de processo criminal». Eis, pois, a razão de ser dos artigos 187º e 188º do CPP.
A segunda conclusão, (e segunda, também, na ordem lógica das coisas) é aquela que diz respeito às finalidades da
autorização constitucional que acabou de ser analisada. E também aqui tem sido constante a jurisprudência constitucional
iniciada em 1997: a reserva de lei qualificada que se encontra inserta no nº 4 do artigo 34º da CRP implica a devolução ao
legislador ordinário de uma tarefa de ponderação de bens (Ac. 407/97, loc.cit.; Ac. 347/2001, DR, II série, nº 260,
9/11/2001, p. 18631; Ac. 526/2003, DR, II série, nº 290, 17/12/2003, p. 18449). Os bens jurídicos protegidos pelo «direito à
palavra» e à «reserva de intimidade da vida privada» – artigo 26 da CRP – e que são contíguos daquele outro que é
protegido pelo «direito à inviolabilidade dos meios de comunicação privada» – artigo 34º, nº 1 da CRP – devem ser
ponderados, ou sopesados, de forma a que se possam conciliar com o «interesse» ou «valor» constitucionalmente protegido
da correcta prossecução, em Estado de direito, da justiça penal.
O nº 4 do artigo 34º da Constituição limita-se a devolver ao legislador ordinário, «em matéria de processo criminal», a
tarefa da conciliação entre estes diferentes bens e interesses constitucionalmente protegidos; nada diz, portanto, quanto ao
método que deve ser seguido nessa tarefa de conciliação. Por este motivo já sustentou o Tribunal, no Ac. 426/2005 (loc.cit.,
p. 16 998), que, contendo o referido nº 4 apenas uma reserva de lei, o princípio da reserva do juiz – isto é, o princípio
segundo o qual, no processo de obtenção deste meio de prova, se deveria atribuir exclusivamente ao juiz a competência
para a prática daqueles actos que se mostrassem mais lesivos dos direitos fundamentais atrás mencionados – não
decorreria em si mesmo daquele lugar da Constituição. No entanto, e como o afirmou recentemente a doutrina (José
Manuel Damião da Cunha, «De novo as escutas telefónicas», em Jurisprudência Constitucional, nº 8, p. 51) o ‘facto’ de o
princípio da reserva de juiz não figurar como princípio escrito no já referido nº 4 do artigo 34º da CRP não permite por si só
que se desconsidere a sua função com «princípio geral do sistema», especialmente identificada no nº 4 do artigo 32º. Assim,
e como a ideia do «juiz amigo das liberdades» perpassa por todo o texto constitucional – v.g. artigos 33º, nº 2; 34º, nºs 2 e 3
– foi naturalmente em cumprimento da Constituição que os artigos 187º e 188º do CPP a adoptaram, estabelecendo
«reservas de juiz» tanto a propósito da competência para ordenar ou autorizar «escutas telefónicas» (artigo 187º, nº 1),
quanto a propósito da competência para o acompanhamento da execução das mesmas (artigo 188, nº 1) e da sua
valoração como meio de prova (artigo 188, nº 3). Esta, é pois, a terceira e última conclusão que o lastro deixado pela
jurisprudência constitucional permite que se retire.
A arquitectura essencial dessa mesma jurisprudência inclui, assim, três afirmações essenciais: (i) o regime contido nos
artigos 187º e 188º fundamenta-se numa autorização constitucional expressa para a restrição legal de direitos; (ii) tal
sucede porque é necessário conciliar, «em matéria de processo penal», certos bens jurídico-constitucionais com outros
«interesses» ou «valores», também constitucionalmente protegidos; (iii) o princípio da «reserva de juiz» é, em cumprimento
da Constituição, um elemento essencial do método adoptado pelo legislador ordinário para levar a cabo tal tarefa de
conciliação entre diferentes «bens» e «interesses» protegidos.
Esta última conclusão assume particular importância para a resolução do problema que nos ocupa.
[…]
Da jurisprudência constitucional sobre «escutas» não se retiram, apenas, as três conclusões essenciais que atrás
assinalámos. Para além delas, dois outros pontos têm merecido a atenção – e a aceitação – do Tribunal. Um deles diz
respeito à possibilidade de aplicação do conceito de «intervenção restritiva» àqueles actos do juiz que, incluindo-se embora
no âmbito da sua competência reservada (para o que agora interessa, em procedimentos de acompanhamento de «escutas
telefónicas»), podem no entanto vir a ser especialmente lesivos dos direitos afectados pelas «escutas». O segundo ponto diz
respeito à função que tem o princípio da proporcionalidade, enunciado em geral no nº 2 in fine do artigo 18º da CRP, quer
enquanto parâmetro autónomo de valoração das ditas «intervenções restritivas», quer enquanto elemento orientador da
determinação do âmbito (e da extensão) da reserva do juiz. […]
[…]
[…] nada permite demonstrar que o juiz de instrução esteja constitucionalmente obrigado a assinar os autos de
transcrição das escutas a que se refere o nº 3 do artigo 188º do CPP e a certificar-se, ele próprio, da conformidade do
conteúdo do material transcrito e do material gravado.
660/2006, 450/2007, 451/2007
Julga inconstitucional, por violação do art.º 32.º, 1, da Constituição, a norma do art.º 188.º, 3, do CPP, na interpretação
segundo a qual permite a destruição de elementos de prova obtidos mediante intercepção de telecomunicações, que o
órgão de polícia criminal e o Ministério Público conheceram e que são considerados irrelevantes pelo juiz de instrução, sem
que o arguido deles tenha conhecimento e sem que se possa pronunciar sobre a sua relevância.
Extracto da fundamentação:
De particular relevância para o presente recurso (em que, como se verá, a recorrente reclama a imediata destruição das
gravações tidas por irrelevantes pelo juiz de instru-ção) reveste‑se a constante chamada de atenção, por parte do Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem, para a necessidade de as legislações nacionais tomarem precauções no sentido de
assegurar “a comunicação intacta e completa das gravações efectuadas, para efeito de controlo pelo juiz e pela defesa” e
estabelecerem as circunstâncias em que se pode operar o apa-ga-mento ou a destruição das gravações, designadamente
após o arquivamento definitivo do pro-cesso ou o trânsito em julgado da condenação final (cf. n.º 34 do Acórdão Huvig, de
24 de Abril de 1990; n.º 35 do Acórdão Kruslin, da mesma data; n.º 59 do Acórdão Valenzuela Contreras, de 30 de Julho de
1998; e n.º 30 do Acórdão Prado Bugallo, de 18 de Fevereiro de 2003).
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[…]
A afirmação de que as legislações nacionais devem tomar precauções para assegurar “a comunicação intacta e completa
das gravações efectuadas, para efeito de controlo pelo juiz e pela defesa” e estabelecerem as circunstâncias em que se pode
operar o apagamento ou a destruição das gravações, designadamente após o arquivamento definitivo do processo ou o
trânsito em julgado da condenação final, encontra-se em várias decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Assim, esse Tribunal disse nos n.ºs 34 e 35 dos Acórdãos Huvig e Kruslin, de 24 de Abril de 1990, sobre legislação francesa
em matéria de escutas, que “o sistema não oferece de momento as garantias adequadas contra diversos abusos a recear.
Por exemplo, nada define as categorias de pessoas susceptíveis de serem colocadas sob escuta judiciária, nem a natureza
das infracções que podem dar lugar a elas; nada vincula o juiz a fixar um limite à duração da execução da medida; e
também nada precisa as condiçõe s de realização de procedimentos verbais de síntese consignando as conversações
interceptadas, nem as precauções a tomar para comunicar intactas e completas as gravações realizadas, com o fim de
controlo eventual pelo juiz – que não pode de todo deslocar-se ao local para verificar o número e a duração das fitas
magnéticas originais – e pela defesa, nem as circunstâncias em que pode ou deve realizar-se o apagamento ou a destruição
das ditas fitas”, designadamente após absolvição ou trânsito em julgado.
Tais “garantias mínimas, necessárias para evitar abusos, que devem figurar na lei”, mencionadas no Acórdãos Kruslin e
Huvig e que incluem as “precauções a tomar para comunicar, intactas e completas, as gravações realizadas, com o fim de
controlo eventual pelo juiz e pela defesa”, foram recordadas também no Acórdão Valenzuela Contreras, de 30 de Julho de
1998 (n.ºs 46, IV, e 59) e no Acórdão Prado Bugallo, de 18 de Fevereiro de 2003. Neste último pode ler-se, a propósito de
legislação espanhola sobre escutas telefónicas, que o Tribunal entende “que a garantias introduzidas pela lei de 1988 não
respondem a todas as condições exigidas pela jurisprudência do Tribunal, nomeadamente nos acórdãos Kruslin c. França e
Huvig c. França, para evitar os abusos. É o caso da natureza das infracções que podem dar lugar às escutas, da fixação de
um limite para a duração da execução da medida e das condições de realização dos procedimentos verbais de síntese
consignando as conversações interceptadas, tarefa que é deixada à competência exclusiva do funcionário do tribunal. Estas
insuficiências dizem igualmente respeito às precauções a tomar para comunicar intactas e completas as gravações
realizadas, com o fim de um controlo eventual pelo juiz e pela defesa. A lei não contém qualquer disposição a este respeito.”
Resulta desta jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, referida já nos Acórdãos n.ºs 528/2003,
426/2005 e 4/2006, que a privação da possibilidade, pela imediata destruição da gravação que o juiz entende irrelevante
(aliás, segundo o referido Acórdão n.º 426/2005, possivelmente sem a ouvir, e apenas com base em transcrições), de a
defesa requerer a transcrição de passagens não seleccionadas pelo juiz, e que não foram objecto de uma comunicação
intacta e completa para controlo pela defesa, corresponde a uma diminuição das garantias da defesa – o que também já se
consignou nos referidos Acórdãos n.º 426/2005 e 4/2006. Também por isso (como se nota neste último aresto) se disse no
citado Acórdão n.º 426/2005 que “deve ser facultado à defesa (e também à acusação) a possibilidade de requerer a
transcrição de mais passagens do que as inicialmente seleccio-na-das pelo juiz, quer por entenderem que as mesmas
assumem relevância própria, quer por se revelarem úteis para esclarecer ou contextualizar o sentido de passagens
anteriormente seleccionadas”.
4/2006
Ver nota ao art.º 187.º
426/2005
Não julga inconstitucional a norma do art.º 188.º, s 1, 3 e 4, do CPP, interpretado no sentido de que são válidas as
provas obtidas por escutas telefónicas cuja transcrição foi, em parte, determinada pelo juiz de instrução, não com base
em prévia audição pessoal das mesmas, mas por leitura de textos contendo a sua reprodução, que lhe foram
espontaneamente apresentados pela Polícia Judiciária, acompanhados das fitas gravadas ou elementos análogos.
Extracto da fundamentação:
As normas contidas nos referidos artigos 187.º, n.º 1, e 190.º foram apreciadas, em sede de fiscalização preventiva da
constitucionalidade, pelo Tribunal Constitucional, que, no Acórdão n.º 7/87, não se pronunciou pela sua
inconstitucionalidade, por entender que, “face à natureza e gravidade dos crimes a que se aplicam (...) se afigura que tais
restrições [ao direito à intimidade da vida privada e familiar, consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da CRP] não infringem os
limites da necessidade e proporcionalidade exigidos pelos citados números [n.ºs 2 e 3] do artigo 18.º da Constituição”.
A regulamentação legal da matéria em causa na versão originária do CPP, pelo seu relativo laconismo, suscitou diversas
dúvidas de interpretação e de aplicação: qual o prazo de duração das escutas; quem tem legitimidade para as requerer ao
juiz; qual o relacionamento entre órgão de polícia criminal, magistrado do Ministério Público e juiz de instrução; se a
proibição do n.º 3 do artigo 187.º é extensível a conversações com pessoas que, para além do defensor, estejam legitimadas
a recusar depoimento em nome de outros tipos de sigilo profissional (artigo 135.º) ou que, em geral, possam recusar‑se a
depor como testemunhas (artigo 134.º); qual o conteúdo do auto de intercepção e gravação; qual a oportunidade de
efectivação da transcrição e da destruição; como se efectiva o acesso do arguido, do assistente e das pessoas escutadas ao
auto e às gravações; se a nulidade referida no artigo 189.º respeita a nuli-dade da prova ou a nulidade processual e se,
neste caso, é sanável ou insanável, etc.
Foi neste contexto que foi emitido o Parecer (complementar) n.º 92/91, do Conselho Consultivo da Procuradoria‑Geral
da República, de 17 de Setembro de 1992 (cuja fundamentação foi integralmente transcrita no n.º 2.4. do citado Acórdão
n.º 426/2005) […]
[…]
A nível legislativo, a primeira alteração a assinalar foi a levada a cabo pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, que alterou a
redacção, entre outros, dos artigos 188.º e 190.º do CPP.
Estas alterações não constavam da Proposta de Lei n.º 157/VII, que esteve na génese daquela Lei, antes resultaram de
propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista (cf. Código de Processo Penal – Processo
Legislativo, vol. II, tomo II, ed. Assembleia da República, Lisboa, 1999, pp. 114 ‑115), que viriam a ser aprovadas por
unanimidade (obra citada, p. 107), tendo as relativas ao artigo 188.º sido justificadas, na Declaração de Voto dos
Deputados do Partido Socialista relativa à votação final global dessa iniciativa legislativa, nos seguintes termos (obra citada,
p. 153):
“As alterações levam em conta o parecer da Procuradoria‑Geral da Re-pública n.º 92/91 (complementar), as dificuldades
práticas da «vida judiciária», o n.º 4 do artigo 18.º da Lei de Segurança Interna e o acórdão do Tribunal Constitucional n.º
407/97 (Diário da República, II Série, de 18 de Julho de 1997), que anulou as escutas porque a transcrição não foi imediata.
Tornava‑se necessário clarificar: quem selecciona os elementos a transcrever; se o agente de investigação pode ter
contacto com a conversa (uma vez que a operação é feita por técnico de telecomunicações, mas não pode excluir ‑se a
presença da polícia, sob pena de a diligência não ter sentido ou eficácia); o que é que o juiz ouve (sabendo ‑se que, não
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ouvindo, manda transcrever a totalidade dos registos, o que é excessivamente moroso, oneroso e inútil); e esclarecer o
procedimento.
O n.º 1 do artigo refere que da intercepção é lavrado auto (mas não distingue entre auto de intercepção e auto de
transcrição, sendo certo que importa clarificar que são duas coisas diferentes). Assim, fica claro que uma coisa é o auto de
intercepção (n.º 1) e outra o auto de transcrição (n.º 3).
O n.º 2 permite que a polícia ouça e possa intervir de imediato, por exemplo, para fazer uma apreensão de droga
combinada telefonicamente e «apanhar o flagrante».
Os n.ºs 3 e 4 tornam claro que é o juiz quem selecciona, que é o responsável pelo conteúdo da transcrição, mas que é
auxiliado materialmente pela polícia, o que é importante em termos de execução.”
As modificações operadas pela Lei n.º 59/98 no artigo 188.º do CPP consistiram:
– no aditamento de um novo n.º 2, do seguinte teor: “O disposto no número anterior não impede que o órgão de polícia
criminal que proceder à investigação tome pre-viamente conhecimento do conteúdo da comunicação interceptada a fim de
poder praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova”;
– na passagem do primitivo n.º 2 a n.º 3, dispondo agora, na sua primeira parte, que “Se o juiz considerar os elementos
recolhidos, ou alguns deles, relevantes para a prova, ordena a sua transcrição em auto e fá-lo juntar ao processo;.”,
enquanto anteriormente apenas dizia que o juiz “... fá ‑los juntar ao processo;”; mantendo‑se inalterada a segunda parte:
“caso contrário, ordena a sua destruição, ficando todos os participantes nas operações ligados por dever de segredo
relativamente àquilo de que tenham tomado conhecimento”;
– no aditamento de um novo n.º 4, do seguinte teor: “Para efeitos do disposto no número anterior, o juiz pode ser
coadjuvado, quando entender conveniente, por órgão de polícia criminal, podendo nomear, se necessário, intérprete. À
transcrição aplica‑se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 101.º, n.ºs 2 e 3.”;
– na passagem do primitivo n.º 3 a n.º 5, com especificação de que o auto cujo exame é facultado ao arguido, ao
assistente e às pessoas escutadas, “para se inteirarem da conformidade das gravações e obterem, à sua custa, cópias dos
elementos naquele referidos”, é “o auto de transcrição a que se refere o n.º 3” (a redacção originária referia ‑se a “examinar
o auto”, sem mais); e
– na eliminação do primitivo n.º 4 (que ressalvava “do disposto no número anterior o caso em que as gravações tiverem
sido ordenadas no decurso do inquérito ou da instrução e o juiz que as ordenou tiver razões para crer que o conhecimento
do auto ou das gravações, pelo arguido ou pelo assistente, poderia prejudicar as finalidades do inquérito ou da instrução”;
trata‑se de eliminação algo enigmática, pois nada no debate parlamentar foi referido para a justificar ou sequer enunciar).
No artigo 190.º, a extensão originária da aplicabilidade do disposto nos artigos 187.º, 188.º e 189.º “às conversações ou
comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone” foi complementada com o seguinte
aditamento: “designadamente correio electrónico ou outras formas de transmissão de dados por via telemática, bem como
à intercepção das comunicações entre presentes”.
A segunda alteração legislativa com especial relevância para as questões que constituem objecto do presente recurso
resultou do Decreto‑Lei n.º 320‑C/2000, de 15 de Dezembro, que aditou ao n.º 1 do artigo 188.º do CPP (“Da intercepção e
gravação a que se refere o artigo anterior é lavrado auto, o qual, junto com as fitas gravadas ou elementos análogos, é
imediatamente levado ao conhecimento do juiz que tiver ordenado ou autorizado as operações”) a expressão: “com a
indicação das passagens das gravações ou elementos análogos considerados relevantes para a prova”.
Este inciso final corresponde à utilização da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 27‑A/2000, de 17 de Novembro,
que autorizou o Governo a rever o Código de Processo Penal, com o sentido e extensão definidos nos artigos seguintes
(artigo 1.º), entre os quais, segundo o artigo 4.º: “Permite‑se que o juiz possa limitar a audição das gravações às passagens
indicadas como relevantes para a prova, sem prejuízo de as gravações efectuadas lhe serem integralmente remetidas”. Esta
norma não constava da Proposta de Lei n.º 41/VIII (Diário da Assembleia da República, VIII Legislatura, 1.ª Sessão
Legislativa, II Série‑A, n.º 59, de 15 de Julho de 2000, pp. 1891‑1898), tendo surgido no texto de substituição elaborado pela
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e aí aprovada por unanimidade (Diário da
Assembleia da República, VIII Legislatura, 2.ª Sessão Legisla-tiva, II Série‑A, n.º 10, de 23 de Outubro de 2000, pp. 218‑224),
tal como no Plenário (Diário citado, I Série, n.º 13, de 20 de Outubro de 2000, p. 498).
Para terminar a recensão do quadro legal aplicável, resta referir que a Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, que estabeleceu
um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens a favor do Estado relativa, entre
outros, aos crimes de associação criminosa, lenocínio e lenocínio e tráfico de menores, estes quando praticados de forma
organizada (artigo 1.º, n.ºs 1, alíneas f) e h), e 2), estatuiu no seu artigo 6.º (Registo de voz e de imagem):
[…]
No que concerne à jurisprudência do Tribunal Constitucional, há a assinalar, para além do já citado Acórdão n.º 407/97, a
prolação dos Acórdãos n.ºs 347/2001, 528/2003, 379/2004 e 223/2005 e da Decisão Sumária n.º 324/2004, todos incidindo
sobre a questão da “imediatividade” da apresentação ao juiz do auto de intercepção e gravação prevista no artigo 188.º,
n.º 1, do CPP (o primeiro Acórdão reportado à redacção anterior à Lei n.º 59/98, o segundo à redacção dada por esta Lei, os
dois últimos quer à redacção anterior quer à posterior ao Decreto‑Lei n.º 320‑C/2000, e a Decisão Sumária a esta última
redacção), e ainda os Acórdãos n.ºs 411/2002 (que julgou inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 1, da CRP, a
interpretação normativa que torna inaplicável ao prazo de ar-guição de nuli-dade respeitante a escutas telefónicas ocorrida
durante o inquérito o que vem consagrado no artigo 120.º, n.º 3, alínea c), do CPP [até ao encerramento do debate
instrutório] e aplicável o estabelecido no artigo 105.º do mesmo Código [dez dias a contar da notificação da acusação,
terminando antes do fim do prazo para requerer a instrução]) e 198/2004 (que não julgou in-constitucional a norma do
artigo 122.º, n.º 1, do CPP, entendida como auto-rizando, face à nulidade/invalidade de intercepções telefónicas realizadas,
a utilização de ou-tras provas, dis-tintas das escutas e a elas subsequentes, quando tais provas se traduzam nas declarações
dos próprios arguidos, designadamente quando tais declarações sejam confessó-rias).
Nos três primeiros Acórdãos citados (o quarto – Acórdão n.º 223/2005 – incidiu sobre uma situação de incumprimento do
Acórdão n.º 379/2004), o Tribunal Constitucional reiterou o critério decisório definido no Acórdão n.º 407/97, que conduziu,
nos casos em cada um desses arestos apreciados, à emissão de similares juízos de inconstitucionalidade.
[…]
Grande parte das questões referenciadas no precedente número têm por suporte a apreciação da adequação do sistema
legal actualmente vigente entre nós com as exigências que nesta matéria têm sido estabelecidas pela jurisprudência do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, face ao disposto no artigo 8.º da Convenção Europeia dos Direi-tos do Homem,
que proclama o direito de qualquer pessoa ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua
correspondência (n.º 1) e proíbe ingerências da autoridade pública no exercício desse direito, excepto se essa exigência
estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança
nacional, para a segurança pública, para o bem‑estar económico do país, a defesa da ordem e a preven-ção das infracções
penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das liberdades dos outros (n.º 2).
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Na síntese apresentada por Ireneu Cabral Barreto (“A Investigação criminal e os direitos humanos”, Polícia e Justiça –
Revista do Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, III Série, n.º 1, Janeiro ‑Junho de 2003, pp. 43‑85, em
especial pp. 57‑63; e “A jurisprudência do novo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”, Sub Judice – Justiça e Sociedade,
n.º 28, Abril‑Setembro 2004, pp. 9‑32, em especial pp. 20‑21; cf. ainda, do mesmo autor, A Convenção Europeia dos
Direitos do Homem Anotada, 3.ª edição, Coim-bra, 2005, anotações I-3.3 e II‑4. e 6.4. ao artigo 8.º, a pp. 184, 196 e 199; e
João Ramos de Sousa, “Escutas telefónicas em Estrasburgo: O activismo jurisprudencial do Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem”, Sub Judice, citada, pp. 47‑55 ):
“A jurisprudência de Estrasburgo, tendo em conta a gravidade da ingerência na vida das pessoas que representa a escuta
telefónica, precisou que não basta uma lei a prever essa possibilidade.
Para prevenir o risco de arbítrio que o uso desta medida poderia acar-retar, entende ‑se que uma tal lei deve conter uma
série de garantias mínimas:
– definir as categorias de pessoas susceptíveis de serem colocadas em escutas telefónicas;
– a natureza das infracções que podem permitir essa escuta;
– a fixação de um limite de duração dessa medida;
– as condições do estabelecimento de processos verbais de síntese con-signando as conversas interceptadas;
– as precauções a tomar para comunicar, intactos e completos, os re-gistos realizados, para o controlo do juiz e da
defesa;
– as circunstâncias nas quais pode e deve proceder‑se ao apagamento ou destruição das fitas magnéticas,
nomeadamente após uma absolvição ou o arquivamento do processo.”
[…]
Do relato da evolução legislativa resulta uma oscilação quanto ao número e conteúdo do “auto de intercepção e
gravação”. A circunstância de a versão originária do artigo 188.º do CPP aludir a um único auto e de ser o exame desse auto
pelo arguido, pelo assistente e pelas pessoas escutadas que lhes possibilitaria inteirarem ‑se da conformidade das gravações
e obterem cópia dos elementos referidos no auto, levou a que se entendesse […]), designadamente no parecer n.º 92/91
(complementar), de 17 de Setembro de 1992, do Conselho Consultivo da Procuradoria ‑Geral da República, que esse auto
não devia conter apenas o registo do acto de intercepção, mas inclusivamente o conteúdo das conversações interceptadas,
por transcrição das tidas por relevantes e menção genérica das consideradas destituídas de interesse […].
A intervenção legislativa consumada pela Lei n.º 59/98 […] visou afastar esse entendimento, tornando clara a existência
de dois autos – um relativo ao acto de intercepção e gravação e outro de transcrições –, sendo ao auto de transcrição que
é facultado o acesso por parte do arguido, do assistente e das pessoas escutadas, para efeitos de controlo da fidelidade das
mesmas. Simultaneamente veio prever‑se, de forma expressa, a possibilidade de conhecimento, a título excepcional, do
conteúdo das comunicações por parte do órgão de polícia criminal antes do seu conhecimento pelo juiz, e a possibilidade de
o juiz, na sua tarefa de selecção dos elementos que, por considerados relevantes para a prova, deviam ser transcritos, ser
coadjuvado por órgão de polícia criminal.
Finalmente, a alteração operada pelo Decreto‑Lei n.º 320‑C/2000 veio de novo alterar o conteúdo do auto de
intercepção e de gravação. Ele deixou de ser mero auto de registo da efectivação da operação, para dever sempre conter,
não a transcrição das passagens que o órgão de polícia criminal reputasse relevantes (como entendera o parecer n.º 92/91
da Procuradoria‑Geral da República), mas a indicação dessas passagens, com o objectivo, que resulta do artigo 4.º da Lei
n.º 27‑A/2000, de limitar o dever de o juiz ouvir as gravações às passagens indicadas […]. A atribuir‑se importância
decisiva a esta menção da lei de autorização legislativa, não será eventualmente o mais correcto o entendimento de que o
juiz também se pode dispensar de ouvir as gravações relativas às passagens indicadas como relevantes. No entanto –
repete‑se – não está em causa a correcção, ao nível da interpretação do direito ordinário, do critério normativo acolhido no
acórdão recorrido, mas antes saber se este critério viola, ou não, normas ou princípios constitucionais.
[…]
Com base nas referências, por transcrição ou por resumo, das passagens das conversações que o órgão de polícia criminal
(que está sujeito a especiais obrigações de objectividade) considera relevantes – indicações essas que, porque
necessariamente acompanhadas do envio ao juiz das fitas gravadas ou elementos análogos, merecem, à partida, um juízo
de fidedignidade, atenta a possibilidade efectiva de controlo da sua corres-pondência ao material gravado – pode o juiz
quer determinar de imediato a interrupção da intercepção revelada desnecessária, quer formular juízo próprio sobre a
admissibilidade e a relevância dos elementos a transcrever.
Acresce que, em rigor, essa selecção dos elementos a transcrever é necessariamente uma primeira selecção, dotada de
provisoriedade, podendo vir a ser reduzida ou ampliada. Assiste, na verdade, ao arguido, ao assistente e às pessoas
escutadas o direito de examinarem o auto de transcrição, exame que se deve entender não ser apenas destinado a conferir
a conformidade da transcrição com a gravação e exigir a rectificação dos erros de transcrição detectados ou de
identificação das vozes gravadas, mas também para reagir contra trans-crições proibidas (por exemplo, de con-versações do
arguido com o defensor) ou irrelevantes. Inversamente, deve ser facultado à defesa (e também à acusação) a possibilidade
de requerer a transcrição de mais passagens do que as inicialmente seleccionadas pelo juiz, quer por enten-derem que as
mesmas assumem relevância própria, quer por se revelarem úteis para esclarecer ou contextualizar o sentido de passagens
anteriormente seleccionadas.
No presente caso, os recorrentes não questionam a admissibilidade e a relevância das transcrições seleccionadas pelo juiz
com base nas indicações fornecidas pelo órgão de polícia criminal, indicações com as quais o Ministério Público manifestou
plena concordância. O que, no fundo, os recorrentes acabam por considerar inconstitucional é a circunstância de essa forma
de coadjuvação dos órgãos de polícia criminal ter sido prestada sem ter sido previamente solicitada, por forma expressa,
pelo juiz de instrução. No entanto, a inequívoca aceitação, por parte deste, dessa coadjuvação, torna puramente formal a
pretensa irregularidade, que, de modo algum, pode ser considerada como pondo em risco os valores prosseguidos pela
exigência, feita pela jurisprudência constitucional, de acompanhamento judicial con-tínuo e próximo, temporal e
materialmente, da fonte.
Conclui‑se, assim, que, independentemente de ser essa, ou não, a melhor interpretação do regime legal vigente, não é
constitucionalmente imposto que o único modo pelo qual o juiz pode exercitar a sua função de acompanhamento da
operação de intercepção de telecomunicações seja o da audição, pelo próprio, da integralidade das gravações efectuadas
ou sequer das passagens indicadas como relevantes pelo órgão de polícia criminal, bastando que, com base nas menções ao
conteúdo das gravações, com possibilidade real de acesso directo às gravações, o juiz emita juízo autónomo sobre essa
relevância, juízo que sempre será susceptível de contradição pelas pessoas escutadas quando lhes for facultado o exame do
auto de transcrição.
379/2004, 223/2005
Julga inconstitucional, por violação das disposições conjugadas dos artigos 32.º, n.º 8, 43.º, n.ºs 1 e 4 e 18.º, n.º 2 da
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Constituição da República Portuguesa, a norma constante do artigo 188.º, n.º 1 do CPP, quer na redacção anterior quer na
posterior à que foi dada pelo Decreto-Lei n.º 3 20-C/2000, de 15.12, quando interpretada no sentido de uma intercepção
telefónica, inicialmente autorizada por 60 dias, poder continuar a processar-se, sendo prorrogada por novos períodos,
ainda que de menor duração, sem que previamente o juiz de instrução tome conhecimento do conteúdo das conversações.
Julga inconstitucional por violação dos mesmos preceitos da Constituição da República Portuguesa a citada norma, na
interpretação segundo a qual, a primeira audição, pelo juiz de instrução criminal, das gravações efectuadas pode ocorrer
mais de três meses após o início da intercepção e gravação das comunicações telefónicas.
Extracto da fundamentação:
As questões de constitucionalidade suscitadas não são novas para o Tribunal Constitucional que já teve ocasião para
sobre elas se pronunciar nos Acórdãos n.ºs 407/97, de 21/05/97, 347/01, de 10/07/01 e, mais recentemente, no Acórdão n.º
528/03, de 31/10/03 que para aqueles dois primeiros remeteu (cfr. www.tribunalconstitucional.pt).
[…]
[…] esta jurisprudência do Tribunal Constitucional, para cuja fundamentação se remete e se dá aqui por reproduzida,
mantém inteira validade para o caso em apreço, o que leva a que se considere inconstitucional a norma constante do artigo
188º, nº 1 do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de a intercepção telefónica, inicialmente autorizada por 60
dias, poder continuar a processar-se, sendo prorrogada por dois novos períodos (de 30 dias cada um), sem que previamente
o juiz de instrução controle e tome conhecimento do conteúdo das conversações, por violação dos artigos 32º, nº 8, 34º, nºs
1 e 4 e 18º, nº 2 da Constituição, bem como a mesma norma, na interpretação segundo a qual a primeira audição da
gravação das escutas telefónicas pelo juiz de instrução pode ocorrer durante o aludido segundo período de prorrogação.
528/2003
Julga inconstitucional, por violação das disposições conjugadas dos artigos 32.º 8, 34.º s 1 e 4 e 18.º 2 da Constituição, a
norma constante do art.º 188.º 1 do CPP, na redacção anterior à que foi dada pelo DL 320 -C/2000, de 15 de Dezembro,
quando interpretada no sentido de não impor que o auto da intercepção e gravação de conversações e comunicações
telefónicas seja, de imediato, lavrado e levado ao conhecimento do juiz.
Extracto da fundamentação:
[…] o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem voltou a ter oportunidade para reiterar a sua jurisprudência em matéria
de escutas telefónicas. Tal aconteceu, nomeadamente, nos casos “PG e JH v. Reino Unido” (acórdão de 25 de Setembro de
2001) e “Prado Bugallo v. Espanha” (acórdão de 18 de Fevereiro de 2003). Neste último acórdão, aquele Tribunal voltou a
sublinhar a necessidade de preenchimento, pelas legislações nacionais, das condições exigidas pela sua jurisprudência,
designadamente nos acórdãos “Kruslin v. França” e “Huvig v. França”, para evitar os abusos a que podem conduzir as
escutas telefónicas. Referiu-se, então, nomeadamente, à necessidade de definição das infracções que podem dar origem às
escutas, à fixação de um limite à duração de execução da medida, às condições de estabelecimento dos autos das
conversações interceptadas, bem como às precauções a tomar para comunicar intactas et completas as gravações
efectuadas, de modo a permitir um possível controlo pelo juiz e pela defesa.
[…]
[…] entender que situações como as que ocorreram no presente processo - em que os autos de intercepção e gravação de
conversações telefónicas que tinham sido entretanto autorizadas só foram levados ao conhecimento do juiz que as ordenou
38 dias depois de elas terem tido início - são ainda abrangidas pela expressão imediatamente, colide frontalmente com os
interesses que se pretendem acautelar com aquela exigência, na medida em que impede o seu acompanhamento próximo
pelo juiz.
347/2001
Julga inconstitucional, por violação das disposições conjugadas dos artigos 32.º n.º 8, 34.º n.ºs 1 e 4 e 18.º n.º 2 da
Constituição, a norma constante do artigo 188.º, n.º 1 do CPP, na redacção anterior à que foi dada pela Lei n.º 59/98, de 25
de Agosto, quando interpretada no sentido de não impor que o auto da intercepção e gravação de conversações e
comunicações telefónicas seja, de imediato, lavrado e levado ao conhecimento do juiz e que, autorizada a intercepção e
gravação por determinado período, seja concedida autorização para a sua continuação sem que o juiz tome
conhecimento do resultado da anterior.
Extracto da fundamentação:
Sempre apelando para a ponderação a que necessariamente se tem de operar entre os sacrifícios ou perigos que a escuta
telefónica implica e os interesses mais relevantes da perseguição penal, particularmente difícil em matéria de tráfico de
estupefacientes - a tensão dialéctica entre os direitos individuais de defesa do arguido e o "ius puniendi" do Estado - o
Acórdão nº. 407/97 do Tribunal Constitucional acolhe as seguintes ideias-chave:
a) Consagrada constitucionalmente a proibição de ingerência nas telecomunicações (artigo 34º nº 4 da CRP), a
possibilidade de existir essa ingerência no quadro do que é constitucionalmente tolerado ("matéria de processo criminal")
impõe que ela seja "compaginada com uma exigente leitura à luz do princípio da proporcionalidade, subjacente ao artigo
18º nº 2 da Constituição".
b) A restrição do direito fundamental em causa deve, assim, limitar-se "ao estritamente necessário à salvaguarda do
interesse constitucional na descoberta de um concreto crime e punição do seu agente"
c) "A imediação entre o juiz e a recolha da prova através da escuta telefónica aparece como o meio que melhor garante
que uma medida com tão específicas características se contenha nas apertadas margens fixadas pelo texto constitucional"
d) A garantia que representa a intervenção do juiz "pressupõe o acompanhamento da operação de intercepção
telefónica"
e) Não se impondo que a escuta seja materialmente realizada pelo juiz, deve assegurar-se "um acompanhamento
contínuo e próximo temporal e materialmente da fonte (imediato na terminologia legal), acompanhamento esse que
comporte a possibilidade real em função do decurso da escuta ser mantida ou alterada a decisão que a determinou"
f) A expressão "imediatamente" "não poderá (...) reportar-se apenas ao momento em que as transcrições se mostrarem
feitas (pois ficaria aberto o caminho à existência de largos períodos de falta de controlo judicial à escuta sempre que a
transcrição se atrasasse)"
g) Pressupondo aquela expressão ("imediatamente") um efectivo acompanhamento e controlo da escuta pelo juiz que a
tiver ordenado enquanto as operações decorrerem, ela não poderá significar "a inexistência, documentada nos autos, desse
acompanhamento e controlo ou a existência de largos períodos de tempo em que essa actividade do juiz não resulte do
processo"
[…]
[…] fazer equivaler o inciso "imediatamente" "ao tempo mais rápido possível", em termos de "cobrir" situações como a de
o auto de transcrição ser apresentado ao juiz meses depois de efectuadas a intercepção e gravação das comunicações
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telefónicas, mesmo tendo em conta a gravidade do crime investigado e a necessidade daquele meio de obtenção da prova,
restringe desproporcionadamente o direito à inviolabilidade de um meio de comunicação privada e faculta uma ingerência
neste meio para além do que se considera ser constitucionalmente admissível.
Ficar no desconhecimento do juiz, durante tal lapso de tempo, o teor das comunicações interceptadas, significa o
desacompanhamento próximo e o controlo judiciais do modo como a escuta se desenvolve, o que se entendeu no citado
Acórdão nº 407/97 – como aqui se entende – colidir com os interesses acautelados pela exigência de conhecimento
imediato pelo juiz. E impede, ainda, a destruição, em tempo necessariamente breve, dos elementos recolhidos sem interesse
relevante para a prova, a que, só por si, não obsta a fixação pelo juiz de um prazo para a intercepção, no termo da qual esta
deve findar.
Por outro lado, autorizar novos períodos de escuta, a mero requerimento do Ministério Público, sem que a autorização
seja precedida do conhecimento judicial do resultado da intercepção anterior, continua a significar a mesma ausência de
acompanhamento e de controlo por parte do juiz, o que pode até traduzir-se em longos períodos (um dos postos telefónicos
foi interceptado desde 3.11.1995 a 15.11.1996 e o outro desde 3.04.1996 a 12.11.1996 e de novo entre 31.03.1997 a
5.09.1997) de utilização deste meio de obtenção de prova na disponibilidade total dos órgãos de investigação.
407/1997
Julga inconstitucional, por violação do disposto no n.º 6 do artigo 32.º da Constituição, a norma do n.º 1 do artigo 188.º
do CPP quando interpretado em termos de não impor que o auto da intercepção e gravação de conversações ou
comunicações telefónicas seja, de imediato, lavrado e levado ao conhecimento do juiz, de modo a este poder decidir
atempadamente sobre a junção ao processo ou a destruição dos elementos recolhidos, ou de alguns deles, e bem assim,
também atempadamente, a decidir, antes da junção ao processo de novo auto da mesma espécie, sobre a manutenção ou
alteração da decisão que ordenou as escutas.
Extracto da fundamentação:
Trata-se, pois, de fixar a interpretação constitucionalmente conforme do artigo 188º nº 1 do CPP no segmento em que se
insere a expressão «imediatamente», sendo certo ser tal expediente possível ainda nos limites da interpretação.
Assim sendo, «imediatamente» não poderá, desde logo, reportar-se apenas ao momento em que as transcrições se
mostrarem feitas (pois ficaria aberto o caminho à existência de largos períodos de falta de controlo judicial à escuta sempre
que a transcrição se atrasasse). Em qualquer dos casos, «imediatamente», no contexto normativo em que se insere, terá de
pressupor um efectivo acompanhamento e controlo da escuta pelo juiz que a tiver ordenado, enquanto as operações em que
esta se materializa decorrerem. De forma alguma «imediatamente» poderá significar a inexistência, documentada nos
autos, desse acompanhamento e controlo ou a existência de largos períodos de tempo em que essa actividade do juiz não
resulte do processo.
Em qualquer caso, tendo em vista os interesses acautelados pela exigência de conhecimento imediato pelo juiz, deve
considerar-se inconstitucional, por violação do nº 6 do artigo 32º da Constituição, uma interpretação do nº 1 do artigo 188º
do CPP que não imponha que o auto de intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas seja, de
imediato, lavrado e levado ao conhecimento do juiz, de modo a este poder decidir atempadamente sobre a junção ao
processo ou a destruição dos elementos recolhidos, ou de alguns deles, e bem assim, também atempadamente, a decidir,
antes da junção ao processo de novo auto de escutas posteriormente efectuadas, sobre a manutenção ou alteração da
decisão que ordenou as escutas.
É esta, exposta com a minúcia possível, a interpretação conforme à Constituição. A ela importa vincular o intérprete "juiz incluído" como este Tribunal tem repetidamente referido em situações onde faz uso deste recurso interpretativo.
3- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência
13/2009
Durante o inquérito, o juiz de instrução criminal pode determinar, a requerimento do Ministério Público, elaborado nos
termos do n.º 7 do artigo 188.º do CPP, a transcrição e junção aos autos das conversações e comunicações indispensáveis
para fundamentar a futura aplicação de medidas de coacção ou de garantia patrimonial, à excepção do termo de
identidade e residência, não tendo aquele requerimento de ser cumulativo com a promoção para aplicação de uma medida
de coacção, mas devendo o Ministério Público indicar nele a concreta medida que tenciona vir a promover.
Extracto da fundamentação:
O regime das escutas telefónicas
Considerações gerais
Na reforma introduzida no Código de Processo Penal pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, a matéria extremamente
sensível das escutas telefónicas foi uma das que sofreu alteração mais extensa e minuciosa, aproveitando o legislador para
corrigir alguns pontos que vinham a ser controvertidos, sobretudo no domínio da sua conformidade com a Constituição da
República Portuguesa (CRP), e para regular novos aspectos relacionados com novas áreas problemáticas. Não deve suscitar
estranheza esta insatisfação do legislador relativamente à regulação de tal matéria, que vinha já sendo objecto de pontuais
modificações e inovações, pois as escutas telefónicas têm uma articulação muito estreita com áreas muito sensíveis dos
direitos fundamentais, como sejam os da reserva da intimidade da vida privada e familiar, do direito à palavra e da
inviolabilidade das comunicações (arts. 26.º e 34.º, n.ºs 1 e 4 da CRP). Daí a afirmação de COSTA ANDRADE, um dos nossos
tratadistas mais proeminentes no estudo sistemático e pioneiro da matéria em foco, de que «(…) as escutas telefónicas se
mostr⌠am⌡particularmente rebeldes à pretensão de verter em forma de lei positivada uma qualquer disciplina
generalizadora e acabada.» («Sobre O Regime Processual Penal Das Escutas Telefónicas», Revista Portuguesa de Ciência
Criminal(RPCC), Ano 1.º, fascículo 3.º, p. 377 e Sobre As proibições De prova Em Processo Penal, Coimbra Editora, p. 280 ).
Acresce que as escutas telefónicas, como meio de obtenção de prova particularmente intrusivo, caracterizando-se pela
intromissão na intimidade da vida privada e familiar, na correspondência e na comunicação por meio da palavra falada, e
acarretando, por isso, uma elevada e expansiva danosidade social, do ponto de vista desses direitos fundamentais, estão
conexionadas, de modo particularmente intenso, com o regime das proibições de prova, nas modalidades de proibição de
produção e (ou) de utilização. «Não fossem os condicionalismos rigorosos que o tornam admissível, dir-se-ia ser mesmo um
meio de obtenção de prova desleal, contrário mesmo ao cerne do processo penal» (JOSÉ MOURAZ LOPES, «Escutas
telefónicas: seis teses e uma conclusão», Revista do Ministério Público, Ano 126, n.º 104 – OUT/DEZ 2005).
O regime das escutas é, por isso, o sismógrafo do sistema processual penal, na expressão de MARIA DE FÁTIMA MATAMOUROS, devidamente adaptada de outros tratadistas (“Escutas Telefónicas – O Que Não Muda Com A Reforma”, Revista
do CEJ, 1.º semestre de 2008, número especial). Um regime necessariamente fragmentário, descontínuo, reclamando um
trabalho em filigrana e uma «intervenção co-criadora da jurisprudência», segundo COSTA ANDRADE (ob. e loc. citados).
A evolução legislativa que tem marcado a regulação desta matéria tem sido pontual, como se disse, com excepção da
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reforma de 2007, que procurou responder mais detalhadamente à delicada e complexa problemática que ela suscita (sobre
a evolução legislativa, antes dessa reforma, veja-se o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 462/05, de 25/08/2005, DR 2.ª
S. de 5/12/2005, que faz uma análise exaustiva dessa legislação desde a redacção originária dos artigos 187.º e 188.º do
CPP, e, na sua esteira, o Acórdão do mesmo Tribunal n.º 4/2006, de 3/01/2006, publicado no DR, 2.ª S. de 14/02/2006, aliás
ambos do mesmo Relator: Juiz-Conselheiro Mário José de Araújo Torres).
Dado o alto teor de danosidade social que o caracteriza, o legislador teve, desde o início, a preocupação de traçar com
rigor os apertados pressupostos e delinear os princípios estruturantes deste meio de prova, que, consensualmente e não só
entre juristas (veja-se, entre outros, o sociólogo JEAN ZIEGLER, Os Senhores Do Crime, edição Terramar, capítulo 5.º), se tem
entendido ser imprescindível, nesta era da criminalidade organizada, para a descoberta de determinados crimes, mas sem
postergar ou anular os direitos fundamentais atingidos por tal meio. Estes só devem ser sacrificados excepcionalmente,
quando tal se mostre necessário (por falta de outro meio) à prevenção e investigação desses crimes, e apenas enquanto
houver necessidade de lançar mão dele, revelando-se esse meio como adequado e proporcional, o que envolve
forçosamente uma ponderação dos bens e direitos em conflito.
Evolução legislativa
Manifestando orientação por estes parâmetros, o legislador, logo na Lei de Autorização Legislativa n.º 43/86, de 26/09,
que concedeu autorização ao governo para aprovar o Código de Processo Penal, definiu no art. 2.º o sentido e extensão do
Código a elaborar, inscrevendo na alínea 25 do n.º 2, sobre a matéria de que estamos a tratar, a «Regulamentação rigorosa
da admissibilidade de gravações, intercepção de correspondência e escutas telefónicas, mediante a salvaguarda da
autorização judicial prévia e a enumeração restritiva dos casos de admissibilidade, limitados quanto aos fundamentos e
condições, não podendo em qualquer caso abranger os defensores, excepto se tiverem participação na actividade
criminosa.»
Em consonância com o assim determinado, o CPP/87 definiu o regime das escutas telefónicas no Capítulo IV, do Título III –
Dos meios de obtenção da prova -, fixando no art. 187.º os pressupostos materiais de admissibilidade de tal meio de prova,
no art. 188.º, as formalidades a que devia obedecer e no art. 190.º, a sanção aplicável ao incumprimento dos requisitos
legais estabelecidos nos dois primeiros.
Desse regime, quanto aos pressupostos materiais, destacava-se (art. 187.º):
- a necessidade de determinação ou de autorização das escutas por despacho do juiz (princípio da reserva do juiz);
- estar em causa a investigação de um dos crimes enumerados nas diversas alíneas do n.º 2 (crimes de catálogo);
- existência de razões para crer que a diligência se revelaria de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a
prova (princípio da subsidariedade);
- proibição da intercepção e gravação de conversações ou comunicações entre o arguido e o seu defensor, salvo se
houvesse razões para crer que elas constituíam objecto ou elemento do crime (n.º 3).
Quanto aos pressupostos formais, estabelecia-se no art. 188.º:
- controle das operações pelo juiz, ao qual devia ser levado, imediatamente, o auto de intercepção e gravação,
acompanhado das respectivas fitas gravadas (n.º 1);
- junção aos autos pelo juiz dos elementos reputados relevantes para a prova, ordenando aquele a destruição dos
elementos que não tivessem essa relevância (n.º 2);
- direito de acesso do arguido, assistente e pessoas escutadas ao auto, para se inteirarem da conformidade das
gravações e obterem à sua custa, se assim o desejassem, cópia de quaisquer elementos, salvo se, tendo as operações sido
ordenadas no decurso do inquérito ou da instrução, o juiz tivesse razões para crer que o conhecimento dado ao arguido ou
ao assistente poderia prejudicar as finalidades do inquérito ou da instrução (n.ºs 3 e 4).
No referente às consequências da violação dos requisitos apontados, regia o art. 190.º, estabelecendo que todos os
requisitos e condições referidos nos artigos 187.º e 188.º eram estabelecidos sob pena de nulidade.
Na revisão introduzida pela Lei n.º 317/95, de 28/11, procedeu-se a uma pontual alteração no art. 187.º, consistente
essencialmente no alargamento do catálogo de crimes em relação aos quais eram admissíveis a intercepção e escutas
telefónicas.
A Lei n.º 59/98, de 25/08, alterou o art. 188.º, em consonância com o teor de críticas e deficiências apontadas ao regime
de acompanhamento das escutas. Assim, veio estabelecer-se que o facto de se exigir o imediato conhecimento do juiz
relativamente ao auto da intercepção e gravação e das fitas gravadas não impedia que o órgão de polícia criminal que
procedia à investigação tomasse «previamente conhecimento do conteúdo da comunicação interceptada, a fim de poder
praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova» (n.º 2).
No que se referia à transcrição dos elementos recolhidos, veio estabelecer-se que o juiz mandaria transcrever em auto os
elementos que fossem relevantes para a prova, ordenando a sua destruição no caso contrário, do mesmo passo que veio
permitir-se, no n.º 4, a coadjuvação do juiz, nessa tarefa, pelo órgão de polícia criminal, conferindo-se-lhe a possibilidade de
nomeação de intérprete; fixou-se ainda o regime da transcrição das gravações, que se remeteu para o disposto no art.
101.º, n.ºs 2 e 3 do CPP.
Por último, no tocante ao acesso ao auto de transcrição por parte do arguido, assistente e pessoas escutadas, eliminou-se
a excepção que permitia ao juiz inibir tal acesso, baseado em razões que o levassem a crer que do mesmo poderia resultar
prejuízo para as finalidades do inquérito ou da instrução (n.º 5).
O Dec.-Lei n.º 320-C/2000, de 15/12, também alterou, em questões de pormenor, o art. 188.º, de acordo com algumas
críticas que vinham a ser formuladas, ainda no intuito de facilitar ao juiz o acompanhamento de todo o processo.
Assim, o n.º 1 passou a determinar que o conhecimento imediato dado ao juiz do auto e fitas gravadas seria
acompanhado da «indicação das passagens das gravações ou elementos análogos considerados relevantes para a prova».
Tal alteração teve a precedê-la a autorização legislativa concedida pela Lei n.º 27-A/2000, de 17/11 (art. 4.º), no sentido
de permitir que «o juiz possa limitar a audição das gravações às passagens indicadas como relevantes para a prova, sem
prejuízo de as gravações efectuadas lhe serem integralmente remetidas.»
A Lei n.º 48/2007
Merecem destaque especial as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, não só pela extensão e
importância de que se revestem, mas também porque o fulcro do presente conflito de jurisprudência assenta nessas
alterações, mais concretamente num dos seus pontos.
Começando pela Exposição de Motivos da Proposta de Lei é, desde logo, possível surpreender, no capítulo das escutas
telefónicas, as linhas essenciais dessas alterações:
“O regime de intercepção e gravação de conversações ou comunicações é modificado em múltiplos aspectos. Confina-se
este meio de obtenção de prova à fase de inquérito e exige-se, de forma expressa, requerimento do Ministério Público e
despacho fundamentado do juiz. Ao elenco de crimes contido no n.º 1 do artigo 187.º acrescentam-se a ameaça com prática
de crime, o abuso e simulação de sinais de perigo e a evasão quando o arguido tiver sido condenado por algum dos crimes
desse elenco. O âmbito de pessoas que podem ser sujeitas a escutas é circunscrito a suspeitos, arguidos, intermediários e
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vítimas (neste caso, mediante o consentimento efectivo ou presumido). A autorização judicial vale por um prazo máximo e
renovável de 3 meses. Esclarece-se que os conhecimentos fortuitos só podem valer como prova quando tiverem resultado de
intercepção dirigida a pessoa e respeitante a crime constantes dos correspondentes elencos legais».
[…]
Das alterações introduzidas destacam-se as seguintes linhas essenciais:
No capítulo dos requisitos materiais de admissibilidade:
a) Acentuação da excepcionalidade e subsidiariedade das escutas telefónicas, através da selecção de vocábulos e
expressões que reforçam a carga semântica daqueles princípios. Assim, onde antes se exigia que houvesse razões para crer
que a diligência se revelaria de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova, passou agora a impor-se
que haja razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a prova seria, de outra
forma, impossível ou muito difícil de obter. Como acentua DAMIÃO DA CUNHA, «O Regime Legal Das Escutas Telefónicas»,
Revista do CEJ, n.º 9 (especial), 1.º semestre de 2009, «existe uma clara intenção de afirmar, e acentuar, a
“excepcionalidade” (quando não o carácter de ultima ratio) do recurso às escutas telefónicas.»
b) Reforço do princípio da «reserva do juiz», através da exigência de um despacho fundamentado, quando antes apenas
se aludia a «despacho do juiz». E, se é certo que o adjectivo parece redundante, dada a geral imposição constitucional e
legal do principio da fundamentação das decisões judiciais, sejam despachos, sejam sentenças, a verdade é que a sua
inclusão no texto da lei só pode ter o sentido de fortalecer essa exigência em matéria tão melindrosa como esta, do mesmo
passo que o legislador quis acentuar o papel do juiz, dentro daquele princípio de reserva, como garante dos direitos,
liberdades e garantias fundamentais, no confronto da restrição destes com os rigorosos pressupostos da autorização das
escutas.
c) Esse reforço do papel do juiz foi ainda traduzido na restrição da sua função nesta fase à autorização das escutas,
requeridas necessariamente pelo Ministério Público. Anteriormente, a lei dava ao juiz o poder não só de autorizar, como
também o de «ordenar» a diligência, o que significava que aquele podia agir por contra própria, numa confusão de funções
processuais entre as duas magistraturas. Agora o juiz não se imiscui na investigação, ficando esse campo inteiramente
reservado ao Ministério Público, como aliás flui da sua “natureza” ex lege, a ele lhe competindo a iniciativa e a obrigação
funcional de promover as diligências adequadas, nomeadamente em matéria de escutas telefónicas. Daí que o princípio do
pedido, a cargo daquele magistrado, deva também circunscrever os poderes de autorização do juiz, que não poderá
desbordar dos seus limites, nem subjectiva, nem objectivamente e mesmo relativamente ao tempo de duração das escutas
(Veja-se ANDRÉ LAMAS LEITE, «Entre Péricles e Sísifo: O Novo Regime Legal Das Escutas Telefónicas», Revista do CEJ cit., p.
620-621, estabelecendo o referido Autor um paralelo com o que se passa em matéria de medidas de coacção – art. 194.º,
n.º 2 do CPP).
d) A intercepção e gravação de conversações e comunicações telefónicas só pode, actualmente, ser autorizada na fase
do inquérito, o que, de certo modo, constitui um corolário de todas as inovações referidas anteriormente.
e) Alargamento dos crimes de catálogo, por um lado, e restrição, por outro: alargamento relativamente aos crimes de
«ameaça com prática de crime ou de abuso e simulação de sinais de perigo» e «de evasão, quando o arguido haja sido
condenado por algum dos crimes previstos nas restantes alíneas do catálogo (alínea f) e g) do n.º 1); restrição em matéria
de armas, agora pertencendo ao catálogo unicamente os «crimes de detenção de arma proibida e de tráfico de armas.»
Por outro lado, no que diz respeito à extensão de competência a autoridades judiciárias de outros lugares, contemplada
no n.º 2, desapareceram os crimes de «associação criminosa», de «produção e tráfico de estupefacientes» e «contra a paz e
humanidade», estes últimos regulados agora pela Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho, e alargou-se o catálogo relativamente
aos «crimes de sequestro, rapto e tomada de reféns», «contra a identidade cultural e integridade pessoal» (alíneas b) e c).
f) Definição do universo de potenciais destinatários das escutas (n.º 4, alíneas a), b) e c), sendo essa uma necessidade já
posta em relevo por vários Autores, nomeadamente COSTA ANDRADE, Sobre As proibições De Prova, p. 292.
g) Fixação de um prazo máximo de autorização, eventualmente renovável por períodos sujeitos ao mesmo limite
temporal (n.º 6).
h) Regulação dos conhecimentos fortuitos, que só podem ser utilizados noutro processo em curso ou a instaurar, se
tiverem resultado de intercepção de meio utilizado por pessoa incluída no universo dos destinatários e na medida em que
seja indispensável à prova de crime previsto no catálogo (n.ºs 7 e 8).
No tocante às formalidades das operações, são de destacar as seguintes alterações:
a) No âmbito do princípio da «reserva do juiz», uma maior precisão e concretização do tempo e modo de levar ao
conhecimento daquele os elementos recolhidos, de modo a que ocorra um efectivo controle judicial das escutas e em tempo
oportuno, ou seja, no mais curto prazo de tempo achado conforme pelo legislador, garantindo-se, assim, a estrita
observância, em todo o processo, dos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, e tendo sempre presente,
como pano de fundo, a relevância desses elementos para a descoberta da verdade ou para a prova, que serviu de
fundamento à autorização. Nessa perspectiva, o legislador optou por fixar prazos relativamente curtos para o órgão de
polícia criminal levar ao conhecimento do Ministério Público os elementos recolhidos (de 15 em 15 dias) e para o Ministério
Público os apresentar ao juiz (quarenta e oito horas). Suprimiu-se, assim, a expressão adverbial “imediatamente”, constante
da anterior redacção, para traduzir a temporalidade em que devia processar-se o conhecimento a dar ao juiz dos referidos
elementos (n.ºs 3 e 4). A questão da interpretação dessa locução adverbial havia, com efeito, dado origem a divergências
jurisprudenciais, originando recursos para o Tribunal Constitucional, que por várias vezes se pronunciou sobre o sentido a
dar à exigência legal de imediaticidade (Acórdãos n.ºs 407/97, Proc. n.º 649/06, da 2.ª Secção; 347-01, de 10/06/2001 e
528/03, Proc. n.º 597/03, da 3.ª Secção);
b) Eliminação das transcrições generalizadas das gravações, em favor da relevância conferida à efectiva audição, como
regra, das próprias gravações das conversas e comunicações efectuadas, isto por uma razão de contacto directo do juiz com
esse material, e também por uma razão de economia tout court. Desse modo, o órgão de polícia criminal lavra o auto da
intercepção e gravação e elabora um relatório, no qual indica as passagens relevantes para a prova, descreve sucintamente
o seu conteúdo e explica a sua importância para a descoberta da verdade, levando esse elementos, acompanhado dos
suportes técnicos, ao Ministério Público, que, por sua vez, os leva ao conhecimento do juiz (n.ºs 1, 3 e 4);
c) O juiz determina a destruição imediata dos suportes técnicos manifestamente estranhos ao processo: i) que disserem
respeito a conversações em que não intervenham pessoas que não pertençam ao círculo das que podem ser alvo de escuta;
ii) que disserem respeito a matéria de segredo profissional, de funcionário ou do Estado; iii) cuja divulgação possa afectar
gravemente direitos, liberdades e garantias (n.º 6). É, pois, o juiz de instrução como juiz de garantias que aqui se assinala de
modo específico, num recorte muito mais nítido do que na lei anterior, em que o seu papel era, para além do controle das
operações, o de seleccionar o material relevante para a prova e mandar destruir o que o não fosse.
Como salienta CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA («As Escutas Telefónicas – A Mudança De Paradigma E Os Velhos E Novos
Problemas», (Revista do CEJ, número especial cit., pp. 257/258), «(…) pode o juiz fazer cessar a escuta, desde que
fundamentadamente, em especial, em nome da salvaguarda de direitos e interesses v.g., em caso de erro na pessoa alvo de
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escuta; ou mesmo sendo escutada a pessoa pretendida, quando se trate de conversações absolutamente estranhas ao
processo e irrelevantes para a prova (a que a mesma se destinava); ou verificando-se que ocorre uma clara desproporção
entre os direitos postos em causa ou o padrão de segredos revelados com o grau de necessidade da investigação.» Esta
solução, todavia, não merecerá o consenso da doutrina, para uma parte da qual se trata aqui de uma proibição de prova a
tutelar nos mesmos termos da proibição estabelecida para a gravação de conversações e comunicações telefónicas entre o
arguido e o seu advogado, segundo o regime estabelecido no n.º 5 do art. 187.º e relativamente a segredos que têm uma
eminente função pública e, por isso, são tutelados legalmente (segredo de Estado, segredo de justiça, segredo médico,
segredo dos ministros religiosos, sigilo do jornalista, etc.). Neste sentido, veja-se PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE,
Comentário do Código de Processo Penal, Universidade Católica Editora, pp. 506 e 513 e COSTA ANDRADE, em
reponderação da sua posição anterior, “Das Escutas Telefónicas”, 1.º Congresso de Processo Penal - Memórias (Coord. de
MANUEL GUEDES VALENTE, pp. 215 a 224).
Problema, neste âmbito, reside também em saber se a destruição pode ou não ser efectuada pelo juiz de instrução, sem
previamente ter dado a possibilidade aos interessados de exercerem o contraditório, considerando BENJAMIM DA SILVA
RODRIGUES que é inconstitucional, por violação das garantias de defesa do arguido (art. 32.º, n.º 1 da CRP), o entendimento
contrário (Das Escutas Telefónicas, I, Coimbra Editora 2008, p. 358). No mesmo sentido, entendendo que tal destruição deve
ser relegada para a fase em que vigore o contraditório, uma vez cessado o regime de segredo de justiça interno, opinam
ANDRÉ LAMAS LEITE, RPCC., Ano 17, n.º 4, p. 648 e PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, p. 512-513).
d) As transcrições e respectiva junção aos autos ocorrem, agora, apenas em determinadas circunstâncias: i) a
requerimento do Ministério Público e ordenadas pelo juiz, durante o inquérito, com vista a fundamentar a aplicação de
medida de coacção ou garantia patrimonial, com excepção do termo de identidade e residência (n.º 7); ii) depois de
encerrado o inquérito, as que o Ministério Público mandar transcrever ao órgão de polícia criminal para servirem de prova a
indicar na acusação; iii) as que o arguido e o assistente transcreverem, a partir de cópias das partes que considerem
relevantes contidas nos suportes técnicos e obtidas à sua custa, requerendo a junção da respectiva transcrição aos autos,
também para efeitos de prova (n.ºs 8 e 9). Só podem valer como prova as transcrições das escutas desse modo efectuadas,
havendo agora uma distinção muito nítida entre as transcrições, que são meios de prova, e as escutas, que constituem
meios de obtenção de prova. Porém, todas as transcrições obtidas pelos processos referidos ficam a constituir meios de
prova, independentemente da entidade que requer ou de terem sido requeridas durante o inquérito (para fundamentarem
medida de coacção) ou depois do encerramento dele, para serem indicadas na acusação, na contestação ou no
requerimento para abertura de instrução. Neste ponto concordamos com CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, (Ob. e loc. citados, p.
263 e ss.)
Eventualmente, a esses meios de prova, poderão ser ainda juntos pelo próprio tribunal de julgamento (Cf. neste sentido
CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA e em sentido divergente ANDRÉ LAMAS LEITE, aquele na Revista do CEJ, cit., p. 264 e este em
«Entre Péricles e Sísifo», na RPCC, também já citada, p. 655) outras transcrições necessárias à descoberta da verdade, num
afloramento do princípio de investigação judicial (n.º 10).
e) Do exposto anteriormente decorre uma outra inovação importante, consagrada no n.º 8: o acesso do arguido e do
assistente aos próprios suportes técnicos, bem como ao auto e relatório elaborados pelo órgão de polícia criminal,
inovação que tem o maior alcance quando encarada do ponto de vista da defesa do arguido, que, assim, pode seleccionar e
juntar aos autos os elementos que repute relevantes para esse fim e controlar a legitimidade e regularidade da escuta,
como assinala DAMIÃO DA CUNHA, que sustenta que «a consagração deste regime legal justifica-se por um princípio (ou
garantia) de justo processo ou justo tratamento, no sentido de que aquele que foi objecto de uma investigação (…) deve
poder “aproveitar”, em seu benefício, de eventuais elementos que possam ser úteis à sua defesa (incluindo o
contraditório)», para além da sua «participação no controlo da regularidade/legitimidade dos procedimentos de escutas»
(Ob. cit., p. 214).
Esta inovação não terá sido alheia a críticas que eram movidas ao anterior sistema e mesmo à sua conformidade
constitucional, por permitir que o juiz pudesse mandar destruir os elementos recolhidos que reputasse não terem relevância
para a prova, sem que o arguido tivesse a oportunidade de se pronunciar sobre tal matéria. No sentido da
inconstitucionalidade, aliás, já se tinham pronunciado vários acórdãos do Tribunal Constitucional, nomeadamente, o
Acórdão n.º 660/2006, de 28/11/06, que teorizou extensamente sobre o assunto, depois seguido pelos acórdãos n.ºs
450/2007, e 451/2007, ambos de 18/09/2007, DR 2.ª S. de 24/10/2007). E não só se garante o referido acesso do arguido e
assistente, mas vai-se mais longe.
f) Com efeito, dentro da lógica perfilhada por essa jurisprudência, consagra-se a possibilidade de as pessoas cujas
conversações e comunicações foram escutadas e transcritas (incluindo, naturalmente o arguido e o assistente) examinarem
os respectivos suportes técnicos até ao encerramento da audiência (n.º 11), a fim de controlarem a legalidade e
regularidade da transcrição, detectarem e corrigirem erros, identificarem vozes e reagirem contra transcrições proibidas ou
irrelevantes (Acórdão do TC n.º 660-06 citado), isto por um lado; por outro, a lei determina a conservação, até ao trânsito
em julgado da decisão que puser termo ao processo, dos suportes técnicos referentes a conversações e comunicações que
não foram transcritas para servirem como meio de prova, isto no objectivo de acautelar certos interesses, nomeadamente
da defesa, pois tais elementos não gravados podem servir para contrariar ou confrontar, contextualizando-a, determinada
perspectiva acusatória, podendo o arguido requerer a sua audição em julgamento ou em fase de recurso (Cf. o aresto
referido).
[…]
Dissemos acima que a transcrição de conversações e comunicações telefónicas representa uma antecipação de prova útil,
com vista à aplicação de uma medida de coacção ou de garantia patrimonial, à excepção do TIR.
Com efeito, as medidas de coacção, como vimos, têm de ser aplicadas precedendo audição do arguido, que pode ter lugar
no primeiro interrogatório judicial. Nesse momento, o juiz tem de dar conhecimento ao arguido, se ele for apresentado
detido (o que sucederá no caso de ser submetido a primeiro interrogatório judicial), em primeiro lugar, dos motivos da
detenção e, em segundo lugar, dos elementos do processo que indiciam os factos imputados e dos que preenchem uma
medida de coacção, incluindo os pressupostos genéricos e específicos da sua aplicação, tudo nos termos já anteriormente
referidos com mais detalhe. Quanto às medidas de coacção, não podem ser considerados para a fundamentação da sua
aplicação quaisquer elementos do processo que não tenham sido comunicados ao arguido, assim como este e o seu
defensor podem consultar os elementos do processo determinantes para o decretamento da medida, durante o
interrogatório e no prazo para a interposição de recurso (n.ºs 5 e 6 do art. 194.º).
Ora, se os referidos elementos se contiverem em escutas telefónicas, não podem estas servir para fundamentar medida
de coacção diferente do TIR senão constando da respectiva transcrição e estando esta junta aos autos, pois o arguido,
como vimos, não tem acesso a tais escutas, senão a partir do encerramento do inquérito (n.º 8 do art. 188.º) e daí que,
tendo elas de constar dos autos, só como prova documental possam figurar. Para isso, essa prova deve estar junta ao
processo antecipadamente, a fim de garantir que, no momento em que o arguido é ouvido, possa a mesma prova ser

453

usada e consultada, servindo ao mesmo tempo para fundamentar o respectivo despacho do juiz.
Tão mais premente é esta necessidade, quanto o arguido, se detido para primeiro interrogatório judicial, tem direito a ser
informado sobre os motivos da detenção, que até podem ser baseados em elementos recolhidos através das escutas, e não
pode deixar de ser interrogado pelo juiz num prazo excedente a 48 horas.
As transcrições das escutas podem levar algum tempo e daí que se justifique que as mesmas, para além das razões já
invocadas, devam ser requeridas antecipadamente, sob pena de poder ficar inviabilizado o referido primeiro interrogatório,
sobretudo em processos complexos em que haja vários arguidos e se imponha transcrever um assinalável número de
gravações de conversações e comunicações telefónicas, como, por regra, sucede em processos em que este meio de
obtenção de prova é usado.
Esta mesma necessidade de prover antecipadamente a tais situações foi reconhecida por PAULO PINTO DE
ALBUQUERQUE, ob. cit., p. 515: «No caso de processos com um grande volume de escutas, esta tramitação é dificilmente
praticável, pois não pode ficar a aguardar-se depois da decisão de aplicação da medida de coacção vários dias e até
semanas pela transcrição das conversações e comunicações mandadas revelar pelo juiz. O MP pode requerer com alguma
antecedência em relação ao interrogatório a transcrição e junção aos autos das conversações e comunicações que entender
indispensáveis para fundamentar a aplicação das medidas e o juiz pode tomar previamente ao interrogatório a sua decisão
sobre quais as escutas que entende que devem ser reveladas, transcritas e mandadas juntar aos autos. Quando estiverem
prontas as transcrições, o MP deve requerer então a realização de interrogatório judicial para aplicação de medida de
coacção, no qual se revelarão as transcrições efectuadas. Este desfasamento temporal entre o requerimento do MP de
transcrição e junção aos autos de conversações e comunicações e o requerimento do MP de realização de interrogatório
para aplicação de medida de coacção permite que as transcrições sejam feitas entretanto e estejam concluídas na data do
interrogatório e não tenha que se aguardar pelas mesmas na fase posterior ao interrogatório, quando já está a correr o
prazo de recurso da decisão que aplicou medida de coacção ou de garantia patrimonial.»
Acresce que, como muito bem se aduz no acórdão-fundamento, transcrito no essencial (supra, 7.1. B), o mecanismo
agora criado pelo legislador, a par de outras modificações, indicia que se pretendeu agilizar o sistema, sem prejuízo de
direitos, liberdades e garantias fundamentais, mal se compreendendo que a pretendida agilização degenerasse em
“arrastamento” processual, sobretudo quando estão em causa crimes de complexa investigação como são, em geral,
aqueles em relação aos quais se permite a utilização de um meio de obtenção de prova como as escutas, e quando o juiz já
teve que autorizar essas escutas por despacho fundamentado em que teve de ponderar o imperativo da sua
excepcionalidade e subsidiariedade com o da sua indispensabilidade para a descoberta da verdade ou a sua estrita
necessidade para a prova, por ser muito difícil ou mesmo impossível obtê-la de outro modo.
Por outro lado, sendo o Ministério Público o dominus do inquérito que deve actuar segundo critérios de estrita
objectividade (art. 53.º, n.º 1 do CPP) e conhecendo a matéria em investigação, é de supor que, ao requerer a transcrição de
determinadas escutas, o faz porque entende ser ela indispensável para fundamentar uma medida de coacção, que não pode
ser aplicada em medida mais gravosa do que a requerida.
De qualquer forma, tal não contende – acrescentamos nós - com a conveniência de o Ministério Público indicar, no
requerimento em que pede as transcrições de determinadas gravações de conversas e comunicações telefónicas que foram
escutadas, a medida de coacção ou de garantia patrimonial diferente do TIR que tenciona promover, para que o juiz, ele
próprio, como também legalmente lhe compete, ajuíze autonomamente da sua indispensabilidade.
DR 216 SERIE I de 06-11-2009: Diário da República, Bases de Dados Jurídicas
4- Acórdãos do STJ
VI - A localização celular é uma inovação introduzida pela Lei 48/2007, de 29-08, que, enquanto meio de obtenção de
prova, se mostra prevista nos arts. 188.° e 252.º-A do CPP, com um sentido e alcance bem distintos. A obtenção de dados
através da localização celular, muito em uso no meio militar e até civil, para controle da localização de pessoas, pela
adaptação de um dispositivo (GPS ou GSM) ao telemóvel, diz respeito à utilização de dados, revela o percurso físico que o
titular do telemóvel fez ou a está a fazer, a sua mobilidade ou permanência; por via da sua ligação à rede telefónica revela a
localização do aparelho telefónico, obedecendo ao mesmo propósito que uma vigilância policial sobre um dado indivíduo
potenciada pelos meios electrónicos disponíveis pelas forças policiais, não permitindo aperceber ou revelar quaisquer
comunicações nem o seu conteúdo (cf., neste sentido, Pedro Verdelho, RMP, Ano 27, 115/116, e Revista do CEJ, 1.º
semestre, 2008, pág. 169). São aí incluídos «a latitude, longitude e altitude, a direcção de deslocação, o nível de precisão da
informação de localização, a identificação da célula da rede em que o equipamento terminal está localizado em dado
momento e hora de registo de informação da localização», complementa o Parecer da PGR de 02-10-2009,
VII - A obtenção de dados de localização celular, nos termos do art. 189.°, n.º 2, do CPP, está submetida à autorização,
por despacho do Juiz quanto a crimes previstos no art. 187.°, n.º 1, do CPP, e em relação às pessoas mencionadas no seu n.º
4, ou seja, a crimes de catálogo, portadores, pois, de uma certa gravidade referentes a pessoas que preencham um estatuto
aí especificado.
VIII - A localização celular prevista no art. 252.°-A do CPP, e igualmente no art. 9.°, n.º 5, da Lei 32/2008, de 17-07, não se
confunde com a intercepção prevista no art. 189.°, n.ºs l e 2, do CPP, ao permitir que as autoridades de polícia criminal e as
judiciárias requeiram dados sobre a localização celular, se necessário a afastar um perigo à vida ou ofensa à integridade
física grave, em qualquer momento, e, se respeitarem a um processo crime em curso, é obrigatória a sua comunicação ao
juiz no prazo máximo de 48 h; não respeitando a processo em curso a comunicação é feita ao juiz da sede da entidade
competente para a investigação criminal e a violação deste formalismo importa nulidade.
IX - O regime da proibição de prova, nos termos do art. 126.º, n.º 3, do CPP, cinde-se em proibição de prova
absolutamente nula, insanável, e sanável, regime este mitigado no caso da localização celular, ressaltando dos termos
legais quando, proibindo-se a intromissão nas telecomunicações «sem o consentimento do respectivo titular», o que
pressupõe, por interpretação a contrario, a disponibilidade do direito à privacidade e confidencialidade que o sistema de
telecomunicações, à partida, deve e se propõe assegurar.
X - No caso, as localizações celulares foram levadas a efeito por força do art. 189.°, n.º 2, do CPP, sendo-lhes extensivos
os pressupostos e requisitos das escutas; os pressupostos respeitam à sua realização na fase de inquérito, pertinência com
crime de catálogo, não abdicando de uma autorização prévia do juiz, à luz de um critério pragmático, de pura necessidade,
por indispensáveis à descoberta da verdade, que de outro modo seria muito difícil de atingir, e proporcionalidade de uma
intromissão o menos lesiva possível, pelo tempo preciso, a fim de não comprimir desnecessariamente o direito à intimidade
e privacidade pessoal, tendo como destinatárias certas pessoas, os arguidos – cf. art. 187.°, n.ºs 1, al. a), e 4, al. a), do CPP.
Os arguidos mostravam-se indiciados da prática de crimes puníveis com penas excedentes a 3 anos de prisão, tornando-se
irrelevante a sua posterior absolvição pelo crime de associação criminosa.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
08-01-2014,
proc.
n.º
7/10.0TELSB.L1.S1,
em
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a7ea6ac09e68eeac80257c82004b4600?OpenDocument)
Nota: ver notas ao art.ºs 122.º, 126.º, 187.º, 189.º e 252.º-A.
V - Quanto a intercepções telefónicas, já foi entendimento do TC, o de que o segmento do n.º 3 do art.º 188.º do CPP,
considerada a redacção anterior à actualmente vigente, no qual se estabelecia a destruição dos elementos ditos não
relevantes, padecia de inconstitucionalidade, quando interpretada no sentido de que o arguido não teria que deles tomar
conhecimento prévio e sem que lhe fosse facultado pronunciar-se sobre a sua pertinência e eventual interesse, em vista de
uma melhor defesa.
VI - Mas, como se decidiu no Ac. do TC n.º 204/2008, de 02-04-2008 (Proc. n.º 974.º/07 - 3.ª), «… Posteriormente, o
Tribunal Constitucional, em Plenário, através do Acórdão n.º 70/2008, de 31 de Janeiro …, do mesmo relator, inflectiu esta
orientação, decidindo não julgar inconstitucional a norma do artigo 188.º n.º 3, do CPP …”, pelo que hoje esta questão
considera-se ultrapassada.
VII - No caso as intercepções telefónicas assentaram em propostas absolutamente explícitas − nomeadamente quanto ao
alvo principal, o aqui recorrente, e, entre diversos outros crimes, como o de furto qualificado, também quanto ao crime de
contrafacção de moeda p. e p. pelo art.º 262.º, n.º 1, do CP − formuladas pela PJ e pelo MP, depois determinadas
judicialmente.
VIII - Deste modo, não tem pertinência a censura operada sobre a valoração das intercepções telefónicas: não só o crime
em causa se encontrava já explicitamente enunciado como crime de catálogo, na al. f) do art.º 187.º do CPP, atenta a sua
redacção anterior à introduzida pela Lei 48/2007, de 28-08 − aí se referenciando, nomeadamente a «… a falsificação de
moeda ou títulos equiparados a moeda prevista no(s) artigo(s) 262.º … do Código Penal…» − como se tratou de típico
conhecimento de investigação, suportado por ordens legítimas de escuta, direccionada, nomeadamente, ao crime de
contrafacção de moeda, não apenas assente, pois, em mero conhecimento fortuito, cuja cognoscibilidade, por isso, como
se ajuizou nos Acs. do STJ de 23-10-2002 (Recurso n.º 2133/02) e de 04-05-2006 (Recurso n.º 4406/05), não deve ser
questionada.
IX - Na linha do entendimento de Manuel Monteiro Guedes Valente (in Escutas telefónicas − Da Excepcionalidade à
Vulgaridade, págs. 79 e ss.), onde se sustenta acompanhar Costa Andrade, serão de valorar os conhecimentos fortuitos
obtidos por escuta telefónica lícita que se destinem ao esclarecimento de um dos crimes do catálogo do art.º 187.º do CPP,
quer o sujeito desses factos seja arguido do processo em cuja vigilância telefónica se opera, quer seja um terceiro
(intermediário) − desde que tenha participado nas comunicações e conversações −, que se mostrem indispensáveis e
necessários a esse esclarecimento e que, face a um juízo de hipotética repetição de intromissão − estado de necessidade
investigatório −, se verifique uma probabilidade qualificada de que naquele processo autónomo se recorreria à escuta
telefónica por se mostrar indispensável para a descoberta da verdade ou de que seria impossível ou muito difícil, de outra
forma, obter prova e que os conhecimentos tenham sido comunicados imediatamente, ao MP e deste, imediatamente ao
juiz que autorizou a diligência processual.
(Acórdão
do
STJ,
5ª
SECÇÃO,
de
18-03-2010,
proc.
n.º
538.º/00.0JACBR-B.C1.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2dd176c11157caa98025771a00396664?OpenDocument
)
VI -Se o Juiz de Instrução se limitou, como era seu dever, a aplicar a lei, no caso o art.º 188.º, n.º 3, do CPP, na redacção
anterior à Lei 48/2007, e, por tal forma, ordenou a destruição dos suportes de intercepção telefónica sem que o arguido
tivesse conhecimento ou se pudesse pronunciar sobre a sua relevância, não ocorre a violação do direito de defesa que
assiste, no processo penal, ao arguido.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
03-12-2009,
proc.
n.º
187.º/09.7YREVR.S1,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/eb4c0451e83727a180257687004cb2ea?OpenDocument
)
V - Os recorrentes defendem que a declaração de inconstitucionalidade do n.º 3 do art.º 188.º do CPP nos precisos
termos do Ac. do TC n.º 660/06, deveria ter por consequência, não só que as conversas telefónicas interceptadas, gravadas
e transcritas nos presentes autos, não pudessem ser utilizadas contra os arguidos, como deveria ocasionar que os restantes
elementos de prova não pudessem ser utilizados. Em causa está a destruição de suportes magnéticos de escutas reputadas
irrelevantes, e a que os arguidos não tiveram acesso, o que fez entrar em crise o princípio do contraditório e a possibilidade
de contextualização das conversas havidas. A posição do acórdão recorrido foi a de que, no caso, tal “efeito à distância” se
não produzira.
VI -A doutrina dos “frutos da árvore venenosa” não teve nunca entre nós o “efeito dominó” de inquinar todas as provas
que em qualquer circunstância apareçam posteriormente à prova proibida e com esta relacionadas (vide Ac. do TC n.º
198.º/04). Daí que, só caso a caso e perante uma prudente análise dos interesses em jogo é que se poderá avaliar a
extensão dos efeitos da prova inquinada. Importa apurar um nexo de dependência não só cronológica, como lógica e
valorativa, entre a prova inquinada e a que se lhe seguiu.
VII - Importa distinguir entre interesses individuais que contendem directamente com a dignidade humana (tortura,
coacção, ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas) e a violação de interesses sem esse estigma, como
pode ser o caso de simples intromissão na vida privada, domicílio, correspondência ou comunicações. Se no primeiro caso
está posta de lado qualquer transigência em relação à prova subsequente, já no segundo é possível uma concordância
prática entre interesses conflituantes, com respeito pelos parâmetros da necessidade e proporcionalidade (vide Ac. do STJ
de 31-01-2008, Proc. n.º 4805/06 - 5.ª).
VIII - Na situação ora em apreço estão em confronto a inobservância dos requisitos formais das escutas (não da sua
admissibilidade) e a verdade material ao serviço da justiça penal. A impossibilidade de ser utilizado como prova o resultado
das escutas efectuadas, ficou a dever-se ao postergar do princípio do contraditório, que por sua vez está ao serviço dos
direitos da defesa. Acontece é que as provas ulteriormente conseguidas estiveram abertas a todo o contraditório. Não
custa pois, aqui, negar o pretendido “efeito dominó”.
(Acórdão
do
STJ
de
16-04-2009,
proc.
n.º
08P3375,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1b7c366c3607570c802575a0004e78ee?OpenDocument
)
Nota: ver nota ao art.º 122.º
I - Não se descortina qualquer inconstitucionalidade do art.º 34.º, n.º 4, da Constituição, por violação do disposto no art.º
8.º, n.º 2, da CEDH –, pois esta norma se sobreporia, na hierarquia das normas, às de direito interno e, inclusive, às de cariz
constitucional, nos termos dos arts. 8.º e 16.º da Constituição –, uma vez que é, pelo menos, duvidoso que as normas
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provenientes do direito internacional e, designadamente, do direito internacional convencional, tenham primazia sobre as
normas da Constituição e não é líquida a questão do lugar hierárquico da CEDH. Por conseguinte, não é nada líquido que as
normas do direito internacional constantes da CEDH estejam sequer ao mesmo nível que as normas da CRP (quanto mais
acima delas) e, se é, porventura, mais defensável o seu carácter supra legal, num posicionamento entre as leis e a
Constituição, o que é certo é que tais normas não podem servir de parâmetro aferidor das normas da lei fundamental
portuguesa.
II - Conforme já indicado em anterior acórdão proferido neste processo (de 16-10-2008), a questão da
inconstitucionalidade da interpretação do n.º 3 do art.º 188.º do CPP, na redacção anterior à Lei 48/2007, de 29-08 – que
considera que o juiz de instrução pode mandar destruir material coligido através das escutas telefónicas que tenha por
irrelevante em matéria de prova, sem primeiro dar ao arguido a oportunidade de conhecer esse material e de sobre ele se
pronunciar –, sofreu uma inflexão na jurisprudência constitucional, entendendo-se actualmente não lesar o direito de
defesa do arguido, consagrado no art.º 32.º, n.º 1, da CRP, entendido em toda a sua amplitude, mas particularmente na
óptica do contraditório – cf. Acs. do TC n.º s 70/2008, de 31-01, 204.º/2008, de 02-04, e 293/2008, de 29-05.
III - Não procede a tese do recorrente no sentido da aplicação imediata do n.º 6 do art.º 188.º do CPP, resultante da nova
redacção conferida pela Lei 48/2007, por se tratar de interpretação autêntica, nos termos do art.º 13.º do CC, já que a
solução consagrada na lei não se limita a fazer uma interpretação da norma, mas verdadeiramente a inovar, estatuindo de
forma substancialmente diversa do que estava prescrito no anterior n.º 3 do art.º 188.º do CPP e que agora consta do seu
n.º 6, complementado pelos seus n.º s 12 e 13. Com efeito, a redacção da lei anterior não permitia, desde logo pelo seu
teor verbal, chegar à mesma solução.
(Acórdão
do
STJ
de
18-12-2008,
proc.
n.º
08P2958,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/57029bbbaf63cba880257536006109f1?OpenDocument)
Ac. STJ de 13-03-2008 : «Exige-se neste preceito [artº 188º CPP], a imediata apresentação do auto da intercepção e
gravação juntamente com as fitas gravadas ao Mmº JIC, com indicação das passagens das gravações consideradas
relevantes para prova.
Com esta apresentação imediata, visa-se o controle atempado por parte do Juiz das escutas, de forma a que ele conclua
se é necessário que as mesmas prossigam ou não.
Nem a lei nem a Constituição estabelecem um prazo para que as escutas sejam apresentadas ao Juiz, logo não se exige
que tal apresentação ocorra após um determinado número de horas ou de dias de intercepção por isso, somos do
entendimento de que o termo 'imediatamente' tem de ser entendido com adequação, razoabilidade e proporcionalidade,
tendo em conta os interesses em conflito a acautelar (o interesse da investigação e o da salvaguarda do sigilo das
comunicações), a natureza e a complexidade da investigação em causa.
Assim tendo em conta estes critérios afigura-se-nos que, o imediatismo imposto pelo nº 1 do artº 188º do CPPenal, isto
é, o acompanhamento das escutas de forma a avaliar da necessidade da sua continuação ou não, deve considerar-se
satisfeito se o Juiz autorizou as escutas por determinado período e logo após o decurso deste, elas lhe são apresentadas.»
I -Havendo «razões para crer que a diligência se revelaria de grande interesse para a descoberta da verdade» (e, mesmo,
para a prova dos contactos telefónicos entre os diversos intervenientes), justificava-se que a requerida intercepção e
gravação das comunicações telefónicas (...) fosse – como foram – de autorizar.
II-Relativamente às transcrições cujo suporte possa ter «desaparecido», o tribunal colectivo, considerando-as «nulas»,
não as tomou em consideração, justamente porque, inexistindo os suportes respectivos, «ficou cerceado» de proceder à
sua imediação em audiência (...). «Daí que tal tenha determinado a ausência de convicção positiva quanto aos factos que as
escutas ilustrariam», pois que não considerou aceitável «a valoração pelo tribunal, como meio de prova dos factos vertidos
na pronúncia, de transcrições de escutas sem que o registo áudio estivesse disponível». Não valerá, pois, apelar agora para
a «nulidade» de escutas» que, como tal, foram efectivamente consideradas e, por isso, oportunamente «desconsideradas»
como «meio de obtenção de prova».
III - A circunstância de a juiz de instrução ter aproveitado as escutas apesar da linguagem codificada que os interlocutores
possam ter utilizado nas conversações interceptadas, não implica que o juízo de relevância para a prova feito sobre os
elementos recolhidos possa ser visto, porque desacompanhado de «intérprete», como ausência ou deficiência de controlo
das escutas. Por um lado, o juiz de instrução contou, a montante, com o juízo experimentado do órgão de polícia criminal
que, coadjuvando-o, lhe «indicou», ao apresentar-lhe as fitas gravadas ou elementos análogos, «as passagens consideradas
relevantes para a prova». E, por outro, ele próprio poderia – consoante os casos, a inteligibilidade das conversações e a sua
própria capacidade interpretativa – ter (ou não) nomeado intérprete. Porém, a nomeação de intérprete por parte do juiz de
instrução não só é facultativa («poderá») como se circunscreverá aos casos em que o juiz de instrução, ele próprio, o
entenda «necessário» (art.º 188.º.4 do CPP). Trata-se, pois, de um requisito, que, dependendo do alvedrio do juiz de
instrução ou da concreta necessidade por ele próprio sentida e avaliada, não só não é obrigatório como não é legalmente
«estabelecido sob pena de nulidade» (art.º 189.º). De qualquer modo, a sua pontual validação pelo tribunal colectivo foi
precedida pelo seu exame público em audiência, onde, justamente para permitir à defesa o seu contributo contraditório
em ordem à correcta interpretação da linguagem codificada utilizada pelos arguidos e seus interlocutores nas conversações
gravadas, houve o cuidado de se apelar ao saber, à experiência e ao juízo independente de um perito nomeado para o
efeito.
(Acórdão
do
STJ
de
10-01-2008,
proc.
n.º
07P4198,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7bfd4fddcd30787d802573d2003c2015?OpenDocument)
I - Estando a escuta telefónica autorizada, no caso de preterição das formalidades prescritas no art.º 188.º do CPP não
estamos na presença de um meio proibido de prova. As infracções às regras relativas à obtenção de tais meios de prova
configuram meras prescrições ordenativas de produção de prova, no dizer de Figueiredo Dias (Processo Penal, pág. 446.º).
II - E, de facto, não se justifica o regime da nulidade absoluta, insanável, mais adequado aos vícios de maior gravidade, na
total acepção da palavra, havendo que distinguir, na cominação estabelecida no art.º 189.º do CPP, que fala genericamente
em nulidade para a infracção às regras prescritas nos arts. 187.º e 188.º do CPP, entre pressupostos substanciais de
admissão das escutas, com previsão no art.º 187.º do CPP, e condições processuais da sua aquisição, enunciadas no predito
art.º 188.º.°, para o efeito de assinalar ao vício que atinja os primeiros a nulidade absoluta e à infracção às segundas a
nulidade relativa, sanável, sujeita a invocação até ao momento temporal previsto no art.º 120.º, n.º 3, al. c), do CPP,
dependente de arguição do interessado na sua observância.
III - Esta a posição que tem sido perfilhada na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
IV - A nulidade sanável, respeitando ao inquérito ou à instrução, deve ser arguida até ao encerramento do debate
instrutório, ou, não havendo lugar a instrução, até 5 dias após notificação do despacho que tiver encerrado o inquérito,
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«nos termos do art.º 120.º, n.º 3, al. c), do CPP, estando vedado ao julgador decretar, oficiosamente, sem arguição, a
consequência da nulidade desse meio de prova assim obtido.
V - Mostra-se preterido o formalismo da apresentação «imediata» do material escutado ao juiz, com atropelo pelos
direitos de defesa do arguido, se se determina a prorrogação do prazo inicial sem prévia análise, contacto expresso com
esse mesmo material, para indagar da necessidade de prorrogação.
VI - Porém, segundo o Ac. do TC n.º 4/2006, de 03-01, após as alterações introduzidas pelo DL 320.º-C/2000, de 11/02, já
a concessão de um prazo de 60 dias sem fiscalização intercalar não parece representar um descontrole intolerável das
escutas.
VII - Na verdade, após a alteração decorrente da reforma introduzida pelo DL 320-C/2000 impõe-se uma maior
compreensão e flexibilidade quanto ao sentido da imediatividade imposta no art.º 188.º, n.º 1, CPP, porque o formalismo
legal se tornou mais complexo, no sentido de a própria autoridade de polícia criminal ter de, por sistema, tomar
conhecimento do conteúdo das intercepções efectuadas, o que afasta o contacto meramente acidental do regime
antecedente, para passar a ser de dispêndio de actividades morosas, como audição de gravações, mesmo em língua
estrangeira, indicação dos seus intervenientes, e, sobretudo, de ponderação da sua utilidade à investigação, o que é
passível de «condicionar o critério de imediatividade» a que se refere o art.º 188.º, n.º 1, do CPP, escreveu-se na decisão
sumária n.º 252/2005 do TC, como já acontecera no Ac. do TC n.º 699.º/2004.
VIII - Mostram-se cumpridas as formalidades legais inerentes, não se verificando qualquer nulidade, se os autos
demonstram que as escutas telefónicas foram realizadas respeitando os prazos (judicialmente predefinidos) dentro dos
quais deveriam ter lugar (60 e 90 dias, prorrogados), a sua sustentação se fez por despacho judicial justificando a realização
em vista de se estar em presença de crime de catálogo – tráfico de estupefacientes –, sendo essenciais à decisão da causa,
e a transcrição efectuou-se sempre decorridos escassos dias sobre o termo da escuta, após o decurso de prazo
perfeitamente aceitável e nunca implicando objectivamente abandono do controle judiciário à escuta.
IX - Da afirmação de aceitação da credibilidade dos segmentos escutados, seleccionados pela PJ, não pode concluir-se
seguramente que os JIC não tenham lido as gravações e que tenha sido a autoridade policial a sobrepor-se a uma operação
da esponsabilidade última do juiz de instrução, à margem de exigível acompanhamento.
X - De resto, a lei não obriga a que fique certificada, em auto, a leitura dos suportes técnicos pelo JIC.
(Acórdão
do
STJ
de
07-03-2007,
proc.
n.º
06P4797,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0367c3da3af7b47e8025731b002e10ed?OpenDocument
)
I - «Desde que adequadamente assegurado o acompanhamento judicial da efectivação da operação», a conformação à
Constituição das normas dos arts. 126.º, n.º 3, 187.º, n.º 1, 188.º, n.º s 1 a 4, e 189.º do CPP não exige «a fixação de um
prazo máximo rígido entre o fim da gravação e a apresentação ao juiz do respectivo auto» - Ac. do TC n.º 4/2006, de 03-012006.
II - Bastará, como efeito, que a apresentação ao juiz dos «respectivos autos, com os correspondentes elementos de
suporte» seja feita «em termos de assegurar um efectivo e atempado controlo judicial da execução da operação» (ibidem).
III - Os arts. 101.º, 187.º e 188.º do CPP não exigem que o «auto de transcrição», porque não presidido pelo juiz, também
seja por ele assinado, bastando que o seja pelo funcionário encarregue da transcrição, que, assinando-o, implicitamente
certificará a respectiva conformidade com o «original».
IV - Na verdade, «as referências, por transcrição (…), das passagens das conversações que o órgão de polícia criminal
(que está sujeito a especiais obrigações de objectividade) considera relevantes, (…) porque necessariamente acompanhadas
do envio ao juiz das fitas gravadas ou elementos análogos, merecem, à partida, um juízo de fidedignidade, atenta a
possibilidade efectiva de controlo da sua correspondência ao material gravado» - Ac. do TC n.º 426.º/05, de 25-08-2005.
V Um duplo controlo, aliás: desde logo, o do juiz de instrução, que «pode (…) formular juízo próprio sobre a
admissibilidade e a relevância dos elementos a transcrever», através de «uma primeira selecção, dotada de
provisoriedade» (pois que «pode vir a ser reduzida ou ampliada»). E depois, o dos próprios interessados: «Assiste, na
verdade, ao arguido, ao assistente e às pessoas escutadas o direito de examinarem o auto de transcrição, exame que se
deve entender não ser apenas destinado a conferir a conformidade da transcrição com a gravação e exigir a rectificação dos
erros de transcrição detectados ou de identificação das vozes gravadas, mas também para reagir contra transcrições
proibidas (…) ou irrelevantes». «Inversamente deve ser facultado à defesa (…) a possibilidade de requerer a transcrição de
mais passagens do que as inicialmente seleccionadas pelo juiz, quer por entenderem que as mesmas assumem relevância
própria, quer por se revelarem úteis para esclarecer ou contextualizar o sentido de passagens anteriormente
seleccionadas».
VI - Na hipótese de «a coadjuvação dos órgãos de polícia criminal [art.º 188.º.4 do CPP] ser prestada sem ter sido
previamente solicitada, por forma expressa, pelo juiz de instrução», «a inequívoca aceitação, por parte deste, dessa
coadjuvação, tornará puramente formal a [correspondente] irregularidade».
VII - «Não é constitucionalmente imposto que o único modo pelo qual o juiz pode exercitar a sua função de
acompanhamento da operação de intercepção das telecomunicações seja o da audição, pelo próprio, da integralidade das
gravações efectuadas ou sequer das passagens indicadas como relevantes pelo órgão de polícia criminal, bastando que,
com base nas menções ao conteúdo das gravações, com possibilidade real de acesso directo às gravações, o juiz emita juízo
autónomo sobre essa relevância, juízo que será sempre susceptível de contradição pelas pessoas escutadas quando lhes for
facultado o exame do auto de transcrição» (ibidem).
(Acórdão
do
STJ
de
07-12-2006,
proc.
n.º
06P3839,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/edeb7ff00d3e54928025728700527338?OpenDocument)
I - Tendo em consideração que:
- os recorrentes colocaram a questão da proibição de prova relacionada com as operações de intercepção telefónica no
recurso que interpuseram para o Tribunal da Relação, que considerou que o eventual desrespeito pelas formalidades
previstas no art.º 188.º do CPP acarreta a verificação de nulidade sanável, sujeita ao regime de arguição dos arts. 120.º e
121.º, conforme jurisprudência deste STJ, tendo sido indeferida a arguição de nulidade por haver sido apresentada apenas
no recurso da decisão final, ou seja, fora de prazo, em momento em que a eventual invalidade já se encontrava sanada;
- na motivação de recurso dirigida ao STJ os recorrentes se limitaram a repetir os argumentos já apresentados no recurso
para o Tribunal da Relação, sem que algo houvessem alegado sobre a decisão por este tribunal proferida;
- a referida jurisprudência deste STJ em matéria de inobservância do formalismo previsto na lei adjectiva penal para a
realização das escutas telefónicas (art.º 188.º), após ordem e autorização judicial para o efeito, se mantém; há que
considerar sanada a nulidade arguida.
(Acórdão
do
STJ
de
06-12-2006,
proc.
n.º
06P3651,
em
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/73dcb5bd7e549844802572ae002fc4bc?OpenDocument)
II - Tendo a recorrente, no recurso para a Relação, suscitado a questão da nulidade das escutas telefónicas em alegação
genérica, sem sequer identificar ou concretizar os despachos judiciais que «não se encontram devidamente
fundamentados» ou «sem indicação de prazo» ou onde se verificam os «excessivos lapsos de tempo entre a data do auto e
a data em que o tribunal deve teve conhecimento», não poderia censurar-se a resposta que o tribunal da Relação deu ao
assunto: «Também a invocada nulidade das escutas telefónicas que foram ordenadas por despacho judicial a fls. 54, 64,
159.º, e 219.º, por alegada inobservância do art.º 188.º do CPP, se encontra sanada por falta de arguição até ao
encerramento do debate instrutório, nos termos do art.º 120.º, n.º 1 e 3 al. c) do referido diploma».
(Acórdão
do
STJ
de
27-04-2006,
proc.
n.º
04P3976,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c5bd3786a16dfa70802572600052839f?OpenDocument)
I - As eventuais nulidades pelo não cumprimento do disposto no art.º 188.º do CPP devem ser arguidas no prazo de cinco
dias após a notificação do despacho que encerrou o inquérito, nos termos do art.º 120.º.°, n.º 3, al. c), do CPP. Não o sendo
devem considerar-se sanadas.
(Acórdão
do
STJ
de
07-12-2005,
proc.
n.º
05P2942,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f08b6bf2d1fdfa1f8025726b004ec309?OpenDocument)
XIX - O princípio do contraditório, com assento constitucional no art.º 32.º, n.º 5, da CRP, impõe que seja dada a
oportunidade a todo o participante processual de ser ouvido e de expressar as sua razões antes de ser tomada qualquer
decisão que o afecte, nomeadamente que seja dada ao acusado a efectiva possibilidade de contrariar e contestar as
posições da acusação.
XX - Relativamente ao específico meio de obtenção da prova de intercepção e gravação de conversas telefónicas, a
possibilidade processual de contraditório está assegurada, desde logo, pelo disposto no art.º 188.º, n.º 5, do CPP possibilidade de examinar o auto de transcrição para se inteirar da conformidade das gravações.
XXI - Assim, entre o momento da junção ao processo das transcrições e a valoração no limite da formação da convicção
do tribunal perante o conjunto das provas produzidas, tem o arguido a possibilidade processual de exercer o contraditório,
quer contrariando a fidedignidade ou o sentido das conversas gravadas e transcritas, quer apresentando prova que permita
enfraquecer ou contrariar o sentido que, em termos de relevância probatória, pudesse resultar de tais elementos; além
disso, constituindo os suportes materiais das transcrições documentos, sempre poderá o arguido, uma vez juntas, exercer o
contraditório, nos termos do art.º 165.º, n.º 2, do CPP.
(Acórdão
do
STJ
de
06-10-2004,
proc.
n.º
04P1875,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cc01fff10f9c53df802571b9004f67da?OpenDocument)
I - O preceito do art.º 188.º, n.º 1, do CPP visa regular o controlo judicial sobre o desenvolvimento das escutas telefónicas
autorizadas, procedimento judicial esse que, inserindo-se na obtenção da prova, visa ainda tutelar o perigo de
ultrapassagem da danosidade permitida constitucional e legalmente.
II - É essa a doutrina que emana dos acórdãos do TC n.º s 407/97, de 21-05-1997, DR, II Série, 18-07-1997 e 347/01, de
10-07-2001, DR, II Série, 09-11-2001.
(Acórdão
do
STJ,
3ª
SECÇÃO,
de
23-10-2002,
proc.
n.º
02P1209,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9bf831af4c957ae58025741d005399c3?OpenDocument)
I - O meio de prova a que se refere o artigo 187.º, do CPP pode ser valorado pelo Tribunal em audiência de julgamento de
harmonia com o princípio consignado no artigo 127.º do mesmo Diploma.
II - A não observância do disposto no n. 1 do artigo 188.º, do CPP constitui nulidade sanável que, por conseguinte,
depende de arguição.
III - Perante o disposto no artigo 386.º, do Código Penal, é funcionário público para efeitos penais todo aquele que é
chamado a desempenhar e desempenha actividades compreendidas na função pública (administrativa ou jurisdicional).
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034900,
de
29-10-1998,
proc.
n.º
98P525,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/425a3ae53b62fe99802568fc003babb0?OpenDocument)
I - O normativo do n. 1 do artigo 188.º, do CPP, refere-se ao auto que testemunhe a ocorrência das operações de
intercepção e da gravação, e não a qualquer auto que testemunhe o conteúdo da matéria interceptada.
II - O CPP não exige a transcrição das gravações em discurso directo.
III - A circunstância de a transcrição ter sido feita no discurso indirecto não constitui a prática de uma nulidade e não se
traduz numa diminuição das garantias de defesa dos arguidos.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00032940,
de
14-11-1996,
proc.
n.º
048588,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/519402d5116586ff802568fc003b84d0?OpenDocument)
5- Acórdãos dos TR
1 - Não existe desrespeito do prazo máximo de 48 horas previsto pelo n.º 4 do art.º 188.º do CPPenal, se entre o dia em
que ele se iniciou e aquele em que foi feita a apresentação ao juiz para validação das intercepções telefónicas se interpôs
um fim-de-semana (mesmo que alargado, com feriado seguido de sábado e domingo).
2 - Mesmo que assim não se entendesse sempre se diria que o desrespeito dos prazos máximos estabelecidos nos n.ºs 3
e 4 do Art.º 188.º do CPP não determinaria a proibição de utilização das escutas. Na verdade, a eventual inobservância dos
requisitos e condições impostos pelos Art.ºs 187.º, 188.º e 189.º do CPPenal constitui nulidade relativa de prova proibida
que atinge os direitos à privacidade previstos no Art.º 126.º, n.º 3, do mesmo Código, sanável pelo consentimento e que só
pode ser conhecida a requerimento do titular do direito infringido. Pelo que se entenderia que o conhecimento oficioso de
tal nulidade constituiria excesso de pronúncia, gerador de nulidade e que deve conduzir à revogação da decisão proferida.
3 - Havendo situações em que a autorização da escuta telefónica de um determinado alvo, peticionada simplesmente
por referência ao IMEI, poderá contender com os princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação, outras
situações existirão em que essa incompatibilidade pode não se verificar.
4 - Não estando em causa a intercepção de conversações entre o defensor e o arguido ou suspeito, mas antes de
intercepções que têm a particularidade de um dos interlocutores ser um advogado, não é necessário invocar a existência de
fundadas razões para crer que as conversações incidiam sobre o objecto ou elemento de crime, como exige o Art.º 187.º,
n.º 5, do CPPenal, porquanto não existiam os respectivos pressupostos.
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Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
Extracto da fundamentação:
A ratio subjacente ao controlo apertado das escutas telefónicas, em matéria que contende com direitos fundamentais,
determina a natureza urgente daqueles actos, impondo que os prazos estabelecidos para a sua prática corram em férias.
Tal natureza urgente compagina-se com a realização do acto dentro do período normal de funcionamento dos tribunais,
mesmo durante o período de férias.
Pelo que se entende que inexiste desrespeito do prazo máximo de 48 horas previsto pelo n.º 4 do Art.º 188.º do CPPenal
se entre o dia em que ele se iniciou e aquele em que foi feita a apresentação ao juiz se interpôs um fim-de-semana (mesmo
que alargado, com feriado seguido de sábado e domingo).
Assim, o prazo de 48 horas a que se reporta o n.º 4 do Art.º 188.º do CPPenal - ou seja, o prazo concedido ao MP para
apresentação das escutas ao juiz de instrução - está sujeito às regras de contagem decorrentes do Art.º 104.º, n.º 1, do
CPPenal e, consequentemente, às normas do processo civil.
Na hipótese daqueles elementos serem fornecidos ao Ministério Público numa sexta-feira, ainda que o respectivo
magistrado promova em menos de 24 horas, não é possível a apresentação ao juiz nas 24 horas seguintes, atendendo a que
aos domingos não há turnos e, consequentemente, não há a possibilidade de praticar quaisquer actos processuais.
Assim, atendendo a que as 48 horas, a que se reporta o Art.º 188.º, n.º 4, do CPPenal, completaram-se num domingo, a
apresentação ao juiz deve, por aplicação do estatuído no Art.º 144.º, n.º 2, do CPCivil, ocorrer no primeiro dia útil seguinte
(segunda-feira).
Neste sentido, para além da jurisprudência à frente indicada, José A. H. dos Santos Cabral, em anotação ao Art.º 188.º em
Código de Processo Penal Comentado, 2014, Coimbra: Almedina, pp. 816-817.
Mesmo que assim não se entendesse sempre se diria que o desrespeito dos prazos máximos estabelecidos nos n.ºs 3 e 4
do Art.º 188.º do CPP não determinaria a proibição de utilização das escutas.
Na verdade, a eventual inobservância dos requisitos e condições impostos pelos Art.ºs 187.º, 188.º e 189.º do CPPenal
constitui nulidade relativa de prova proibida que atinge os direitos à privacidade previstos no Art.º 126.º, n.º 3, sanável pelo
consentimento e que só pode ser conhecida a requerimento do titular do direito infringido. Pelo que se entenderia que o
conhecimento oficioso de tal nulidade constituiria excesso de pronúncia, gerador de nulidade e que deve conduzir à
revogação da decisão proferida. Se o prazo para a apresentação das escutas pelo Ministério Público ao juiz de instrução se
completar num domingo, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.
Neste sentido maioritário, consultem-se os Acs. da RL de 28/5/2013, CJ, t3, pp. 108; da RP de 28/3/2012, processo n.º
86/06.0GBOVR.P1,
disponível
em
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0d4370594e37e5a8802579f30038032b?OpenDocumen
t,
de
10/10/2012,
processo
n.º
288/11.1GDSTS.B-A.P1,
disponível
em
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f39713767520712a80257a9c004a205e?OpenDocumen
t;
e
da
RE
de
22/1/2008,
processo
3104/07-1,
disponível
em
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/3b7643428826562f802574010053dc73?OpenDocument.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-10-2014,
proc.
n.º
1/14.1ARLSB-A.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/236dd71673ef588780257e0500476529?OpenDocument
)
Ac. TRE de 8-04-2014 : I. O incumprimento dos prazos constantes dos n.ºs 3 e 4 do art. 188.º do Código de Processo
Penal não tem a gravidade equivalente a uma falta de autorização judicial para a realização de uma escuta telefónica,
limitando-se a serem prazos ordenadores do procedimento, não lhes podendo ser assacada uma consequência tão gravosa
(a destruição da prova) como a correspondente à ausência de autorização judicial.
II. Em princípio e pelas regras das nulidades processuais, designadamente o da taxatividade das nulidades e dos vícios
inerentes, seria um caso de mera irregularidade, por incumprimento de norma reguladora da forma de produção de prova,
e o prazo para a sua invocação sempre seria o previsto no art. 123º, n.º 1, do Código de Processo Penal. No entanto, o art.
190.º do mesmo Código reconduz o vício à categoria de nulidade.
III. Se a realização de uma escuta telefónica sem autorização judicial só pode ser qualificada como uma proibição de prova à
imprestabilidade como prova - a que é aplicável o regime das nulidades insanáveis vista a violação dos arts. 126.º, n.º 3, do
Código de Processo Penal, e 32.º, n.º 8, da Constituição da República Portuguesa, já a nulidade das regras de produção de
prova se deve reconduzir à categoria de nulidade sanável.
IV. Como tal, esta invalidade não implica um efeito à distância daí resultante, pelo que os meios de prova posteriores
mantêm a sua plena validade.
Ac. TRL de 28-05-2013 : I. O prazo de 48 horas a que se reporta o nº 4 do artº 188º do CPP - ou seja, o prazo concedido
ao MP para apresentação das escutas ao juiz de instrução - está sujeito às regras de contagem decorrentes do artº 104º,
nº1 do CPP e, consequentemente, às normas do processo civil.
II. Na hipótese daqueles elementos serem fornecidos ao MP numa sexta-feira, ainda que o respectivo magistrado promova
em menos de 24 horas, não é possível a apresentação ao juiz nas 24 horas seguintes, atendendo a que aos domingos não há
turnos e, consequentemente, não há a possibilidade de praticar quaisquer actos processuais.
III. Assim, atendendo a que as 48 horas, a que se reporta o artº 188º, nº4, do CPP, completaram-se num domingo, a
apresentação ao juiz deve, por aplicação do estatuído no artº144º, nº2, do CPC, ocorrer no primeiro dia útil seguinte
(segunda-feira).
Nota: em idêntico sentido são citados no acórdão os seguintes arestos: ; Ac. TRP de 28-03-2012 ; Ac. TRE de 28-03-2008 ;
Ac. TRG de 25-08-2009 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRP de 28-03-2012 : I - O despacho que autoriza a interceção e gravação de conversações telefónicas deve indicar
razões que façam crer da sua necessidade e indispensabilidade, mas não tem de ser precedido da demonstração da
inadequação à investigação de meios de prova menos invasivos.
II. O desrespeito dos prazos máximos estabelecidos nos nºs 3 e 4 do art. 188º do CPP não determina a proibição de
utilização das escutas.
III. A violação das formalidades das operações de interceção e gravação de conversações telefónicas constitui nulidade
dependente de arguição, a ser arguida até ao encerramento do debate instrutório ou, não havendo lugar a instrução, até
cinco dias após a notificação do despacho que tiver encerrado o inquérito [art. 120º, nº 3, al. c), do CPP].
Extracto da fundamentação:
Sem prejuízo do prazo da escuta, o legislador previu prazos intermédios de 15 em 15 dias em que o OPC leva ao
conhecimento do MP os suportes técnicos com as gravações realizadas entretanto e respetivos autos e relatórios do que se
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passou nesse período, a que acresce o prazo de 48 horas de que o MP dispõe para apresentar os mesmos ao juiz de
instrução.
Tais prazos visam que, no decurso da interceção, haja um acompanhamento ou controle judicial próximo e não apenas
que a intervenção judicial se cinja à autorização para a intrusão telefónica, enquanto manifestações da “reserva do juiz”
(artº 32º nº 4 da CRP), tanto mais que, se no decurso da investigação, o Ministério Público é o “dominus do inquérito”, no
momento da autorização da interceção e no do acompanhamento da mesma, o JIC é o “dominus da escuta” [Utilizando as
expressivas palavras de Carlos Adérito Teixeira, in ob. Cit [«Escutas Telefónicas – A mudança de paradigma e os velhos e os
novos probelmas», Revista do CEJ, Jornadas sobre a revisão do Código de Processo Penal, 1º semestre 2008, número 9
(especial)], pág. 257].
[…]
Em caso de preterição de formalidades legais, designadamente as previstas nos nºs. 3 e 4 do artº 188º do C.P.P., tendo a
escuta sido devidamente autorizada por um juiz, como acontece na situação sub judice, o vício não é tão grave que haja de
impor o recuo do interesse pelo conhecimento do facto, que determinou a autorização da escuta; do que se trata é de
disciplinar, tão somente, os procedimentos e modos como a prova deve ser legalmente adquirida, são normas
instrumentais, procedimentais.
Como se acentua no Ac. do STJ de 07.03.2007[18] “Em nosso ver não se justifica o regime draconiano da nulidade
absoluta, insanável, mais adequado à inobservância dos vícios de mais gravidade, na total acepção da palavra, havendo que
distinguir, na cominação estabelecida no art.º 189.º (atual 190º) do CPP, que fala genericamente em nulidade para a
infracção às regras prescritas nos art.ºs 187.º e 188.º do CPP, entre pressupostos substanciais de admissão das escutas, com
previsão no art.º 187º do CPP e condições processuais de sua aquisição, enunciadas no predito art.º 188.º do CPP, para o
efeito de assinalar ao vício que atinja os primeiros nulidade absoluta; à infração às segundas o de nulidade relativa, sanável,
sujeita à invocação até ao momento temporal previsto no art.º 120.º n.º 3 , c) , do CPP, dependente de arguição do
interessado na sua observância. A jurisprudência deste STJ, não descortinando a preterição das regras do art.º 188.º do CPP,
no âmbito das nulidades insupríveis, confina-as às nulidades relativas, sanáveis, como se pode ver dos Acs. de 21.10.92, BMJ
420, 230, de 17.1.2001 in CJ., STJ, Ano IX, I, 215, de 15.3.2000, P.º n.º 14/2000, de 9.10.2002, P. º n.º 1386/2002, in
Sumários de Acórdãos, do STJ, GA, Março 2000, 56 e 2002, 278, respetivamente, e de 29.10.98, BMJ 480, 292.
Mais recentemente este STJ continua reafirmando a tese da anulabilidade decorrente de tais infrações (…) neste sentido
cfr. os seus Acs. proferidos nos Recs. n.ºs 4412/05, 2954/05, 2942/05, 1941/05, 1556/05 e 4189/02, de 15.2.06, 14.1.06,
7.12.05, 19.10.05, 15.6.05 e 18.5.05, respetivamente, acessíveis no site da Internet stj.pt. ou pgd.lisboa.pt.”.
Ac. TRL de 22-09-2010 : I. Haverá situações em que a autorização da escuta telefónica de um determinado alvo,
peticionada simplesmente por referência ao IMEI, poderá contender com os princípios da proporcionalidade, da
necessidade e da adequação, mas outras situações existem em que essa incompatibilidade pode não se verificar.
II. No caso, os IMEI que o MP pretende colocar sob escuta, por um curto período de tempo (oito dias), respeitam a outros
tantos telemóveis, todos activos, encontrados na posse do suspeito. É, pois, de presumir, na normalidade das coisas, que
será ele o proprietário e [único] utilizador dos mesmos. Nesses IMEI é possível ser utilizada uma pluralidade de cartões,
nomeadamente por pessoas que não se encontram em nenhuma das situações referidas no nº4 do artº 187º do CPP, mas
também é plausível admitir ser o suspeito o único a utilizar os identificados aparelhos, ainda que utilizando vários cartões
em cada um deles, uma vez que é comum um traficante utilizar não só uma pluralidade telefones mas também uma
pluralidade de cartões.
III. De resto, em matéria de escutas telefónicas, a lei contempla - no nº 6 do artº 188º do CPP - mecanismos aptos a banir os
eventuais perigos resultantes da autorização para gravação e intercepção de comunicações telefónicas peticionadas apenas
com referência ao IMEI, designadamente a possível utilização desses IMEI por pessoas que não se encontrem em alguma
das situações referidas no artº 187º, nº4 do CPP..
Nota. Em idêntico sentido são citados Ac. TRL de 4-02-2003 e Ac. TRL de 10-12-2003 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRL de 22-09-2010, CJ, 2010, T4, pág. 133: Pode ser autorizada a intercepção e gravação de conversações ou
comunicações telefónicas com origem ou destino em vários EMEI, ainda que não sejam identificados os cartões
telefónicos que estavam a ser utilizados em cada um dos EMEI.
I – A circunstância de não ter sofrido alteração o art.º 6.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, que relativamente à
investigação dos “crimes do catálogo” definidos no seu n.º 1 permite o registo de voz e imagem, por qualquer meio, sem o
consentimento do visado não pode ser entendida como intenção do legislador de alteração do regime estabelecido no n.º 3
daquele artigo que estabelece serem aplicáveis as formalidades previstas no art.º 188.º CPP com as devidas adaptações.
II – Tão pouco procede o argumento de que o registo de imagem efectuado em lugares públicos constitui uma lesão mais
leve dos direitos fundamentais do que a causada por uma intercepção telefónica, permitindo o entendimento de que o
momento do controle jurisdicional para aquele registo seja o do limite de tempo concedido pela autorização judicial para a
sua realização.
III – Não tendo sido observado o prazo previsto no art.º 188.º, n.º 4 CPP relativamente a fotogramas obtidos ao abrigo
daquele art.º 6.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2002 foi cometida a nulidade prevista no art.º 190.º CPP.
Extracto da fundamentação:
Não subsistem assim quaisquer dúvidas de que foi propósito do legislador estender a aplicação, com as necessárias
adaptações embora, das formalidades a observar na realização das escutas telefónicas ao registo de voz e imagem regulado
na Lei nº 5/2002 de 11 de Janeiro.
E intuem-se as razões de tal propósito. A Constituição da República Portuguesa tutela, no seu art. 26º, nº 1, e além de
outros, os direitos à imagem, à palavra e à reserva da intimidade da vida privada e familiar, não esquecendo de impor à lei
ordinária a obrigação de estabelecer as efectivas garantias de respeito por tais direitos (nº 2).
Quando entrou em vigor o regime estabelecido pela Lei nº 5/2002 de 11 de Janeiro, o art. 188º do C. Processo Penal –
para o qual remete o nº 3 do art. 6º da lei citada – não previa um prazo concreto de apresentação ao juiz de instrução
criminal do auto de intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas. Com efeito, dispõe o nº 1 do art.
188º do C. Processo Penal, na redacção então em vigor que tal auto, juntamente com as fitas gravadas ou elementos
análogos, é imediatamente levado ao conhecimento do juiz que tiver ordenado ou autorizado as operações, com a indicação
das passagens das gravações ou elementos análogos considerados relevantes para a prova.
Assim, as formalidades então a observar consistiam na elaboração do auto e na sua imediata apresentação, juntamente
com os elementos probatórios recolhidos, ao juiz.
São conhecidas as divergências que a imposição legal da imediata apresentação do auto ao juiz suscitou, quer ao nível

460

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
doutrinal, quer ao nível jurisprudencial incluindo a jurisprudência constitucional. A estas divergências pôs cobro o legislador
pôs cobro, através das alterações introduzidas pela Lei nº 48/2007 de 29 de Agosto ao Código de Processo Penal, e entradas
em vigor a 15 de Setembro de 2007, definindo com precisão prazos a observar para as apresentações.
Hoje, com a redacção dada pela lei referida ao art. 188º do C. Processo Penal, o órgão de polícia criminal leva ao
conhecimento do Ministério Público, de 15 em 15 dias a partir do início da primeira intercepção efectuada no processo, os
correspondentes suportes técnicos, bem como os respectivos autos e relatórios (nº 3). E estes relatórios devem indicar as
passagens relevantes para a prova, descrever sucintamente o respectivo conteúdo e explicar o seu relevo para a descoberta
da verdade (nº 1).
Por sua vez, o Ministério Público leva ao conhecimento do juiz os referidos suportes técnicos, autos e relatórios, no prazo
máximo de quarenta e oito horas (nº 4).
Aplicando este regime processual – não se vendo que, ao menos nestes concretos aspectos, careça de qualquer
adaptação – aos registos de voz e imagem previstos no art. 6º da Lei nº 5/2002 temos que, para além do auto e das
imagens ou registos de voz, deve ser elaborado o relatório com as apontadas finalidades, e devem ser observados os
prazos referidos ou seja, a partir do início dos registos de imagem e/ou de voz, o órgão de polícia criminal leva-os, bem
como ao auto e relatório, de quinze em quinze dias, ao conhecimento do Ministério Público que, por sua vez, os deve
levar ao conhecimento do juiz no prazo de quarenta e oito horas.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-09-2009,
proc.
n.º
203/06.4SVLSB-A.L1-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/83962dffa906c0c280257658004ee767?OpenDocument)
Ac. TRL de 4-05-2009 : I. A fixação, no nº 4 do artº 188º, do CPP, de um prazo de 48h para o Ministério Público levar ao
conhecimento do juiz os elementos entregues pelo OPC e o facto de, com este procedimento, se ter em vista assegurar uma
tutela apertada de direitos fundamentais de terceiros, impõem que o funcionário que, nos serviços do Ministério Público,
recebeu o expediente, o apresente imediatamente ao magistrado a quem esteja atribuído o processo, não dispondo aquele
para esse efeito do prazo geral de dois dias consignado nos nº 1 do artº 106º, do CPP. A lei (artº 106º, nº2, CPP) impõe ao
funcionário a prática imediata desse acto, existam ou não arguidos privados da liberdade.
II. De outra forma, estar-se-ia a conceder a um funcionário judicial, para a prática de um acto material simples, um prazo
idêntico àquele que se encontra expressamente previsto para o magistrado do Ministério Público, a quem compete analisar
os autos e as diligências efectuadas, apreciar o valor da prova recolhida e tomar posição sobre a sua relevância, requerendo
ao juiz de instrução o que tiver por conveniente.
III. Por isso, não pode deixar de se concluir que o prazo de 48h estabelecido no nº4 do artº 188º do CPP se inicia com a
recepção do expediente nos serviços do Ministério Público.
Nota: Relativamente ao ponto III, e no mesmo sentido: Ac. do TRL nº 117/2008, 3ª Secção.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRL de 24-03-2009 : Aos registos de imagens realizadas ao abrigo do art. 6.º n.ºs 1 e 3 da Lei n.º 5/2002, de 11 de
Janeiro (que estabeleceu medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira), são aplicáveis as
formalidades constantes do 188.º, n.ºs 3 e 4 do Código Processo Penal, na sua redacção introduzida pela Lei n.º 48/2007,
de 29 de Agosto, designadamente, os prazos agora indicados para que o órgão de policia criminal leve ao conhecimento do
Ministério Público os respectivos suportes técnicos, autos e relatórios, e para que este Órgão Auxiliar da Justiça também os
leve ao conhecimento do juiz de instrução criminal.
Nota: no mesmo sentido : Ac. TRE de 21-04-2009, CJ, 2009, T2, pág. 298.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRE de 18-11-2008, CJ, 2008, T5, pág. 264: I. Ao registo de imagem colhido ao abrigo do artº 6º da Lei nº 5/2002, de
11/1, relativa à criminalidade organizada e económico financeira aplicam-se todas as exigências decorrentes do artº 188º
do CPP, incluindo o prazo de apresentação para apreciação judicial, contado a partir do início do registo.
II. Porém, quando os registos de imagens são descontínuos, mormente por terem lugar em acções de vigilância espaçadas
no tempo, o prazo de 15 dias para comunicação ao MP, e o subsequente prazo de 48 horas para apresentação a controlo
judicial, devem ser contados a partir de cada acção isolada de registo de imagem.
III. O acompanhamento judicial contínuo impõe-se pela salvaguarda de direitos fundamentais, constitucionalmente
consagrados, o que não encontra justificação quando o registo de imagem não é accionado.
Nota: em sentido concordante é citado Mário Ferreira Monte, «A intercepção e gravação de conversações e
comunicações. O Registo de voz e imagem. Alguns aspectos relevantes do actual sistema processual-penal», in CEJ, Medidas
de Combate - Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, Coimbra Editora, CEJ 25 anos, pág. 93-115.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
1 - Da conjugação dos art.º s 141.º e 194.º do CPP, destes preceitos adjectivos, parece resultar que o Ministério Público
pode requerer com alguma antecedência em relação ao interrogatório a transcrição e junção aos autos de conversações e
comunicações que repute indispensáveis para fundamentar a aplicação de medida de coacção desde que, efectuadas essas
transcrições, requeira desde logo a realização do interrogatório judicial para a aplicação de medida de coacção, no qual se
revelarão as transcrições efectuadas, permitindo-se assim o integral cumprimento do disposto nos citados art.º s. 141 n.º s
3 e 4; 194 n.º 3 e 4 do C.P.P.
2 - Conclui-se assim que, independentemente da interpretação literal feita no despacho recorrido ao n.º 7 do art.º 188.º
do C.P.P., o requerimento do M.º.P.º. a solicitar ao JIC a transcrição e junção aos autos de determinada(s) conversações e
comunicações indispensáveis a futura aplicação de medida de coacção, à excepção de TIR, basta-se com a fundamentação
dessa indispensabilidade, não necessitando desde logo de promover a aplicação de determinada medida de coacção, que
contudo, deve ser promovida, imediatamente, logo que juntas tais transcrições, sob pena de se permitir o acumular de
transcrições não destinadas àquele exclusivo fim.
(Acórdão
do
TRL,
de
23-10-2008,
proc.
n.º
6388/2008-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3bdc75ffbeaab98080257500004d7d62?OpenDocument)
Nota: ver o supra o Ac. do STJ 13/2009.
1- A intercepção e gravação de conversações telefónicas não constituem, no sentido técnico, meios de prova, através
exclusivamente do conteúdo de uma conversação interceptada, e sem a concorrência dos adequados meios de prova sobre
os factos, não se poderá considerar directamente provado um determinado facto, que não seja a mera existência e o
conteúdo da própria conversação.
2- Inexiste qualquer violação do princípio do contraditório no caso de serem destruídas escutas no inquérito, pelo facto

461

de o JIC, no exercício do poder processual que lhe confere a norma contida no n.º 3 do art.º 188.º do CPP/98, vir a ordenar
a eliminação dos conteúdos das comunicações interceptadas, ou uma parte delas, quando irrelevantes, sem prévia audição
dos arguidos, e que a interpretação da norma nesse sentido não é inconstitucional.
(Acórdão
do
TRL,
de
07-10-2008,
proc.
n.º
6406/2008-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/04a69f676e32b29c802574e40032adc1?OpenDocument)
Ac. TRL de 3-06-2008, CJ, 2008, T3, pág. 125: I. As transcrições realizadas nos termos do artº 188º, nº 9, al.a) do CPP para
efeitos de prova, podem valer, em sede de interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coacção.
II. Em tal caso, é indispensável que o MP requeria ao Juiz de Instrução a este ordene a transcrição e junção aos autos das
conversas e comunicações pertinentes, mesmo que o arguido não tenha ainda sido detido, nem o MP tenha definido qual a
medida de coacção concreta a requerer.
Nota: ver o supra o Ac. do STJ 13/2009.
Ac. TRE de 13-05-2008 : Quando o OPC, nos termos do art.º 188.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, leva ao M.º P.º as
escutas telefónicas, o funcionário judicial que as recebe tem, nos termos do art.º 106.º, n.º 1, do mesmo diploma legal,
dois dias para as tramitar (dois dias que, ainda que não haja no processo arguidos presos, devem ser contados nos termo
dos art.º 103.º, n.º 2 al.ª f), 104.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, e 144.º, n.º 2, do Código de Processo Civil) e o
Magistrado do M.º P.º tem, de acordo com o art.º 188.º, n.º 4, quarenta e oito horas para as levar ao conhecimento do
juiz.
Assim, este prazo de quarenta e oito horas do art.º 188.º, n.º 4, é fixado ao agente do M.º P.º e não à simbiose do agente
do M.º P.º com os respectivos serviços do M.º P.º.
Ac. 24-04-2008, CJ, 2008, T2, pág.155: As conversações e comunicações que, durante o inquérito, a requerimento do MP,
o juiz de instrução tiver mandado transcrever, nos termos e para os efeitos do nº 7 do artº 188º do CPP, na redacção que
lhe foi dada pela Lei nº 48/2007, de 29-08, tendo em vista a aplicação de medidas de coacção, podem futuramente valer
como prova.
Ac. TRP de 9-04-2008 , CJ, 2008, T2, pág. 232 : I. Durante o decurso do inquérito, se aplicar ao arguido uma medida de
coacção (salvo o TIR), fundamentando a sua aplicação em prova resultante de escutas telefónicas, o juiz manda transcrever,
a requerimento do MP, as que considerar indispensáveis para o efeito.
II. Fora desse caso, as escutas telefónicas, que o MP considere com interesse para a acusação, devem ser transcritas por
ordem sua, a fim de as poder utilizar como meio de prova da acusação.
Nota: ver o supra o Ac. do STJ 13/2009.
Pela interpretação do art.º 188.º n.º 7 do C.P.P, o JIC pode determinar, a requerimento do M.º P.º, a transcrição e junção
aos autos das conversações e comunicações indispensáveis para fundamentar a futura aplicação de medidas de coacção ou
de garantia patrimonial, à excepção de TIR, não tendo aquele requerimento de ser cumulativo com a promoção para a
aplicação de uma medida de coacção
(Acórdão
do
TRL,
de
27-02-2008,
proc.
n.º
10058/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0747b0b53d3d82b180257450004f6560?OpenDocument
)
Nota: ver o supra o Ac. do STJ 13/2009.
Ac. TRL de 20-02-2008 , CJ, 2008, T1, pág.138: Não integra nulidade o facto de o OPC não ter acatado normas
procedimentais determinadas pelo JIC relativas à sua coadjuvação quanto à percepção do conteúdos das conversações ou
comunicações interceptadas, não impostas por lei.
Ac. TRE de 22-01-2008 : Mesmo que se considere que a apresentação dos elementos a que se refere o art. 188º nº 3 do
CPP ao Juiz de Instrução Criminal constitui acto processual urgente, resulta do regime legal sobre contagem e prática dos
actos processuais, que mesmo os actos urgentes podem ser praticados no dia útil seguinte quando o respectivo prazo
termine ao domingo, em termos idênticos ao que sucede com prazo não urgente.
As conversações e comunicações que o juiz de instrução tiver mandado transcrever nos termos e para os efeitos
previstos no n.º 7 do artigo 188.º da nova redacção do Código de Processo Penal podem ser indicadas pelo Ministério
Público como prova na acusação não carecendo de ser novamente transcritas [alínea a) do n.º 9 do artigo 188.º do Código
de Processo Penal].
(Acórdão
do
TRL,
de
24-10-2007,
proc.
n.º
8862/2007-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1748b09daba02d09802573aa005f16b6?OpenDocument
)
2 - É da sofisticação dos procedimentos, da reserva nos contactos e da dispersão dos suspeitos que advém a conclusão de
que a tarefa de investigar fica “essencialmente dificultada” (Costa Andrade – Sobre as Proibições da Prova, 288) e que por
isso há grande utilidade ou interesse na utilização das escutas telefónicas na consagração do princípio da subsidiariedade.
3 - O que está subjacente à ideia de imediatismo na norma do art.º 188.º, n.º 1 CPP é a possibilidade de controlo por
parte do juiz de “real acompanhamento concreto”da escuta para verificar se esta não extravasa das finalidades a que se
destina. O que a lei prevê é a apresentação imediata ao juiz e não a transcrição imediata da conversa escutada, não
estabelecendo a lei qualquer prazo para tal.
Também não é exigível que a audição do material seja integral.
4 - Não é inconstitucional a norma do art.º 188.º, n.º 3 CPP que prevê a destruição do material que não for relevante
nem é esta destruição violadora do princípio do contraditório.
(Acórdão
do
TRL,
de
11-09-2007,
proc.
n.º
3554/2007-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/354698dfe244fd128025737e003dfc8c?OpenDocument)
Ac. TRC de 16-05-2007, CJ, 2007, T3, pág. 52: I. O aproveitamento dos conhecimentos fortuitos através das escutas
telefónicas é meio de prova válido e admissível, desde que o crime em investigação e para cujo o processo se transportam
os conhecimentos fortuitos constitua um crime de catálogo, esses conhecimentos tenham interesse para a descoberta da
verdade e o arguido tenha possibilidade de controlar e contraditar os resultados obtidos por essa via.
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II. Não estando invocado o grande interesse daqueles conhecimentos fortuitos para a descoberta da verdade ou para a
prova, é de indeferir a pretensão de usar essas conversações noutros processos.
Nota: ver notas ao art.º 122.º
I - Ao JIC, por razões de eficiência e racionalização de meios disponíveis, não é exigível a audição integral da gravação de
todas as conversações telefónicas intercepcionadas.
II - A apresentação das gravações já com indicação das passagens consideradas relevantes, é uma forma do juiz
beneficiar de coadjuvação, expressamente admitida pelo art.º 188.º, n.º 4, do CPP, o que em nada belisca o dever de
acompanhamento próximo das escutas, temporal e materialmente, pois recebendo, com a transcrição das partes
consideradas relevantes, os suportes das gravações efectuadas, tem possibilidade real de ter acesso directo à estas, o que
lhe permite emitir um juízo autónomo sobre a relevância dos elementos recolhidos, mesmo que seja coincidente com as
indicações que acompanhavam as gravações.
III - Apresentadas as gravações ao juiz, que ordenou a transcrição de certos registos considerados relevantes, deve este
despacho ser cumprido no mais curto prazo possível, para que não constitua entrave ao bom andamento do processo, no
entanto, não fixa a lei qualquer prazo concreto para o efeito, já que em relação a essa transcrição não se verificam as razões
que, no art.º 188.º, n.º 1, justificam a imediata intervenção do juiz, não sendo tal transcrição, depois do despacho judicial,
um acto destinado a minorar a compressão de direitos fundamentais afectados pelas escutas executadas, pois a transcrição
não reduz a acessibilidade às comunicações, antes a facilita, destinando-se, apenas, a permitir a disponibilização prática
dessa prova no processo.
IV - Em relação às passagens das gravações não consideradas relevantes, deve ser logo ordenada a sua destruição, em
nome da protecção dos direitos fundamentais dos escutados, que o juiz deve assegurar, pois a conservação dessas
gravações seria fonte de perigo acrescido de reprodução e devassa.
V - A destruição desses elementos não pode ficar, em hipótese alguma, dependente da vontade do arguido, o que se
traduziria em colocar direitos de terceiros na mão deste, por vezes sujeitos aos seus caprichos e retiraria sentido à nulidade
cominada pelo n.º 8, do art.º 32.º, da CRP.
(Acórdão
do
TRL,
de
27-02-2007,
proc.
n.º
610/2007-5,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/425d027889394574802572a3003c7cdd?OpenDocument
)
Não é curial que o recorrente pretenda pôr em causa todas as escutas realizadas nos autos, porquanto teria de
concretizar as intercepções telefónicas e respectivas transcrições que considera feridas do arguido vício.
Não é inconstitucional a norma do art.º 188.º n.º s 1, 3 e 4, do Código de Processo Penal, interpretado no sentido de que
são válidas as provas obtidas por escutas telefónicas cuja transcrição foi, em parte, determinada pelo juiz de instrução, não
com base na prévia audição pessoal das mesmas, mas por leitura de textos contendo a sua reprodução, que lhe foram
espontaneamente apresentados pela polícia judiciária, acompanhados das fitas gravadas ou elementos análogos.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-01-2007,
proc.
n.º
10035/2006-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2786ed65dee687378025728a0040ff69?OpenDocument)
I – O estabelecimento de um sistema de catálogo no regime das escutas telefónicas tem ínsita a necessidade de que,
antes de se poder ordenar a realização de um escuta telefónica, existam nos autos elementos que tornem verosímil a
prática de um concreto crime incluído nesse elenco, não bastando a mera invocação da suspeita da sua prática por
qualquer órgão de polícia criminal.
II – Tais elementos, embora não precisem de ter a consistência necessária para a dedução de acusação ou para a
imposição das medidas de coacção mais graves, devem permitir «configurar uma séria e concreta hipótese criminosa» cuja
verosimilhança só pode assentar em meios de prova identificáveis e utilizáveis no processo.
III – Esta séria e concreta hipótese criminosa não pode assentar em fontes anónimas ou meros informadores policiais.
IV – Não é legalmente possível ordenar a realização de uma escuta telefónica sem que primeiro tenham sido realizadas
diligências de prova, de natureza diversa das intercepções, que permitam asseverar o necessário grau de verosimilhança da
suspeita.
V – A falta de fundamentação de um despacho que autorize a realização de escutas telefónicas não gera a sua nulidade,
mas a mera irregularidade (artigo 118º do Código de Processo Penal), irregularidade essa que deve ser arguida nos termos
e nos prazos estabelecidos no artigo 123º do Código de Processo Penal.
VI – Todo o regime das escutas telefónicas estabelecido na lei processual penal visa propiciar um efectivo controlo por
parte do juiz da execução deste meio de obtenção da prova.
(Acórdão
do
TRL,
de
24-11-2004,
proc.
n.º
7166/2004-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e80c9f50f42c0201802570a000553e29?OpenDocument)
Extracto da fundamentação:
[…] escreve Costa Andrade (Sobre as proibições de prova em processo penal, pag. 290) que, para o efeito, é de exigir "uma
forma relativamente qualificada da suspeita da prática do crime" e que, se não é de reclamar "o limiar dos fortes indícios da
prática do crime (de que o artigo 202° faz depender a prisão preventiva)" já não serão suficientes "as meras suposições ou
boatos infundados", pois que a suspeita tem de "atingir um determinado nível de concretização a partir de dados do
acontecer exterior ou da vida psíquica".
Ora, tudo o que foi trazido ao conhecimento do Senhor Juiz "a quo", com eventual relevo para a questão, foi que uma
"fonte que se reputa fidedigna" denunciou à Polícia Judiciária que Alberto Teixeira estaria envolvido no tráfico de
estupefaciente, exercendo essa actividade no estabelecimento de snack- bar de que é proprietário e efectuando para o
efeito deslocações regulares a Espanha.
Terá, por certo, a Polícia Judiciária razões válidas para ocultar a identidade da sua fonte. Mas, como assinala o Senhor
Juiz no despacho recorrido, a denúncia, ocultada a identidade de quem a fez, só pode, do ponto de vista do processo,
qualificar-se de anónima, sendo como tal desprovida de valor e insusceptível de servir de sustentáculo ao uso de um meio
de obtenção de prova tão delicado como são as escutas telefónicas.
E não é a circunstância de a Polícia Judiciária considerar a sua fonte "fidedigna" que modifica as coisas. O Tribunal, para
formular, fundadamente, o falado juízo positivo de probabilidade, precisava, no mínimo, de também ele, considerar essa
fonte "fidedigna" e merecedora de crédito nos factos que narrou, sendo certo que lhe não foram facultados quaisquer
elementos que permitam concluir nesse sentido.
(Acórdão
do
TRL,
de
28-10-2004,
proc.
n.º
7968/2004-9,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e983933f23fc14a580257110004e0fe4?OpenDocument)
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I – A ingerência das autoridades públicas nas telecomunicações, porque se traduz numa limitação de um direito
fundamental, está sujeita a uma reserva de jurisdição (n.º 4 do artigo 32.º da Constituição).
II - Essa reserva de jurisdição, não abrangendo a execução dos actos materiais, implica, no entanto, que o juiz controle
efectivamente os concretos termos da intrusão do Estado no domínio da privacidade, ponderando, caso a caso, os
interesses conflituantes e assegurando que toda a limitação de direitos que ocorra se cinja ao mínimo indispensável à
realização da justiça.
III - O legislador de 1998, através da nova redacção dada ao artigo 188.º do Código de Processo Penal, consagrou
claramente a existência de dois autos. Ao auto que comprova a realização das operações materiais, a que se refere o n.º 1
do artigo 188.º, acresce um outro, o mencionado no n.º 3, que deve conter apenas os extractos das conversas
seleccionadas pelo juiz (n.º s 3 e 4 da nova redacção do preceito).
IV – Assegurado o controle efectivo das escutas pelo juiz (controle esse que passa pelo conhecimento das gravações
efectuadas através da audição dos suportes em que elas se contém), perde grande parte da relevância a questão, muitas
vezes suscitada, do prazo de elaboração do 2.º auto, que contém as transcrições dos trechos seleccionados.
V – Para a elaboração deste segundo auto a lei não estabelece qualquer prazo. Deve, portanto, ser elaborado o mais
depressa possível, sempre antes do termo do inquérito, mas sem que se estabeleça um limite temporal peremptório.
(Acórdão
do
TRL,
de
10-12-2003,
proc.
n.º
7140/2004-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/01b3a3e40b43f50180256f69004bd9bd?OpenDocument)
Ac. TRL, de 20 de Março de 2001, in C.J., ano XXVI, pág. 128: Mostrando-se as escutas devidamente autorizadas e tendo o
Juiz no despacho que as ordenou determinado, previamente, o tempo durante o qual elas deveriam ocorrer, não é
necessário que a Polícia Judiciária apresente ao Juiz de Instrução, imediatamente após cada realização, auto contendo a
transcrição integral ou sumária das conversas interceptadas ou gravadas, mas somente quando finde o prazo concedido, ou
as escutas.
A expressão "imediatamente" constante do art.º 188.º n. 1 CPP (escutas telefónicas) deve ser interpretada de modo a
que se cumpram os prazos estipulados nos arts. 105 e 106 CPP, pois só assim se fará apreciação atempada, sobre a junção
ou a destruição dos elementos recolhidos através da intercepção e gravação de conversações telefónicas.
(Acórdão
do
TRL,
de
17-06-1997,
proc.
n.º
0005305,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b131831014880ab6802568030004c718?OpenDocument
)
A expressão "imediatamente" utilizada no n. 1 do art.º 188.º CPP/87 (interceptação e gravação de escutas telefónicas)
deve ser entendida em termos hábeis, no sentido de "no tempo mais rápido possível", e, não constitui, em si mesma,
requisito determinante de nulidade nos termos do art.º 189.º CPP/87 -; o seu desrespeito, poderá, eventualmente dar
lugar, a pedido de aceleração e/ou a matéria disciplinar, mas nunca a uma nulidade.
(Acórdão
do
TRL,
de
16-08-1996,
proc.
n.º
0005305,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/50b8ac85674fa9f78025680300049224?OpenDocument)
6- Orientações do MP
Ver notas ao art.º 187.º
Circular nº 7/2002, de 03-06-2002 - Escutas Telefónicas
1 - A mais recente jurisprudência do Tribunal Constitucional relativa à intercepção e gravação de conversações telefónicas
no âmbito de processos criminais, expressa no Acórdão nº 347/2001, publicado no Diário da República nº 260, II Série, de 9
de Novembro de 2001, justifica uma reflexão sobre a observância das regras processuais respeitantes ao processamento e
controle desse meio de prova.
2 - O regime de admissibilidade das intercepções e gravações telefónicas e o cumprimento das formalidades de tais
operações devem ser rigorosamente observados, seja pelo facto de se tratar de um meio de prova que colide com direitos
constitucionalmente protegidos, seja como forma de obviar a que, tendo havido ingerência no domínio da privacidade das
comunicações, se percam meios de prova muitas vezes essenciais à comprovação dos indícios que estiveram subjacentes à
decisão de admissão das escutas.
3 - As regras atinentes à autorização e processamento das intercepções e gravações de comunicações telefónicas
encontram-se expressamente previstas na lei processual penal, não devendo olvidar-se, a propósito, e na generalidade, a
doutrina dos Pareceres do Conselho Consultivo nºs 92/91 e 92/91-complementar, tornada obrigatória para todos os
Magistrados e Agentes do Ministério Público através, respectivamente, das Circulares nºs 7/92, de 27 de Abril de 1992 e
14/92, de 19 de Novembro de 1992.
4- Tendo por finalidades evitar a existência de largos períodos de falta de controlo judicial às escutas, e permitir uma
efectiva ponderação e fundamentação da decisão de manutenção, prorrogação ou cessação das intercepções, ao abrigo do
artigo 12º, nº 2, alínea b), do Estatuto do Ministério Público, recomendo aos Senhores Magistrados e Agentes do Ministério
Público que, no exercício das suas funções de direcção do inquérito, zelem pela observância dos pressupostos de que a lei
processual penal faz depender a obtenção e validade de tal meio de prova.
Circular do MP nº 13/94 - Parecer n.º 16/94, do Conselho Consultivo da PGR
Ver nota ao art.º 187.º
Circular do MP nº 7/92 - Parecer n.º 92/91, do Conselho Consultivo da PGR
Ver nota ao art.º 187.º
BOAS PRÁTICAS PARA A EXECUÇÃO DE INTERCEPÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES - CPP 2007 – LEI N.º 48/2007
7- Doutrina online
Maria Helena Henriques Pedroso da Silva, Escutas telefónicas: aspectos essenciais na sua aplicação prática, Tese de
Mestrado, 2013.
Extracto do texto relativo aos procedimentos das escutas:
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Exarado o despacho do juiz, a intercepção telefónica deve iniciar-se o mais rapidamente possível, de forma a produzir
efeitos naquelas circunstâncias de tempo, não podendo o OPC guardar o ofício e só lhe dar destino quando lhe parecer mais
conveniente, devendo a data constante dos ofícios lavrados na sequência daquele despacho ter-se como a data de
determinação do início das intercepções .
Com o recebimento do despacho do JIC a autorizar a intercepção e gravação de conversações e respectivo ofício à
operadora, deverá ser remetida cópia deste expediente à UTI, responsável pelo encaminhamento à(s) operadora(s).
Após comunicação da(s) operadora(s), a UTI elabora a informação onde constam os dados relativos à intercepção. Essa
informação é enviada à secção titular do inquérito no OPC. O investigador responsável pela investigação elabora auto de
início, para que fique claro quando começou e qual o número de alvo que foi atribuído a cada número de cartão telefónico
ou IMEI. [Mesmo não sendo exigido por lei é prática na PJ é entendimento de alguma doutrina e autoridades judiciais que se
elabore auto de início de intercepção telefónica, com vista à fixação inequívoca de datas.]
O Auto de Início é enviado ao MP titular do inquérito, por ofício confidencial ou nos próprios autos de inquérito, para que
seja presente ao JIC, que toma conhecimento.
As intercepções devidamente autorizadas são acompanhadas pelos investigadores através de servidor próprio.
Compete, também, ao OPC elaborar um “auto de encerramento de intercepção telefónica” para cada intercepção que
terminar, indicando o sujeito escutado, número de telefone ou IMEI interceptado, a data e hora em que foi encerrada a
intercepção, o número total de sessões interceptadas e o número total de suportes gravados.
A gravação deve ser feita em suporte magnético (CD ou DVD), devendo seguir-se uma numeração independente e
contínua para cada sujeito a investigar.
O auto e relatório previsto no art.º 188.º, n.º 1, do CPP, a apresentar o mais tardar ao décimo quinto dia a contar da data
da activação da intercepção, podem consistir num único documento.
Dele devem constar, na primeira parte, o número de inquérito, a relação de todos os sujeitos que se encontram a ser
escutados com indicação do código, o nome do visado (quando conhecido), o fornecedor do serviço, o número ou IMEI
interceptado, a data da gravação, o período gravado (por exemplo: de 01.05 a 13.05), sessões (por exemplo: 153-389), o
número do CD/DVD onde foram gravadas, o número total de CD’s/DVD’s apresentados e indicação do funcionário que
elaborou o documento.
Na segunda parte, deve fazer-se um relatório com a indicação das passagens relevantes para a prova captadas em cada
alvo, descrevendo de modo sucinto os seus intervenientes e o respectivo conteúdo e explicando o seu alcance para a
descoberta da verdade75, assim como sugerir a destruição de sessões ao abrigo do disposto no n.º 6 do art.º 188.º do CPP.
Caso existam comunicações a destruir nos termos do n.º 6 do art.º 188.º do CPP, deverão ser gravadas em suporte separado
e serem expressamente referidas no relatório, com indicação das sessões em causa e sugestão de destruição.
Na terceira parte, deve fazer-se um relatório com a fundamentação de facto para os pedidos de eventuais cancelamentos
pedidos de prorrogações de prazo e pedidos de autorização para novas intercepções.
Por fim, na quarta e última parte, devem ser indicadas as sessões telefónicas cuja transcrição foi feita nesse período,
identificando cada uma delas ou indicando o despacho judicial ou do MP que a ordenou. Em caso de decisão de transcrição
de conversações, deve ser elaborado Auto de Transcrição de Conversações ou Comunicações.
O art.º 188º, n.º 2 do CPP permite ao OPC «[…] praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os
meios de prova. […]», veja-se a título de exemplo situações de flagrante em tráfico de droga.
De acordo com o regime legal vigente, todos os formalismos determinados pelo JIC ou pelo MP para além do imposto
pela lei não geram qualquer vício típico: «A falta de acatamento pelo órgão de polícia criminal das normas procedimentais
de carácter geral estabelecidas num despacho judicial, porque não têm assento na lei, não gera a nulidade da escuta
telefónica realizada»76.
O papel do Ministério Público
Conforme supra mencionado, o OPC, quinze dias após o início das intercepções telefónicas e, depois, de quinze em quinze
dias, apresenta ao MP um relatório, nos termos já descritos, juntamente com os suportes magnéticos contendo as
gravações desse período, para posterior apresentação ao JIC, por forma a ser realizado o seu controlo (art.º 188º, n.º3 do
CPP).
Constitui boa prática da PJ que, quando o “décimo quinto dia” ocorra a uma sexta-feira ou sábado, a apresentação ao
MP, por cautela, seja feita na Quinta-feira anterior.
Sempre que esse “décimo quinto dia” suceda ao Domingo ou feriado, a apresentação pode ser feita no primeiro dia útil
seguinte, nos termos do art.º 144.º, n.º 2, do CPC, aplicável ex vi do art.º 104.º, n.º 1, do CPP.
“Mesmo que se considere que a apresentação dos elementos a que se refere o art. 188º nº3 do CPP ao Juiz de Instrução
Criminal constitui acto processual urgente, resulta do regime legal sobre contagem e prática dos actos processuais, que
mesmo os actos urgentes podem ser praticados no dia útil seguinte quando o respectivo prazo termine ao domingo, em
termos idênticos ao que sucede com prazo não urgente” [LATAS, António João, relat. – Acórdão no processo 3104/07-1.
Tribunal da Relação de Évora. Évora. (13-10-2009)].
A apresentação é obrigatória, independentemente do sentido da sua promoção sobre a validade ou a relevância da
escuta telefónica.
Conta-se o prazo de 48 horas para a apresentação do processo ao JIC desde que o processo é entregue pelo OPC ao MP,
seja pessoalmente ao titular do inquérito, seja nos Serviços de apoio àquela Magistratura. O magistrado ou o funcionário
devem fazer constar dos autos a hora a que tal sucede. Neste sentido, o aresto do TRL no processo 9/07.3PJAMD.L1:
“O prazo de 48h estabelecido no nº 4 do artigo 188º do CPP inicia-se com a recepção do expediente nos serviços do
Ministério Público. O funcionário que recebeu o expediente deve apresentá-lo imediatamente ao magistrado a quem esteja
atribuído o processo, não dispondo para esse efeito do prazo geral de dois dias consignado no nº 1 do artigo 106º do CPP,
existam ou não arguidos privados da liberdade” [ALMEIDA, Carlos, relat. – Acórdão no processo 9/07.3PJAMD.L1. Tribunal
da Relação de Lisboa. Lisboa. (04-05-2009)].
Em sentido contrário, o acórdão no processo 3735/08 do TRL:
“O prazo de 48 horas referido no artigo 188.º, n.º 4, do CPP só começa a correr a partir do momento em que os elementos
obtidos pelo órgão de polícia criminal chegam à posse efectiva do respectivo magistrado” [CABRAL, Almeida, relat. –
Acórdão no processo 3735/08. Tribunal da Relação de Lisboa. Lisboa. (20-05-2008)].
Não poderemos deixar de anotar que este prazo de 48 horas se nos afigura bastante reduzido, levando, na prática, a que
o MP se limite a confirmar diagonalmente a relevância do selecionado como tendo relevância para a prova, não projectando
nada de novo para além do expresso pelo OPC, nem conseguindo confirmar a informação prestada. Seria desejável que se
procedesse a uma revisão deste prazo, auxiliando o contacto do OPC com o titular do inquérito e permitindo a construção
paulatina do despacho de acusação através da anotação dos novos factos que já se indiciam através deste meio de recolha
de prova.
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Artigo 189.º
Extensão
1 - O disposto nos artigos 187.º e 188.º é correspondentemente aplicável às conversações ou
comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone, designadamente correio
electrónico ou outras formas de transmissão de dados por via telemática, mesmo que se encontrem
guardadas em suporte digital, e à intercepção das comunicações entre presentes.
2 - A obtenção e junção aos autos de dados sobre a localização celular ou de registos da realização de
conversações ou comunicações só podem ser ordenadas ou autorizadas, em qualquer fase do processo,
por despacho do juiz, quanto a crimes previstos no n.º 1 do artigo 187.º e em relação às pessoas
referidas no n.º 4 do mesmo artigo.
Notas:
1- Redacção originária e alteração
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 189.º
(Nulidade)
Todos os requisitos e condições referidos nos artigos 187.º e 188.º são estabelecidos sob pena de nulidade.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Ver o artigo em anotação.
2- Legislação
Protecção de Dados Pessoais e Privacidade nas Telecomunicações - Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto
Lei de Segurança Interna - Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto
Artigo 27.º
Controlo das comunicações
A execução do controlo das comunicações mediante autorização judicial é da exclusiva competência da Polícia Judiciária.
Conservação de Dados Gerados ou Tratados no Contexto Oferta de Serviços de Comunicações Electrónicas - Lei n.º
32/2008, de 17 de Julho
Artigo 1.º
Objecto
1 - A presente lei regula a conservação e a transmissão dos dados de tráfego e de localização relativos a pessoas
singulares e a pessoas colectivas, bem como dos dados conexos necessários para identificar o assinante ou o utilizador
registado, para fins de investigação, detecção e repressão de crimes graves por parte das autoridades competentes,
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
Março, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações
electrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações, e que altera a Directiva n.º 2002/58/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Junho, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade
no sector das comunicações electrónicas.
2 - A conservação de dados que revelem o conteúdo das comunicações é proibida, sem prejuízo do disposto na Lei n.º
41/2004, de 18 de Agosto, e na legislação processual penal relativamente à intercepção e gravação de comunicações.
Artigo 2.º
Definições
1 - Para efeitos da presente lei, entende-se por:
a) «Dados», os dados de tráfego e os dados de localização, bem como os dados conexos necessários para identificar o
assinante ou o utilizador;
b) «Serviço telefónico», qualquer dos seguintes serviços:
i) Os serviços de chamada, incluindo as chamadas vocais, o correio vocal, a teleconferência ou a transmissão de dados;
ii) Os serviços suplementares, incluindo o reencaminhamento e a transferência de chamadas; e
iii) Os serviços de mensagens e multimédia, incluindo os serviços de mensagens curtas (SMS), os serviços de mensagens
melhoradas (EMS) e os serviços multimédia (MMS);
c) «Código de identificação do utilizador» («user ID»), um código único atribuído às pessoas, quando estas se tornam
assinantes ou se inscrevem num serviço de acesso à Internet, ou num serviço de comunicação pela Internet;
d) «Identificador de célula» («cell ID»), a identificação da célula de origem e de destino de uma chamada telefónica numa
rede móvel;
e) «Chamada telefónica falhada», uma comunicação em que a ligação telefónica foi estabelecida, mas que não obteve
resposta, ou em que houve uma intervenção do gestor da rede;
f) «Autoridades competentes», as autoridades judiciárias e as autoridades de polícia criminal das seguintes entidades:
i) A Polícia Judiciária;
ii) A Guarda Nacional Republicana;
iii) A Polícia de Segurança Pública;
iv) A Polícia Judiciária Militar;
v) O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;
vi) A Polícia Marítima;
g) «Crime grave», crimes de terrorismo, criminalidade violenta, criminalidade altamente organizada, sequestro, rapto e
tomada de reféns, crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, contra a segurança do Estado, falsificação de
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moeda ou títulos equiparados a moeda e crimes abrangidos por convenção sobre segurança da navegação aérea ou
marítima.
2 - Para efeitos da presente lei, são aplicáveis, sem prejuízo do disposto no número anterior, as definições constantes das
Leis n.os 67/98, de 26 de Outubro, e 41/2004, de 18 de Agosto.
Artigo 3.º
Finalidade do tratamento
1 - A conservação e a transmissão dos dados têm por finalidade exclusiva a investigação, detecção e repressão de crimes
graves por parte das autoridades competentes.
2 - A transmissão dos dados às autoridades competentes só pode ser ordenada ou autorizada por despacho
fundamentado do juiz, nos termos do artigo 9.º
3 - Os ficheiros destinados à conservação de dados no âmbito da presente lei têm que, obrigatoriamente, estar separados
de quaisquer outros ficheiros para outros fins.
4 - O titular dos dados não pode opor-se à respectiva conservação e transmissão.
Artigo 4.º
Categorias de dados a conservar
1 - Os fornecedores de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de uma rede pública de
comunicações devem conservar as seguintes categorias de dados:
a) Dados necessários para encontrar e identificar a fonte de uma comunicação;
b) Dados necessários para encontrar e identificar o destino de uma comunicação;
c) Dados necessários para identificar a data, a hora e a duração de uma comunicação;
d) Dados necessários para identificar o tipo de comunicação;
e) Dados necessários para identificar o equipamento de telecomunicações dos utilizadores, ou o que se considera ser o
seu equipamento;
f) Dados necessários para identificar a localização do equipamento de comunicação móvel.
2 - Para os efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, os dados necessários para encontrar e identificar a fonte
de uma comunicação são os seguintes:
a) No que diz respeito às comunicações telefónicas nas redes fixa e móvel:
i) O número de telefone de origem;
ii) O nome e endereço do assinante ou do utilizador registado;
b) No que diz respeito ao acesso à Internet, ao correio electrónico através da Internet e às comunicações telefónicas
através da Internet:
i) Os códigos de identificação atribuídos ao utilizador;
ii) O código de identificação do utilizador e o número de telefone atribuídos a qualquer comunicação que entre na rede
telefónica pública;
iii) O nome e o endereço do assinante ou do utilizador registado, a quem o endereço do protocolo IP, o código de
identificação de utilizador ou o número de telefone estavam atribuídos no momento da comunicação.
3 - Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, os dados necessários para encontrar e identificar o destino de uma
comunicação são os seguintes:
a) No que diz respeito às comunicações telefónicas nas redes fixa e móvel:
i) Os números marcados e, em casos que envolvam serviços suplementares, como o reencaminhamento ou a
transferência de chamadas, o número ou números para onde a chamada foi reencaminhada;
ii) O nome e o endereço do assinante, ou do utilizador registado;
b) No que diz respeito ao correio electrónico através da Internet e às comunicações telefónicas através da Internet:
i) O código de identificação do utilizador ou o número de telefone do destinatário pretendido, ou de uma comunicação
telefónica através da Internet;
ii) Os nomes e os endereços dos subscritores, ou dos utilizadores registados, e o código de identificação de utilizador do
destinatário pretendido da comunicação.
4 - Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, os dados necessários para identificar a data, a hora e a duração de
uma comunicação são os seguintes:
a) No que diz respeito às comunicações telefónicas nas redes fixa e móvel, a data e a hora do início e do fim da
comunicação;
b) No que diz respeito ao acesso à Internet, ao correio electrónico através da Internet e às comunicações telefónicas
através da Internet:
i) A data e a hora do início (log in) e do fim (log off) da ligação ao serviço de acesso à Internet com base em determinado
fuso horário, juntamente com o endereço do protocolo IP, dinâmico ou estático, atribuído pelo fornecedor do serviço de
acesso à Internet a uma comunicação, bem como o código de identificação de utilizador do subscritor ou do utilizador
registado;
ii) A data e a hora do início e do fim da ligação ao serviço de correio electrónico através da Internet ou de comunicações
através da Internet, com base em determinado fuso horário.
5 - Para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1, os dados necessários para identificar o tipo de comunicação são os
seguintes:
a) No que diz respeito às comunicações telefónicas nas redes fixa e móvel, o serviço telefónico utilizado;
b) No que diz respeito ao correio electrónico através da Internet e às comunicações telefónicas através da Internet, o
serviço de Internet utilizado.
6 - Para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1, os dados necessários para identificar o equipamento de
telecomunicações dos utilizadores, ou o que se considera ser o seu equipamento, são os seguintes:
a) No que diz respeito às comunicações telefónicas na rede fixa, os números de telefone de origem e de destino;
b) No que diz respeito às comunicações telefónicas na rede móvel:
i) Os números de telefone de origem e de destino;
ii) A Identidade Internacional de Assinante Móvel (International Mobile Subscriber Identity, ou IMSI) de quem telefona;
iii) A Identidade Internacional do Equipamento Móvel (International Mobile Equipment Identity, ou IMEI) de quem
telefona;
iv) A IMSI do destinatário do telefonema;
v) A IMEI do destinatário do telefonema;
vi) No caso dos serviços pré-pagos de carácter anónimo, a data e a hora da activação inicial do serviço e o identificador
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da célula a partir da qual o serviço foi activado;
c) No que diz respeito ao acesso à Internet, ao correio electrónico através da Internet e às comunicações telefónicas
através da Internet:
i) O número de telefone que solicita o acesso por linha telefónica;
ii) A linha de assinante digital (digital subscriber line, ou DSL), ou qualquer outro identificador terminal do autor da
comunicação.
7 - Para os efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1, os dados necessários para identificar a localização do equipamento de
comunicação móvel são os seguintes:
a) O identificador da célula no início da comunicação;
b) Os dados que identifiquem a situação geográfica das células, tomando como referência os respectivos identificadores
de célula durante o período em que se procede à conservação de dados.
Artigo 5.º
Âmbito da obrigação de conservação dos dados
1 - Os dados telefónicos e da Internet relativos a chamadas telefónicas falhadas devem ser conservados quando sejam
gerados ou tratados e armazenados pelas entidades referidas no n.º 1 do artigo 4.º, no contexto da oferta de serviços de
comunicação.
2 - Os dados relativos a chamadas não estabelecidas não são conservados.
Artigo 6.º
Período de conservação
As entidades referidas no n.º 1 do artigo 4.º devem conservar os dados previstos no mesmo artigo pelo período de um
ano a contar da data da conclusão da comunicação.
Artigo 7.º
Protecção e segurança dos dados
1 - As entidades referidas no n.º 1 do artigo 4.º devem:
a) Conservar os dados referentes às categorias previstas no artigo 4.º por forma a que possam ser transmitidos
imediatamente, mediante despacho fundamentado do juiz, às autoridades competentes;
b) Garantir que os dados conservados sejam da mesma qualidade e estejam sujeitos à mesma protecção e segurança que
os dados na rede;
c) Tomar as medidas técnicas e organizativas adequadas à protecção dos dados previstos no artigo 4.º contra a
destruição acidental ou ilícita, a perda ou a alteração acidental e o armazenamento, tratamento, acesso ou divulgação não
autorizado ou ilícito;
d) Tomar as medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir que apenas pessoas especialmente autorizadas
tenham acesso aos dados referentes às categorias previstas no artigo 4.º;
e) Destruir os dados no final do período de conservação, excepto os dados que tenham sido preservados por ordem do
juiz;
f) Destruir os dados que tenham sido preservados, quando tal lhe seja determinado por ordem do juiz.
2 - Os dados referentes às categorias previstas no artigo 4.º, com excepção dos dados relativos ao nome e endereço dos
assinantes, devem permanecer bloqueados desde o início da sua conservação, só sendo alvo de desbloqueio para efeitos de
transmissão, nos termos da presente lei, às autoridades competentes.
3 - A transmissão dos dados referentes às categorias previstas no artigo 4.º processa-se mediante comunicação
electrónica, nos termos das condições técnicas e de segurança fixadas em portaria conjunta dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas da administração interna, da justiça e das comunicações, que devem observar um grau de
codificação e protecção o mais elevado possível, de acordo com o estado da técnica ao momento da transmissão, incluindo
métodos de codificação, encriptação ou outros adequados.
4 - O disposto nos números anteriores não prejudica a observação dos princípios nem o cumprimento das regras relativos
à qualidade e à salvaguarda da confidencialidade e da segurança dos dados, previstos nas Leis n.os 67/98, de 26 de
Outubro, e 41/2004, de 18 de Agosto.
5 - A autoridade pública competente para o controlo da aplicação do disposto no presente artigo é a Comissão Nacional
de Protecção de Dados (CNPD).
Artigo 8.º
Registo de pessoas especialmente autorizadas
1 - A CNPD deve manter um registo electrónico permanentemente actualizado das pessoas especialmente autorizadas a
aceder aos dados, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo anterior.
2 - Para os efeitos previstos no número anterior, os fornecedores de serviços de comunicações electrónicas ou de uma
rede pública de comunicações devem remeter à CNPD, por via exclusivamente electrónica, os dados necessários à
identificação das pessoas especialmente autorizadas a aceder aos dados.
Artigo 9.º
Transmissão dos dados
1 - A transmissão dos dados referentes às categorias previstas no artigo 4.º só pode ser autorizada, por despacho
fundamentado do juiz de instrução, se houver razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da
verdade ou que a prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter no âmbito da investigação, detecção e
repressão de crimes graves.
2 - A autorização prevista no número anterior só pode ser requerida pelo Ministério Público ou pela autoridade de polícia
criminal competente.
3 - Só pode ser autorizada a transmissão de dados relativos:
a) Ao suspeito ou arguido;
b) A pessoa que sirva de intermediário, relativamente à qual haja fundadas razões para crer que recebe ou transmite
mensagens destinadas ou provenientes de suspeito ou arguido; ou
c) A vítima de crime, mediante o respectivo consentimento, efectivo ou presumido.
4 - A decisão judicial de transmitir os dados deve respeitar os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade,
designadamente no que se refere à definição das categorias de dados a transmitir e das autoridades competentes com
acesso aos dados e à protecção do segredo profissional, nos termos legalmente previstos.
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5 - O disposto nos números anteriores não prejudica a obtenção de dados sobre a localização celular necessários para
afastar perigo para a vida ou de ofensa à integridade física grave, nos termos do artigo 252.º-A do Código de Processo
Penal.
6 - As entidades referidas no n.º 1 do artigo 4.º devem elaborar registos da extracção dos dados transmitidos às
autoridades competentes e enviá-los trimestralmente à CNPD.
Artigo 10.º
Condições técnicas da transmissão dos dados
A transmissão dos dados referentes às categorias previstas no artigo 4.º processa-se mediante comunicação electrónica,
nos termos das condições técnicas e de segurança previstas no n.º 3 do artigo 7.º
Artigo 11.º
Destruição dos dados
1 - O juiz determina, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, a destruição dos dados na posse das
autoridades competentes, bem como dos dados preservados pelas entidades referidas no n.º 1 do artigo 4.º, logo que os
mesmos deixem de ser estritamente necessários para os fins a que se destinam.
2 - Considera-se que os dados deixam de ser estritamente necessários para o fim a que se destinam logo que ocorra uma
das seguintes circunstâncias:
a) Arquivamento definitivo do processo penal;
b) Absolvição, transitada em julgado;
c) Condenação, transitada em julgado;
d) Prescrição do procedimento penal;
e) Amnistia.
Artigo 13.º
Crimes
1 - Constituem crime, punido com pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias:
a) O incumprimento de qualquer das regras relativas à protecção e à segurança dos dados previstas no artigo 7.º;
b) O não bloqueio dos dados, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 7.º;
c) O acesso aos dados por pessoa não especialmente autorizada nos termos do n.º 1 do artigo 8.º
2 - A pena é agravada para o dobro dos seus limites quando o crime:
a) For cometido através de violação de regras técnicas de segurança;
b) Tiver possibilitado ao agente ou a terceiros o conhecimento de dados pessoais; ou
c) Tiver proporcionado ao agente ou a terceiros benefício ou vantagem patrimonial.
3 - A tentativa e a negligência são puníveis.
Artigo 14.º
Processos de contra-ordenação e aplicação das coimas
1 - Compete à CNPD a instrução dos processos de contra-ordenação e a respectiva aplicação de coimas relativas às
condutas previstas no artigo anterior.
2 - O montante das importâncias cobradas em resultado da aplicação das coimas é distribuído da seguinte forma:
a) 60 % para o Estado;
b) 40 % para a CNPD.
Artigo 15.º
Aplicabilidade dos regimes sancionatórios previstos nas Leis n.os 67/98, de 26 de Outubro, e 41/2004, de 18 de Agosto
O disposto nos artigos 12.º a 14.º não prejudica a aplicação do disposto no capítulo vi da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro,
e no capítulo iii da Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto.
Artigo 16.º
Estatísticas para informação anual à Comissão das Comunidades Europeias
1 - A CNPD transmite anualmente à Comissão das Comunidades Europeias as estatísticas sobre a conservação dos dados
gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de uma
rede pública de comunicações.
2 - Tendo em vista o cumprimento do disposto no número anterior, as entidades referidas no n.º 1 do artigo 4.º devem,
até 1 de Março de cada ano, remeter à CNPD as seguintes informações, relativas ao ano civil anterior:
a) O número de casos em que foram transmitidas informações às autoridades nacionais competentes;
b) O período de tempo decorrido entre a data a partir da qual os dados foram conservados e a data em que as
autoridades competentes solicitaram a sua transmissão; e
c) O número de casos em que as solicitações das autoridades não puderam ser satisfeitas.
3 - As informações previstas no número anterior não podem conter quaisquer dados pessoais.
Artigo 17.º
Avaliação
No fim de cada período de dois anos a CNPD, em colaboração com o Instituto das Comunicações de Portugal - Autoridade
Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), procede a uma avaliação de todos os procedimentos previstos na presente lei e
elabora um relatório detalhado, o qual pode incluir recomendações, cujo conteúdo deve ser transmitido à Assembleia da
República e ao Governo.
Artigo 18.º
Produção de efeitos
A presente lei produz efeitos 90 dias após a publicação da portaria a que se refere o n.º 3 do artigo 7.º
Lei do Cibercrime - Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro
CAPÍTULO I
Objeto e âmbito

469

Artigo 1.º
Objecto
A presente lei estabelece as disposições penais materiais e processuais, bem como as disposições relativas à cooperação
internacional em matéria penal, relativas ao domínio do cibercrime e da recolha de prova em suporte electrónico,
transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a
ataques contra sistemas de informação, e adaptando o direito interno à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da
Europa.
Artigo 2.º
Definições
Para efeitos da presente lei, considera-se:
a) «Sistema informático», qualquer dispositivo ou conjunto de dispositivos interligados ou associados, em que um ou mais
de entre eles desenvolve, em execução de um programa, o tratamento automatizado de dados informáticos, bem como a
rede que suporta a comunicação entre eles e o conjunto de dados informáticos armazenados, tratados, recuperados ou
transmitidos por aquele ou aqueles dispositivos, tendo em vista o seu funcionamento, utilização, protecção e manutenção;
b) «Dados informáticos», qualquer representação de factos, informações ou conceitos sob uma forma susceptível de
processamento num sistema informático, incluindo os programas aptos a fazerem um sistema informático executar uma
função;
c) «Dados de tráfego», os dados informáticos relacionados com uma comunicação efectuada por meio de um sistema
informático, gerados por este sistema como elemento de uma cadeia de comunicação, indicando a origem da comunicação,
o destino, o trajecto, a hora, a data, o tamanho, a duração ou o tipo do serviço subjacente;
d) «Fornecedor de serviço», qualquer entidade, pública ou privada, que faculte aos utilizadores dos seus serviços a
possibilidade de comunicar por meio de um sistema informático, bem como qualquer outra entidade que trate ou armazene
dados informáticos em nome e por conta daquela entidade fornecedora de serviço ou dos respectivos utilizadores;
e) «Intercepção», o acto destinado a captar informações contidas num sistema informático, através de dispositivos
electromagnéticos, acústicos, mecânicos ou outros;
f) «Topografia», uma série de imagens ligadas entre si, independentemente do modo como são fixadas ou codificadas,
que representam a configuração tridimensional das camadas que compõem um produto semicondutor e na qual cada
imagem reproduz o desenho, ou parte dele, de uma superfície do produto semicondutor, independentemente da fase do
respectivo fabrico;
g) «Produto semicondutor», a forma final ou intermédia de qualquer produto, composto por um substrato que inclua uma
camada de material semicondutor e constituído por uma ou várias camadas de matérias condutoras, isolantes ou
semicondutoras, segundo uma disposição conforme a uma configuração tridimensional e destinada a cumprir,
exclusivamente ou não, uma função electrónica.
CAPÍTULO III
Disposições processuais
Artigo 11.º
Âmbito de aplicação das disposições processuais
1 - Com excepção do disposto nos artigos 18.º e 19.º, as disposições processuais previstas no presente capítulo aplicam-se
a processos relativos a crimes:
a) Previstos na presente lei;
b) Cometidos por meio de um sistema informático; ou
c) Em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico.
2 - As disposições processuais previstas no presente capítulo não prejudicam o regime da Lei n.º 32/2008, de 17 de Julho.
Artigo 12.º
Preservação expedita de dados
1 - Se no decurso do processo for necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade, obter dados
informáticos específicos armazenados num sistema informático, incluindo dados de tráfego, em relação aos quais haja
receio de que possam perder-se, alterar-se ou deixar de estar disponíveis, a autoridade judiciária competente ordena a
quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados, designadamente a fornecedor de serviço, que preserve os dados em
causa.
2 - A preservação pode também ser ordenada pelo órgão de polícia criminal mediante autorização da autoridade
judiciária competente ou quando haja urgência ou perigo na demora, devendo aquele, neste último caso, dar notícia
imediata do facto à autoridade judiciária e transmitir-lhe o relatório previsto no artigo 253.º do Código de Processo Penal.
3 - A ordem de preservação discrimina, sob pena de nulidade:
a) A natureza dos dados;
b) A sua origem e destino, se forem conhecidos; e
c) O período de tempo pelo qual deverão ser preservados, até um máximo de três meses.
4 - Em cumprimento de ordem de preservação que lhe seja dirigida, quem tenha disponibilidade ou controlo sobre esses
dados, designadamente o fornecedor de serviço, preserva de imediato os dados em causa, protegendo e conservando a sua
integridade pelo tempo fixado, de modo a permitir à autoridade judiciária competente a sua obtenção, e fica obrigado a
assegurar a confidencialidade da aplicação da medida processual.
5 - A autoridade judiciária competente pode ordenar a renovação da medida por períodos sujeitos ao limite previsto na
alínea c) do n.º 3, desde que se verifiquem os respectivos requisitos de admissibilidade, até ao limite máximo de um ano.
Artigo 13.º
Revelação expedita de dados de tráfego
Tendo em vista assegurar a preservação dos dados de tráfego relativos a uma determinada comunicação,
independentemente do número de fornecedores de serviço que nela participaram, o fornecedor de serviço a quem essa
preservação tenha sido ordenada nos termos do artigo anterior indica à autoridade judiciária ou ao órgão de polícia
criminal, logo que o souber, outros fornecedores de serviço através dos quais aquela comunicação tenha sido efectuada,
tendo em vista permitir identificar todos os fornecedores de serviço e a via através da qual aquela comunicação foi
efectuada.
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Artigo 14.º
Injunção para apresentação ou concessão do acesso a dados
1 - Se no decurso do processo se tornar necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade, obter
dados informáticos específicos e determinados, armazenados num determinado sistema informático, a autoridade judiciária
competente ordena a quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados que os comunique ao processo ou que permita o
acesso aos mesmos, sob pena de punição por desobediência.
2 - A ordem referida no número anterior identifica os dados em causa.
3 - Em cumprimento da ordem descrita nos n.os 1 e 2, quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados comunica
esses dados à autoridade judiciária competente ou permite, sob pena de punição por desobediência, o acesso ao sistema
informático onde os mesmos estão armazenados.
4 - O disposto no presente artigo é aplicável a fornecedores de serviço, a quem pode ser ordenado que comuniquem ao
processo dados relativos aos seus clientes ou assinantes, neles se incluindo qualquer informação diferente dos dados
relativos ao tráfego ou ao conteúdo, contida sob a forma de dados informáticos ou sob qualquer outra forma, detida pelo
fornecedor de serviços, e que permita determinar:
a) O tipo de serviço de comunicação utilizado, as medidas técnicas tomadas a esse respeito e o período de serviço;
b) A identidade, a morada postal ou geográfica e o número de telefone do assinante, e qualquer outro número de acesso,
os dados respeitantes à facturação e ao pagamento, disponíveis com base num contrato ou acordo de serviços; ou
c) Qualquer outra informação sobre a localização do equipamento de comunicação, disponível com base num contrato ou
acordo de serviços.
5 - A injunção prevista no presente artigo não pode ser dirigida a suspeito ou arguido nesse processo.
6 - Não pode igualmente fazer-se uso da injunção prevista neste artigo quanto a sistemas informáticos utilizados para o
exercício da advocacia, das actividades médica e bancária e da profissão de jornalista.
7 - O regime de segredo profissional ou de funcionário e de segredo de Estado previsto no artigo 182.º do Código de
Processo Penal é aplicável com as necessárias adaptações.
Artigo 15.º
Pesquisa de dados informáticos
1 - Quando no decurso do processo se tornar necessário à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade,
obter dados informáticos específicos e determinados, armazenados num determinado sistema informático, a autoridade
judiciária competente autoriza ou ordena por despacho que se proceda a uma pesquisa nesse sistema informático, devendo,
sempre que possível, presidir à diligência.
2 - O despacho previsto no número anterior tem um prazo de validade máximo de 30 dias, sob pena de nulidade.
3 - O órgão de polícia criminal pode proceder à pesquisa, sem prévia autorização da autoridade judiciária, quando:
a) A mesma for voluntariamente consentida por quem tiver a disponibilidade ou controlo desses dados, desde que o
consentimento prestado fique, por qualquer forma, documentado;
b) Nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios da prática
iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa.
4 - Quando o órgão de polícia criminal proceder à pesquisa nos termos do número anterior:
a) No caso previsto na alínea b), a realização da diligência é, sob pena de nulidade, imediatamente comunicada à
autoridade judiciária competente e por esta apreciada em ordem à sua validação;
b) Em qualquer caso, é elaborado e remetido à autoridade judiciária competente o relatório previsto no artigo 253.º do
Código de Processo Penal.
5 - Quando, no decurso de pesquisa, surgirem razões para crer que os dados procurados se encontram noutro sistema
informático, ou numa parte diferente do sistema pesquisado, mas que tais dados são legitimamente acessíveis a partir do
sistema inicial, a pesquisa pode ser estendida mediante autorização ou ordem da autoridade competente, nos termos dos
n.os 1 e 2.
6 - À pesquisa a que se refere este artigo são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as regras de execução das buscas
previstas no Código de Processo Penal e no Estatuto do Jornalista.
Artigo 16.º
Apreensão de dados informáticos
1 - Quando, no decurso de uma pesquisa informática ou de outro acesso legítimo a um sistema informático, forem
encontrados dados ou documentos informáticos necessários à produção de prova, tendo em vista a descoberta da verdade,
a autoridade judiciária competente autoriza ou ordena por despacho a apreensão dos mesmos.
2 - O órgão de polícia criminal pode efectuar apreensões, sem prévia autorização da autoridade judiciária, no decurso de
pesquisa informática legitimamente ordenada e executada nos termos do artigo anterior, bem como quando haja urgência
ou perigo na demora.
3 - Caso sejam apreendidos dados ou documentos informáticos cujo conteúdo seja susceptível de revelar dados pessoais
ou íntimos, que possam pôr em causa a privacidade do respectivo titular ou de terceiro, sob pena de nulidade esses dados
ou documentos são apresentados ao juiz, que ponderará a sua junção aos autos tendo em conta os interesses do caso
concreto.
4 - As apreensões efectuadas por órgão de polícia criminal são sempre sujeitas a validação pela autoridade judiciária, no
prazo máximo de 72 horas.
5 - As apreensões relativas a sistemas informáticos utilizados para o exercício da advocacia e das actividades médica e
bancária estão sujeitas, com as necessárias adaptações, às regras e formalidades previstas no Código de Processo Penal e as
relativas a sistemas informáticos utilizados para o exercício da profissão de jornalista estão sujeitas, com as necessárias
adaptações, às regras e formalidades previstas no Estatuto do Jornalista.
6 - O regime de segredo profissional ou de funcionário e de segredo de Estado previsto no artigo 182.º do Código de
Processo Penal é aplicável com as necessárias adaptações.
7 - A apreensão de dados informáticos, consoante seja mais adequado e proporcional, tendo em conta os interesses do
caso concreto, pode, nomeadamente, revestir as formas seguintes:
a) Apreensão do suporte onde está instalado o sistema ou apreensão do suporte onde estão armazenados os dados
informáticos, bem como dos dispositivos necessários à respectiva leitura;
b) Realização de uma cópia dos dados, em suporte autónomo, que será junto ao processo;
c) Preservação, por meios tecnológicos, da integridade dos dados, sem realização de cópia nem remoção dos mesmos; ou
d) Eliminação não reversível ou bloqueio do acesso aos dados.
8 - No caso da apreensão efectuada nos termos da alínea b) do número anterior, a cópia é efectuada em duplicado, sendo
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uma das cópias selada e confiada ao secretário judicial dos serviços onde o processo correr os seus termos e, se tal for
tecnicamente possível, os dados apreendidos são certificados por meio de assinatura digital.
Artigo 17.º
Apreensão de correio electrónico e registos de comunicações de natureza semelhante
Quando, no decurso de uma pesquisa informática ou outro acesso legítimo a um sistema informático, forem encontrados,
armazenados nesse sistema informático ou noutro a que seja permitido o acesso legítimo a partir do primeiro, mensagens
de correio electrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante, o juiz pode autorizar ou ordenar, por despacho,
a apreensão daqueles que se afigurem ser de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova, aplicando-se
correspondentemente o regime da apreensão de correspondência previsto no Código de Processo Penal.
Artigo 18.º
Intercepção de comunicações
1 - É admissível o recurso à intercepção de comunicações em processos relativos a crimes:
a) Previstos na presente lei; ou
b) Cometidos por meio de um sistema informático ou em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova
em suporte electrónico, quando tais crimes se encontrem previstos no artigo 187.º do Código de Processo Penal.
2 - A intercepção e o registo de transmissões de dados informáticos só podem ser autorizados durante o inquérito, se
houver razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a prova seria, de outra forma,
impossível ou muito difícil de obter, por despacho fundamentado do juiz de instrução e mediante requerimento do
Ministério Público.
3 - A intercepção pode destinar-se ao registo de dados relativos ao conteúdo das comunicações ou visar apenas a recolha
e registo de dados de tráfego, devendo o despacho referido no número anterior especificar o respectivo âmbito, de acordo
com as necessidades concretas da investigação.
4 - Em tudo o que não for contrariado pelo presente artigo, à intercepção e registo de transmissões de dados informáticos
é aplicável o regime da intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas constante dos artigos 187.º,
188.º e 190.º do Código de Processo Penal.
Artigo 19.º
Acções encobertas
1 - É admissível o recurso às acções encobertas previstas na Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto, nos termos aí previstos, no
decurso de inquérito relativo aos seguintes crimes:
a) Os previstos na presente lei;
b) Os cometidos por meio de um sistema informático, quando lhes corresponda, em abstracto, pena de prisão de máximo
superior a 5 anos ou, ainda que a pena seja inferior, e sendo dolosos, os crimes contra a liberdade e autodeterminação
sexual nos casos em que os ofendidos sejam menores ou incapazes, a burla qualificada, a burla informática e nas
comunicações, a discriminação racial, religiosa ou sexual, as infracções económico-financeiras, bem como os crimes
consagrados no título iv do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
2 - Sendo necessário o recurso a meios e dispositivos informáticos observam-se, naquilo que for aplicável, as regras
previstas para a intercepção de comunicações.
CAPÍTULO IV
Cooperação internacional
Artigo 20.º
Âmbito da cooperação internacional
As autoridades nacionais competentes cooperam com as autoridades estrangeiras competentes para efeitos de
investigações ou procedimentos respeitantes a crimes relacionados com sistemas ou dados informáticos, bem como para
efeitos de recolha de prova, em suporte electrónico, de um crime, de acordo com as normas sobre transferência de dados
pessoais previstas na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.
Artigo 21.º
Ponto de contacto permanente para a cooperação internacional
1 - Para fins de cooperação internacional, tendo em vista a prestação de assistência imediata para os efeitos referidos no
artigo anterior, a Polícia Judiciária assegura a manutenção de uma estrutura que garante um ponto de contacto disponível
em permanência, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.
2 - Este ponto de contacto pode ser contactado por outros pontos de contacto, nos termos de acordos, tratados ou
convenções a que Portugal se encontre vinculado, ou em cumprimento de protocolos de cooperação internacional com
organismos judiciários ou policiais.
3 - A assistência imediata prestada por este ponto de contacto permanente inclui:
a) A prestação de aconselhamento técnico a outros pontos de contacto;
b) A preservação expedita de dados nos casos de urgência ou perigo na demora, em conformidade com o disposto no
artigo seguinte;
c) A recolha de prova para a qual seja competente nos casos de urgência ou perigo na demora;
d) A localização de suspeitos e a prestação de informações de carácter jurídico, nos casos de urgência ou perigo na
demora;
e) A transmissão imediata ao Ministério Público de pedidos relativos às medidas referidas nas alíneas b) a d), fora dos
casos aí previstos, tendo em vista a sua rápida execução.
4 - Sempre que actue ao abrigo das alíneas b) a d) do número anterior, a Polícia Judiciária dá notícia imediata do facto ao
Ministério Público e remete-lhe o relatório previsto no artigo 253.º do Código de Processo Penal.
Artigo 22.º
Preservação e revelação expeditas de dados informáticos em cooperação internacional
1 - Pode ser solicitada a Portugal a preservação expedita de dados informáticos armazenados em sistema informático
aqui localizado, relativos a crimes previstos no artigo 11.º, com vista à apresentação de um pedido de auxílio judiciário para
fins de pesquisa, apreensão e divulgação dos mesmos.
2 - A solicitação especifica:
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a) A autoridade que pede a preservação;
b) A infracção que é objecto de investigação ou procedimento criminal, bem como uma breve exposição dos factos
relacionados;
c) Os dados informáticos a conservar e a sua relação com a infracção;
d) Todas as informações disponíveis que permitam identificar o responsável pelos dados informáticos ou a localização do
sistema informático;
e) A necessidade da medida de preservação; e
f) A intenção de apresentação de um pedido de auxílio judiciário para fins de pesquisa, apreensão e divulgação dos dados.
3 - Em execução de solicitação de autoridade estrangeira competente nos termos dos números anteriores, a autoridade
judiciária competente ordena a quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados, designadamente a fornecedor de
serviço, que os preserve.
4 - A preservação pode também ser ordenada pela Polícia Judiciária mediante autorização da autoridade judiciária
competente ou quando haja urgência ou perigo na demora, sendo aplicável, neste último caso, o disposto no n.º 4 do artigo
anterior.
5 - A ordem de preservação especifica, sob pena de nulidade:
a) A natureza dos dados;
b) Se forem conhecidos, a origem e o destino dos mesmos; e
c) O período de tempo pelo qual os dados devem ser preservados, até um máximo de três meses.
6 - Em cumprimento de ordem de preservação que lhe seja dirigida, quem tem disponibilidade ou controlo desses dados,
designadamente o fornecedor de serviço, preserva de imediato os dados em causa pelo período de tempo especificado,
protegendo e conservando a sua integridade.
7 - A autoridade judiciária competente, ou a Polícia Judiciária mediante autorização daquela autoridade, podem ordenar
a renovação da medida por períodos sujeitos ao limite previsto na alínea c) do n.º 5, desde que se verifiquem os respectivos
requisitos de admissibilidade, até ao limite máximo de um ano.
8 - Quando seja apresentado o pedido de auxílio referido no n.º 1, a autoridade judiciária competente para dele decidir
determina a preservação dos dados até à adopção de uma decisão final sobre o pedido.
9 - Os dados preservados ao abrigo do presente artigo apenas podem ser fornecidos:
a) À autoridade judiciária competente, em execução do pedido de auxílio referido no n.º 1, nos mesmos termos em que
poderiam sê-lo, em caso nacional semelhante, ao abrigo dos artigos 13.º a 17.º;
b) À autoridade nacional que emitiu a ordem de preservação, nos mesmos termos em que poderiam sê-lo, em caso
nacional semelhante, ao abrigo do artigo 13.º
10 - A autoridade nacional à qual, nos termos do número anterior, sejam comunicados dados de tráfego identificadores
de fornecedor de serviço e da via através dos quais a comunicação foi efectuada, comunica-os rapidamente à autoridade
requerente, por forma a permitir a essa autoridade a apresentação de nova solicitação de preservação expedita de dados
informáticos.
11 - O disposto nos n.os 1 e 2 aplica-se, com as devidas adaptações, aos pedidos formulados pelas autoridades
portuguesas.
Artigo 23.º
Motivos de recusa
1 - A solicitação de preservação ou revelação expeditas de dados informáticos é recusada quando:
a) Os dados informáticos em causa respeitarem a infracção de natureza política ou infracção conexa segundo as
concepções do direito português;
b) Atentar contra a soberania, segurança, ordem pública ou outros interesses da República Portuguesa,
constitucionalmente definidos;
c) O Estado terceiro requisitante não oferecer garantias adequadas de protecção dos dados pessoais.
2 - A solicitação de preservação expedita de dados informáticos pode ainda ser recusada quando houver fundadas razões
para crer que a execução de pedido de auxílio judiciário subsequente para fins de pesquisa, apreensão e divulgação de tais
dados será recusado por ausência de verificação do requisito da dupla incriminação.
Artigo 24.º
Acesso a dados informáticos em cooperação internacional
1 - Em execução de pedido de autoridade estrangeira competente, a autoridade judiciária competente pode proceder à
pesquisa, apreensão e divulgação de dados informáticos armazenados em sistema informático localizado em Portugal,
relativos a crimes previstos no artigo 11.º, quando se trata de situação em que a pesquisa e apreensão são admissíveis em
caso nacional semelhante.
2 - A autoridade judiciária competente procede com a maior rapidez possível quando existam razões para crer que os
dados informáticos em causa são especialmente vulneráveis à perda ou modificação ou quando a cooperação rápida se
encontre prevista em instrumento internacional aplicável.
3 - O disposto no n.º 1 aplica-se, com as devidas adaptações, aos pedidos formulados pelas autoridades judiciárias
portuguesas.
Artigo 25.º
Acesso transfronteiriço a dados informáticos armazenados quando publicamente disponíveis ou com consentimento
As autoridades estrangeiras competentes, sem necessidade de pedido prévio às autoridades portuguesas, de acordo com
as normas sobre transferência de dados pessoais previstas na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, podem:
a) Aceder a dados informáticos armazenados em sistema informático localizado em Portugal, quando publicamente
disponíveis;
b) Receber ou aceder, através de sistema informático localizado no seu território, a dados informáticos armazenados em
Portugal, mediante consentimento legal e voluntário de pessoa legalmente autorizada a divulgá-los.
Artigo 26.º
Intercepção de comunicações em cooperação internacional
1 - Em execução de pedido da autoridade estrangeira competente, pode ser autorizada pelo juiz a intercepção de
transmissões de dados informáticos realizadas por via de um sistema informático localizado em Portugal, desde que tal
esteja previsto em acordo, tratado ou convenção internacional e se trate de situação em que tal intercepção seja admissível,
nos termos do artigo 18.º, em caso nacional semelhante.
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2 - É competente para a recepção dos pedidos de intercepção a Polícia Judiciária, que os apresentará ao Ministério
Público, para que os apresente ao juiz de instrução criminal da comarca de Lisboa para autorização.
3 - O despacho de autorização referido no artigo anterior permite também a transmissão imediata da comunicação para
o Estado requerente, se tal procedimento estiver previsto no acordo, tratado ou convenção internacional com base no qual é
feito o pedido.
4 - O disposto no n.º 1 aplica-se, com as devidas adaptações, aos pedidos formulados pelas autoridades judiciárias
portuguesas.
CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias
Artigo 27.º
Aplicação no espaço da lei penal portuguesa e competência dos tribunais portugueses
1 - Para além do disposto no Código Penal em matéria de aplicação no espaço da lei penal portuguesa, e salvo tratado ou
convenção internacional em contrário, para efeitos da presente lei, a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos:
a) Praticados por Portugueses, se aos mesmos não for aplicável a lei penal de nenhum outro Estado;
b) Cometidos em benefício de pessoas colectivas com sede em território português;
c) Fisicamente praticados em território português, ainda que visem sistemas informáticos localizados fora desse território;
ou
d) Que visem sistemas informáticos localizados em território português, independentemente do local onde esses factos
forem fisicamente praticados.
2 - Se, em função da aplicabilidade da lei penal portuguesa, forem simultaneamente competentes para conhecer de um
dos crimes previstos na presente lei os tribunais portugueses e os tribunais de outro Estado membro da União Europeia,
podendo em qualquer um deles ser validamente instaurado ou prosseguido o procedimento penal com base nos mesmos
factos, a autoridade judiciária competente recorre aos órgãos e mecanismos instituídos no seio da União Europeia para
facilitar a cooperação entre as autoridades judiciárias dos Estados membros e a coordenação das respectivas acções, por
forma a decidir qual dos dois Estados instaura ou prossegue o procedimento contra os agentes da infracção, tendo em vista
centralizá-lo num só deles.
3 - A decisão de aceitação ou transmissão do procedimento é tomada pela autoridade judiciária competente, tendo em
conta, sucessivamente, os seguintes elementos:
a) O local onde foi praticada a infracção;
b) A nacionalidade do autor dos factos; e
c) O local onde o autor dos factos foi encontrado.
4 - São aplicáveis aos crimes previstos na presente lei as regras gerais de competência dos tribunais previstas no Código
de Processo Penal.
5 - Em caso de dúvida quanto ao tribunal territorialmente competente, designadamente por não coincidirem o local onde
fisicamente o agente actuou e o local onde está fisicamente instalado o sistema informático visado com a sua actuação, a
competência cabe ao tribunal onde primeiro tiver havido notícia dos factos.
Artigo 28.º
Regime geral aplicável
Em tudo o que não contrarie o disposto na presente lei, aplicam-se aos crimes, às medidas processuais e à cooperação
internacional em matéria penal nela previstos, respectivamente, as disposições do Código Penal, do Código de Processo
Penal e da Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto.
Artigo 29.º
Competência da Polícia Judiciária para a cooperação internacional
A competência atribuída pela presente lei à Polícia Judiciária para efeitos de cooperação internacional é desempenhada
pela unidade orgânica a quem se encontra cometida a investigação dos crimes previstos na presente lei.
Artigo 30.º
Protecção de dados pessoais
O tratamento de dados pessoais ao abrigo da presente lei efectua-se de acordo com o disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de
Outubro, sendo aplicável, em caso de violação, o disposto no respectivo capítulo vi.
Artigo 31.º
Norma revogatória
É revogada a Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto.
Consultar a Lei da Crminalidade Informática(revogado face ao diploma em epígrafe)
Artigo 32.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação.
Lei da Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal - Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto
Artigo 160.º-C
Intercepção de telecomunicações
1 - Pode ser autorizada a intercepção de telecomunicações realizadas em Portugal, a pedido das autoridades
competentes de Estado estrangeiro, desde que tal esteja previsto em acordo, tratado ou convenção internacional e se trate
de situação em que tal intercepção seria admissível, nos termos da lei de processo penal, em caso nacional semelhante.
2 - É competente para a recepção dos pedidos de intercepção a Polícia Judiciária, que os apresentará ao juiz de instrução
criminal da comarca de Lisboa, para autorização.
3 - O despacho referido no número anterior inclui autorização para a transmissão imediata da comunicação para o
Estado requerente, se tal procedimento estiver previsto no acordo, tratado ou convenção internacional com base no qual é
feito o pedido.
Aditado pela Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto
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3- Acórdão do TC
4/2006
Ver nota ao art.º 187.º
4- Acórdão do TJUE
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção), de 8 de abril de 2014, nos processos apensos C‑293/12 e
C‑594/12 - Declara inválida a Diretiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006,
relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas
publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações, e que altera a Diretiva 2002/58/CE.
Notas:
A aludida Directiva 2006/24/CE foi transposta para a ordem jurídica portuguesa através da Lei nº 32/2008, de 17 de
Julho.
Ver infra, nota do Gabinete Cibercrime relativa a referido Ac. do TJUE.
5- Acórdãos do STJ
Ver notas ao art.ºs 179.º e 187.º
6- Acórdãos dos TR
Ver notas ao art.ºs 179.º e 187.º
Ac. TRE de 7-04-2015 : As comunicações por telemóvel, têm uma dinâmica entre a realização da chamada e o termo da
mesma, que perdura durante determinado lapso de tempo e, ultrapassado o mesmo, deixam de constituir ou serem
consideradas comunicações telefónicas, nos termos da lei penal, nomeadamente do artigo 187º, do Código de Processo
Penal e, passam a constituir um mero documento demonstrativo dessas mesmas comunicações telefónicas.
Assim, encontrando-se apreendido nos autos o telemóvel em causa e o cartão SIM, ao mesmo associado, o exame pericial
aos mesmos, relativo à respectiva lista telefónica, aos registos das chamadas recebidas e atendidas, das recebidas e não
atendidas e, das chamadas efectuadas, não carece da prévia autorização do Juiz de Instrução.
Nota: ver nota ao art.º 187.º
Ac. TRE de 20-01-2015 : 1 - O regime processual das comunicações telefónicas previsto nos artigos 187º a 190º do Código
de Processo Penal deixou de ser aplicável por extensão às “telecomunicações electrónicas”, “crimes informáticos” e
“recolha de prova electrónica (informática)” desde a entrada em vigor da Lei 109/2009, de 15-09 (Lei do Cibercrime)
como regime regra.
2 - Esse mesmo regime processual das comunicações telefónicas deixara de ser aplicável à recolha de prova por
“localização celular conservada” – uma forma de “recolha de prova electrónica – desde a entrada em vigor da Lei 32/2008,
de 17-07.
3 - Para a prova electrónica preservada ou conservada em sistemas informáticos existe um novo sistema processual
penal, o previsto nos artigos 11º a 19º da Lei 109/2009, de 15-09, Lei do Cibercrime, coadjuvado pela Lei nº 32/2008, neste
caso se estivermos face à prova por “localização celular conservada”.
4 - Nessa Lei do Cibercrime coexistem dois regimes processuais: o regime dos artigos 11º a 17º e o regime dos artigos 18º
e 19º do mesmo diploma. O regime processual dos artigos 11º a 17º surge como o regime processual “geral” do cibercrime
e da prova electrónica. Isto porquanto existe um segundo catálogo na Lei n. 109/2009, o do artigo 18º, n. 1 do mesmo
diploma a que corresponde um segundo regime processual de autorização e regulação probatória. Só a este segundo
regime – o dos artigos 18º e 19º - são aplicáveis por remissão expressa os artigos 187º, 188º e 190º do C.P.P. e sob
condição de não contrariarem a Lei 109/2009.
5 - As normas contidas nos artigos 12º a 17º da supramencionada Lei contêm um completo regime processual penal para
os crimes que, nos termos das alíneas do n. 1 do artigo 11º, estão (a) previstos na lei nº 109/2009, (b) são ou foram
cometidos por meio de um sistema informático ou (c) em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em
suporte electrónico.
6 - A diferenciação de regimes assenta na circunstância de os dados preservados nos termos dos artigos 12º a 17º se
referirem à pesquisa e recolha, para prova, de dados já produzidos mas preservados, armazenados, enquanto o artigo 18º
do diploma se refere à intercepção de comunicações electrónicas, em tempo real, de dados de tráfego e de conteúdo
associados a comunicações específicas transmitidas através de um sistema informático.
7 - Assim, o Capítulo III da Lei 109/2009, relativo às disposições processuais, deve ser encarado como um «escondido
Capítulo V (“Da prova electrónica”), do Título III (“Meios de obtenção de prova”) do Livro III (“Da prova”) do Código de
Processo Penal …» (Dá Mesquita).
8 - Tratando-se de obter prova por “localização celular conservada”, isto é, a obtenção dos dados previstos no artigo 4º,
n. 1 da Lei 32/2008, de 17-07, o regime processual aplicável assume especialidade nos artigos 3º e 9º desta lei.
9 - Em suma, numa interpretação conjugada das Leis 32/2008, 109/2009 e da Convenção de Budapeste sobre o
Cibercrime do Conselho da Europa (aprovada pela Resolução da Assembleia da República nº 88/2009, publicada no DR de
15-09-2009), devem ter-se em consideração os seguintes catálogos de crimes quanto a dados preservados ou conservados:
- o catálogo de crimes do n. 1 do artigo 11º da Lei 109/2009 como pressuposto de aplicação do regime processual
contido nos artigos 11º a 17º dessa Lei;
- o catálogo de crimes do n. 1 do artigo 18º da Lei 109/2009 como pressuposto de aplicação do regime processual
contido nesse artigo 18º e no 19º dessa Lei aos crimes previstos na al. a) do artigo 18º;
- o catálogo de crimes do n. 1 do artigo 187º do Código de Processo Penal, por remissão expressa da Lei 109/2009, como
pressuposto de aplicação do regime processual contido nesse artigo 18º e no 19º dessa Lei para os crimes previstos na al. b)
do artigo 18º;
- o catálogo de crimes (“crimes graves”) do artigo 3º da Lei nº 32/2008 quanto a especiais “dados conservados”
(localização celular), como requisito de aplicação dos artigos 3º e 9º da Lei nº 32/2008.
10 - O artigo 189º do Código de Processo Penal nunca é aplicável a crimes informáticos, seja qual for o catálogo
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aplicável.
11 - O objecto de ambas as leis – de 2008 e 2009 – é parcialmente coincidente. Ambas se referem e regulam “dados
conservados” (Lei nº 32/2008) e “dados preservados” (Lei nº 109/2009) ou seja, depositados, armazenados, arquivados,
guardados. A Lei de 2009 assume um carácter geral no seu âmbito de aplicação, não distinguindo dados arquivados pela
sua natureza, o que abrange todos eles, portanto (à excepção do correio electrónico, especificamente previsto no seu
artigo 17º).
12 - O regime processual da Lei nº 32/2008 constitui relativamente aos dados “conservados” que prevê no seu artigo 4º,
um regime especial relativamente ao capítulo processual penal geral que consta dos artigos 11º a 19º da Lei nº 109/2009.
13 - Consequentemente devemos concluir que o regime processual da Lei 32/2008, designadamente o artigo 3º, nº 1 e 2
e o artigo 9º: mostra-se revogado e substituído pelo regime processual contido na Lei nº 109/2009 para todos os dados que
não estejam especificamente previstos no artigo 4º, n. 1 da Lei nº 32/2008 ou seja, dados conservados em geral; revela-se
vigente para todos os dados que estejam especificamente previstos no artigo 4º, n. 1 da Lei nº 32/2008, isto é, para os
dados conservados relativos à localização celular. Só para este último caso ganha relevo o conceito de “crime grave”.
14 - Antes da entrada em vigor das Leis 32/2008 e 109/2009 podia afirmar-se que havia duas formas úteis –
processualmente úteis – de usar a localização celular. Uma delas a medida cautelar de polícia prevista no artigo 252º-A do
C.P.P. e a outra o meio de obtenção de prova previsto no artigo 189º, n. 2 do mesmo código, que se mantém em vigor para
a localização celular em tempo real.
15 - Agora co-existem três realidades distintas através do acrescento da obtenção de dados de localização celular
“conservados” por via da Lei nº 32/2008.
16 - Os requisitos do número 3 do artigo 9º da Lei 32/2008 mostram-se de verificação alternativa. O conceito de
“suspeito” dele constante exige “determinabilidade” e não “determinação”.
17 - A previsão do artigo 252º-A do Código de Processo Penal é claramente uma previsão de carácter excepcional para
situações de carácter excepcional.
Extracto da fundamentação:
O regime processual penal das escutas telefónicas contido nos artigos 187º a 189º do Código de Processo Penal está
delimitado pela previsão do nº 1 daquele primeiro artigo que determina que o seu objecto é “a intercepção e a gravação de
conversações ou comunicações telefónicas”, entendidas estas como estando a ocorrer, ou seja, a intercepção e a gravação
de conversações ou comunicações telefónicas em tempo real. Dito de outra forma, intercepção e gravação de dados de
conteúdo de conversações e comunicações telefónicas em tempo real.
Destarte, tudo o que é conversação ou comunicação e tudo o que lhe é conexo, seja a fonte telefónica ou informática,
passou a caber no âmbito de previsão dos artigos 187º a 189º do Código de Processo Penal, mesmo que efectuadas sem
intermediação tecnológica, como ocorre com a conversação entre presentes. E abarcou, igualmente, dados informáticos,
que se “conservaram” resultantes de conversações e comunicações.
Esta considerável extensão vem a tornar o regime das escutas telefónicas o regime subsidiário de realidades para as quais
não foi pensado até que o choque com uma nova realidade se vem a concretizar com a vigência das Leis n. 32/2008, de 1707 e 109/2009, de 15-09 (Lei do Cibercrime), ambas posteriores à vigência das alterações de 2007 ao C.P.P.
[…]
Da Lei nº 32/2008, de 17-07 e dos dados “conservados” particularmente protegidos.
[…]
O essencial do regime concentra-se, no entanto, nos artigos 3º e 9º do diploma, naquele dando a conhecer o objectivo da
conservação de dados (n. 1) e a estatuir a necessidade de decisão judicial a ordenar ou autorizar a transmissão de dados às
autoridades referidas na al. f) do n. 1 do artigo 2º. No segundo artigo, o 9º, regulando a autorização judicial para
“transmissão” (entrega) dos dados às entidades previstas na lei. [De notar a ressalva no nº 5 do artigo 9º do regime especial
contido no artigo 252-Aº do C.P.P., o que apenas demonstra a diferenciação do regime de localização celular em tempo real
face a esta figura dos dados arquivísticos (conservados)]
[…] ao menos entre a sua vigência e o início de vigência da lei seguinte seria discutível a existência de uma revogação do
regime de extensão do C.P.P. ou, ao menos, a necessidade de compatibilização dos normativos do código com os artigos 2º,
3º e 9º da citada lei.
Resta saber se a Lei 109/2009 vem a alterar esta conclusão provisória.
Mas uma conclusão definitiva já é possível: a aplicabilidade ao caso dos autos do disposto nos artigos 187º a 190º do
Código de Processo Penal já é muito discutível após o início de vigência da Lei nº 32/2008. No mínimo, pois que temos por
assente a sua revogação parcial – ou a cessação da extensão de regime processual – pelos nomeados artigos da Lei
32/2008 quanto aos dados “conservados” que regula.
Da Lei nº 109/2009, de 15-09 e o regime geral de “conservação” de dados.
É claro que hoje, após o início de vigência da Lei nº 109/2009 e da Convenção de Budapeste sobre o Cibercrime, o objecto
da interpretação centraliza-se no saber se os artigos 3º e 9º desta Lei n. 32/2008 se mantêm vigentes em co-habitação
normativa ou, em alternativa revogatória, foram substituídos pelo regime processual penal especial para os crimes
informáticos previsto nos artigos 11º a 19º da Lei nº 109/2009. [A alternativa fica a dever-se à constatada divisão de
opiniões (doutrinária e jurisprudencial) sobre a pura e simples revogação da Lei nº 32/2008 pela Lei nº 109/2009 ou pela sua
(difícil) co-habitação]
Uma terceira alternativa é saber se todos estes se mantêm em convivência com os artigos 187º a 190º do C.P.P., o que
confirmaria a característica de “casa dos horrores hermenêutico” na expressão do Prof. Costa Andrade.
[…]
Para estas específicas realidades, “telecomunicações electrónicas”, “crimes informáticos” e “recolha de prova
electrónica (informática)” – na qual se insere a “localização celular conservada” - regem, pois, duas leis posteriores que
têm sido tratadas por alguma jurisprudência como coisa “menor”, ou sequer considerada, ou deu azo a interpretações onde
se misturam diplomas que regem realidades diversas como se todos eles tratassem a mesma realidade.
[…]
A norma determinante para a conclusão de que ocorreu uma completa revogação da extensão do C.P.P., a norma do
“separar de águas” e a do estilhaçar das aparências é o artigo 11º da Lei 109/2009, numa leitura confirmada (apenas
confirmada) pelos ns. 1 e 4 do artigo 18 do mesmo diploma.
Do que se vê de certas interpretações práticas este artigo 11º é sempre desprezado, a favor do mais brilhante artigo 18º,
que não tem o peso e significado que lhe é tributado.
A leitura da Lei n. 109/2009 não pode, no entanto, iniciar-se e/ou limitar-se ao seu artigo 18º, n. 1 e à sua enganadora
remissão para os artigos 187º a 190º do C.P.P. Aliás, a interpretação sistemática impõe que se faça notar que o Capítulo III
da Lei, sob a epígrafe “disposições processuais”, se inicia no artigo 11º e termina no artigo 19º.
Do primeiro preceito (11º) resulta evidente que as normas contidas nos artigos 12º a 17º da supramencionada Lei contêm
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um completo regime processual penal para os crimes que, nos termos das alíneas do n. 1 do artigo 11º, estão (a) previstos
na lei nº 109/2009, (b) são ou foram cometidos por meio de um sistema informático ou (c) em relação aos quais seja
necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico.
Basta que os crimes em investigação caibam numa das alíneas do n. 1 do artigo 11º, pois que estes são os crimes de
catálogo relevantes para os crimes informáticos e para a recolha de prova em suporte electrónico.
Ou seja, é amplíssimo o catálogo de crimes de cabem na previsão das alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 11º, principalmente
nesta última e todos os crimes em que se revele a necessidade de fazer prova por recolha em suporte electrónico estão nela
contidos, tornando desnecessário fazer apelo a tipos de crimes, ao preenchimento de elementos objectivos de crimes ou à
pena correspondente.
E a pretensão do legislador (quer o nacional quer o convencional) é o de, declaradamente, alargar o âmbito da aplicação
da lei até onde haja necessidade de fazer prova com o conteúdo existente em qualquer “sistema informático”. É de notar a
muito incisiva formulação da fonte do preceito, a al. c) do nº 2 do artigo 14º da Convenção de Budapeste sobre o
Cibercrime: “c) à obtenção de prova electrónica da prática de qualquer infracção penal”.
Há, portanto, a atribuição de um maior peso às necessidades de investigação e uma contração das espectativas de
privacidade relativamente aos crimes abrangidos pela Convenção e pela Lei nº 109/2009.
Esta amplíssima previsão abrange - seja pela al. b), seja pela al. c) do preceito - crimes habitualmente tidos como
excluídos pela jurisprudência da possibilidade de prova, como por exemplo os crimes de difamação cometidos na internet
que, abertamente, passam a ser de muito mais fácil investigação e prova.
Não se podendo afirmar que houve uma revogação parcial do Código de Processo Penal, apenas se pode asseverar que o
código deixou, por lei especial posterior, de estender o seu regime das comunicações telefónicas aos crimes supra
referidos. Ou, então, que foi revogada a extensão do regime do código aos crimes informáticos previstos no n. 1 do artigo
11º da Lei. Isto é, a extensão do regime processual das escutas telefónicas aos crimes previstos no artigo 11º da Lei
109/2009, crimes informáticos, cessou.
A estes crimes aplica-se o regime processual dos artigos 11º a 19º da Lei 109/2009, regime esse que assume “uma
inquestionável vocação transversal a todo o sistema processual penal: podemos mesmo dizer que, em matéria de prova,
constitui, agora, a sua pedra angular”. [Correia, ob. cit. Correia, João Conde, “Prova digital: as leis que temos e a lei que
deveríamos ter”, in Revista do Ministério Público, ano 35 (2014), n. 139], página 34]
Neste mesmo sentido a afirmação de Conde Correia de que “primeiro a Lei n. 32/2008 e depois a Lei n. 109/2009
revogaram, tacitamente, parcelas importantes do regime consagrado no artigo 189º do Código de Processo Penal,
reduzindo muito o seu alargado âmbito de aplicação inici al” e “em suma, a legislação contida no Código de Processo Penal
foi, no essencial, ultrapassada pelas Leis n. 32/2008 e 109/2009”. [Autor e obra citada [Correia, João Conde, “Prova digital:
as leis que temos e a lei que deveríamos ter”, in Revista do Ministério Público, ano 35 (2014), n. 139], páginas 36 e 37]
“Alteração envergonhada do Código de Processo Penal pela lei do Cibercrime” lhe chama Dá Mesquita, [15] que afirma
que o Capítulo III da Lei 109/2009, relativo às disposições processuais, deve ser encarado como um «escondido Capítulo V
(“Da prova electrónica”), do Título III (“Meios de obtenção de prova”) do Livro III (“Da prova”) do Código de Processo Penal
…». [Dá Mesquita, ob. cit. [“Processo Penal, Prova e Sistema Judiciário”, Wolters Kluwer/Coimbra Editora, 2010, pags. 8795] pag. 10]
Do regime processual da Lei nº 109/2009.
[…]
De facto, coexistem dois regimes processuais na Lei n. 109/2009: o regime dos artigos 11º a 17º da dita Lei; o regime dos
artigos 18º e 19º do mesmo diploma.
Podemos, portanto, caracterizar este regime processual especial dos artigos 11º a 17º como o regime processual “geral”
do cibercrime e da prova electrónica. Isto porquanto existe um segundo catálogo na Lei n. 109/2009, o do artigo 18º, n. 1 do
mesmo diploma a que corresponde um segundo regime processual de autorização e regulação probatória.
O artigo 18º, n. 1 da Lei 19/2009, exclui daquele novo sistema “geral” de autorização e acesso probatório – e mantém
vigente a aplicabilidade de alguns preceitos do C.P.P. – relativamente aos crimes (a) nela previstos ou (b) cometidos por
meio de um sistema informático ou em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em suporte
electrónico, quando tais crimes se encontrem previstos no artigo 187.º do Código de Processo Penal, desde que (em ambos
as alíneas) esteja em causa a intercepção de comunicações.
Nestes casos aplica-se, por remissão do n. 4 do artigo 18º da Lei 109/2009, o regime previsto nos artigos 187º, 188º e
190º do Código de Processo Penal, no que constitui uma remissão expressa que substitui o regime de extensão previsto no
artigo 189º do Código de Processo Penal.
Em suma, devem ter-se em consideração três catálogos de crimes quanto a dados conservados:
- o catálogo de crimes do n. 1 do artigo 11º da Lei 109/2009 como pressuposto de aplicação do regime processual contido
nos artigos 11º a 17º dessa Lei;
- o catálogo de crimes do n. 1 do artigo 18º da Lei 109/2009 como pressuposto de aplicação do regime processual contido
nesse artigo 18º e no 19º dessa Lei aos crimes previstos na al. a) do artigo 18º;
- o catálogo de crimes do n. 1 do artigo 187º do Código de Processo Penal, por remissão expressa da Lei 109/2009, como
pressuposto de aplicação do regime processual contido nesse artigo 18º e no 19º dessa Lei para os crimes previstos na al. b)
do artigo 18º. [Há um quarto catálogo, o do n. 1 do artigo 19º relativo às acções encobertas que, aqui, é irrelevante. Um
quinto catálogo é o do artigo 3º da Lei nº 32/2008 quanto a especiais “dados conservados” de especial relevância quanto à
vigência destas duas leis.]
Ou seja, a remissão da Lei n. 109/2009 limita-se a colocar como pressuposto da aplicabilidade do regime dos artigos 18º e
19º a exigência de que, no caso da al. b) do n. 1 do seu artigo 18º [e não no caso dos crimes da al. a)] que os crimes constem
do catálogo do n. 1 do artigo 187º do Código de Processo Penal.
Assim, o catálogo de crimes constante do n. 1 do artigo 187º do Código de Processo Penal deixou de fazer sentido para os
crimes informáticos se não houver “intercepção de comunicações” (para os efeitos desse artigo 18º, no sentido que lhe
daremos infra) e se não estiverem em causa os crimes da al. b), do n. 1 do artigo 18º da Lei 109/2009.
Mas, quer para os crimes da al. a), quer para os crimes da alínea b) do n. 1 do artigo 18º da Lei n. 109/2009, o regime
processual subsidiário é o dos artigos 187º, 188º e 190º do Código de Processo Penal – n. 4 do artigo 18º da dita Lei. E
apenas. Está excluído o artigo 189º.
A par desta remissão outras constam da Lei n. 109/2009 que reforçam a ideia de que relativamente aos crimes previstos
no artigo 11º do diploma o legislador consagrou um verdadeiro regime geral de regulação da produção e junção de prova
aos autos, passando o Código de Processo Penal a ser – relativamente àqueles crimes e nas matérias processuais
explicitamente tratadas – um diploma “secundário”.
Estão neste caso as remissões para o regime de segredo profissional ou de funcionário e de segredo de Estado previsto no
artigo 182º do Código de Processo Penal (artigos 14º, n. 7 e 16º, n. 6 da Lei 109/2009), as regras de execução de buscas e
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apreensões do código e do Estatuto dos Jornalistas (artigos 15º, n. 6 e 16º, n. 6 da Lei 109/2009) e as regras de apreensão
de correspondência previstas no artigo 179º do C.P.P. (artigo 17º, in fine, da Lei).
Da delimitação do campo de acção dos artigos 11º e 18º da Lei 109/2009.
É certo que os hábitos impuseram um recurso sistemático ao artigo 189º do Código de Processo Penal e que o seu
abandono e a aceitação da ideia de que o C.P.P. – nesta parte - passa a ser um regime dispensável para certos tipos de
crimes é difícil de aceitar mas essa parece ser uma realidade confirmada pelo próprio legislador.
De facto, na exposição de motivos da proposta de Lei n. 289/X/4ª afirma-se a desadequação da ordem jurídica nacional e
que a “recente (2007) revisão do Código de Processo Penal optou pela limitação, em abstracto, da possibilidade de
realização de intercepções de comunicações telefónicas e electrónicas, não tendo incluído normas especiais para a área da
cibercriminalidade. Assim, não está prevista a obtenção de dados de tráfego nem a realização de intercepção de
comunicações electrónicas na investigação de crimes não previstos no artigo 187.º do Código de Processo Penal”.
Constatando a inadequação das normas relativas a escutas telefónicas para este tipo de criminalidade (informática) o
legislador cedo assevera ser importante “superar o actual regime, de modo a fornecer ao sistema processual penal normas
que permitam a obtenção de dados de tráfego e a realização de intercepções de comunicações em investigações de crimes
praticados no ambiente virtual. É o que se pretende fazer por via da lei que agora se propõe”
Daí que se opte claramente por uma duplicidade de regimes no sentido já exposto:
“(…) foi adaptado para este diploma o regime de intercepção de comunicações, previsto no Código de Processo Penal
para as comunicações telefónicas. Na verdade, o Código prevê já uma extensão do regime das intercepções telefónicas a
outras comunicações, por exemplo electrónicas. Todavia, essa extensão não resolve o problema da investigação de crimes
informáticos ou relacionados com a informática, porque o âmbito de aplicação deste regime, por via da extensão, é o
mesmo das intercepções telefónicas. Ora, torna-se necessário abranger os crimes informáticos em geral, bem como aqueles
cometidos por via de computadores, assim se motivando a criação de norma especial. Esta norma adopta em geral as
regras do Código de Processo Penal, que é adaptado em função da especificidade dos crimes a que, por via desta nova lei, é
aplicável”.
Ou seja, a Lei de 2009 veio a constatar a necessidade – dois anos depois de vigente a nova versão do Código de Processo
Penal – de consagrar um regime processual especial menos restritivo e mais permissivo da investigação e instrução dos
autos quanto aos crimes informáticos, expressamente afastando a aplicação dos artigos 187º a 190º do Código aos crimes
previstos nos artigos 11º, n. 1 da Lei 109/2009.
Mesmo o catálogo de crimes mais restritivo do artigo 187º do Código de Processo Penal apenas é aplicável havendo
intercepção de comunicações e apenas nos casos dos crimes previstos na al. b) do artigo 18º.
E isto é assim – a duplicação de regimes – até para a previsão de nulidades, como se surpreende por exemplo nos artigos
15º, n. 4, al. a) e 16º, n. 3 da dita Lei.
Assim podemos concluir que o regime processual geral de aquisição de prova por recolha de dados “conservados” nos
crimes informáticos responde às seguintes regras:
- nos artigos 11º a 17º contêm-se um completo regime processual de aquisição de prova que exclui a aplicabilidade do
disposto nos artigos 187º a 190º do Código de Processo Penal para os crimes que, nos termos das alíneas do n. 1 do artigo
11º da Lei n. 109/2009, estão (a) previstos na própria lei (b) são ou foram cometidos por meio de um sistema informático,
ou (c) em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico, desde que não esteja em
causa a intercepção de comunicações:
- se estiver em causa a intercepção de comunicações a própria Lei 109/2009, no seu artigo 18º, n. 1, estabelece que
relativamente aos crimes (a) nela previstos se aplica o regime dos artigos 18º e 19º;
- igualmente se aplica o regime dos artigos 18º e 19º da Lei n. 109/2009 se também estiver em causa a intercepção de
comunicações e se tratar de crimes (b) cometidos por meio de um sistema informático ou em relação aos quais seja
necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico. Aqui a especialidade da inclusão de tais crimes no catálogo
do n. 1 do artigo 187.º do Código de Processo Penal;
- nestes dois últimos casos – artigos 18º e 19º da Lei – o regime dos artigos 187º, 188 e 190º do Código de Processo Penal
é direito subsidiário.
Mas, note-se, os artigos 187º, 188 e 190º do Código de Processo Penal só são aplicáveis se não contrariarem o disposto
no artigo 18º da Lei nº 109/2009 – v. g. o nº 4 deste preceito.
Ou seja, o artigo 189º do Código de Processo Penal nunca é aplicável a crimes informáticos, seja qual for o catálogo
aplicável.
Do âmbito de aplicação do artigo 18º da Lei 109/2009.
[…]
Neste diploma os artigos 12º a 17º referem-se a preservação expedita, revelação expedita, injunção para apresentação
ou concessão do acesso a dados, pesquisa de dados, apreensão de dados e apreensão de correio electrónico e registos de
comunicações de natureza semelhante, sendo que os dados podem ser de base e de tráfego.
Apenas o artigo 18º se refere a intercepção de comunicações.
O que se deve, então, entender por “intercepção de comunicações”? Será a intercepção em tempo real, como afirma o
tribunal recorrido? Ou será antes, como afirma o magistrado recorrente, uma intercepção de comunicações “registada”?
Ou, numa terceira hipótese, a “comunicação” relevante para este normativo assentará na distinção entre “dados de base”,
“dados de tráfego” e “dados de conteúdo”?
Parece-nos que esta última hipótese não se pode colocar aqui e agora, por não permitir a total distinção numa primeira
aproximação. Sendo conceitos de relevo na economia do diploma, apenas devem operar numa segunda fase interpretativa,
mas nunca para a distinção destes normativos, sendo certo que as abordagens anteriores, designadamente jurisprudência e
pareceres emitidos antes da vigência destas duas leis, se mostram desfasados da nova realidade normativa.
De facto, os artigos 12º, n. 1 e 13º da Lei n. 109/2009 são claros na aceitação de que os “dados de tráfego” podem ser
alvo de “preservação” e “revelação expedita”. A Convenção de Budapeste segue o mesmo rumo. A “exposição de motivos”
da proposta de lei 289/X/4ª é nisso explícita.
E os artigos “executivos” – ou seja, os artigos 14º a 16º (o artigo 17º é um caso autónomo porque específico) que
permitem a injunção, a pesquisa e a apreensão – não distinguem os tipos de dados, assumindo-se como decorrência natural
que sejam os dados “preservados” e “revelados” através dos artigos 12º e 13º. Isto é, incluindo os dados de tráfego que
passaram a assumir a natureza de dados informáticos conservados.
E para ter acesso àqueles dados – incluindo a pesquisa - é competente a “autoridade judiciária competente”, no caso o
Ministério Público – ver artigos 14º, n. 1, 15º, n. 1, 16º, n. 4.
A preservação de interesses constitucional e legalmente garantidos faz-se, pois, através da exclusão da competência do
Ministério Público para acesso aos eventuais dados de conteúdo e pela intervenção do juiz nos casos de eventual
necessidade de junção aos autos de “dados pessoais ou íntimos” ou no caso de apreensão e junção de correio electrónico ou
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comunicações de natureza semelhante (artigo 17º). O acautelar de direitos tutelados legal e constitucionalmente é também
feito através de intervenção judicial no caso de segredo profissional, de funcionário e de Estado – artigos 14º, n. 7 e 16º, n. 6
da Lei em análise. [A propósito do tema o acórdão desta Relação de 07-12-2012, sendo relator o Desemb. Martinho
Cardoso]
De outra banda figura-se-nos insofismável que os “dados de tráfego” e os “dados de conteúdo” se inserem na previsão
dos artigos 18º e 19º.
Mas essa circunstância não permite fazer a distinção entre os dois regimes processuais.
Essa distinção tem que ser feita com apoio do diploma que motivou a aprovação da Lei n. 109/2009, a Convenção de
Budapeste, Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercrime de 23-11-2001.
O diploma português não é muito expressivo mas surpreende-se nos termos utilizados nos artigos 12º a 17º da Lei
109/2009 que se trata de acesso a dados estáticos no sentido de que já se produziram. O que é sugerido pelos termos
utilizados: “dados armazenados”, “dados preservados”, “armazenados num determinado sistema”, “quando no decurso de
uma pesquisa forem encontrados”, “apreensão de correio electrónico”. Tudo isto sugere a existência de dados ou registos
existentes e armazenados num determinado sistema. Estes dispositivos regulam o passado, o já ocorrido.
Já o artigo 18º tem por objecto intercepções. Intercepção significa “interromper o curso de uma coisa”, “acção de
apanhar ou apoderar-se do que se destina a outrem”. Ou seja, algo que está a ocorrer
O termo intercepção é definido pela alínea e) do do artigo 2º da Lei n. 109/2009 como “o acto destinado a captar
informações contidas num sistema informático, através de dispositivos electromagnéticos, acústicos, mecânicos ou outros”.
Naturalmente que quem intercepta dados de tráfego ou de conteúdo tem que os registar e este registo não impede que o
conceito de intercepção seja plenamente operante, já que prévio – e essencial – ao registo.
Por isso que o elemento distintivo entre os regimes processuais contidos nos artigos 11º a 17º da Lei n. 109/2009 e o
regime previsto no artigo 18º da mesma seja o conceito de “intercepção em tempo real de comunicações”, sendo que esta
intercepção pode abranger os dados de tráfego e de conteúdo.
Esta ideia é cabalmente confirmada pela citada Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercrime.
No seu artigo 19º a Convenção consagra a busca e apreensão de dados informáticos armazenados, o que corresponde
aos artigos 15º a 17º da Lei 109/2009.
Nos artigos 20º e 21º a Convenção prevê e regula a recolha, em tempo real, de dados informáticos de tráfego (artigo 20º)
e de conteúdo (artigo 21º), que correspondem ao artigo 18º da lei nacional.
Ambos os artigos – inseridos no Título 5, “Recolha, em tempo real, de dados informáticos“ - explicitamente afirmam:
«Cada Parte deverá adoptar as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para habilitar as suas
autoridades competentes a:
a) Recolher ou registar, através da aplicação dos meios técnicos existentes no seu território; e
b) Obrigar um prestador de serviços, no âmbito da sua capacidade técnica, a:
i) Recolher ou registar, através da aplicação dos meios técnicos existentes no seu território; ou
ii) Cooperar com as autoridades competentes e a dar-lhes assistência na recolha ou no registo;
em tempo real, dos dados de tráfego associados a comunicações específicas transmitidas no seu território através de um
sistema informático». [Texto integral do nº 1 do artigo 20º da Convenção. O texto do artigo 21º apenas difere no corpo do
nº 1 nos seguintes termos: «1 — Cada Parte deverá adoptar as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias
para habilitar as suas autoridades competentes, relativamente a um conjunto de infracções graves a definir no âmbito do
seu direito interno, a: (…) em tempo real, dos dados de conteúdo de comunicações específicas feitas no seu território,
transmitidas através de um sistema informático.»]
Destarte, só após esta constatação – a de que a diferenciação de regimes se faz pela natureza actualista, em tempo
real, da intervenção – é realizável fazer apelo às características dos dados, assumindo que onde se permite o mais se
permite o menos, para concluir que:
a) - no caso do artigo 17º estamos a tratar de dados de tráfego e de conteúdo de correio electrónico, armazenados;
b) - no caso do artigo 18º falamos de interceptar dados de tráfego e de conteúdo;
c) - no caso dos artigos 12º a 16º - e na competência do M.P. - é possível pesquisar e apreender dados de base e de
tráfego armazenados (v. g. artigo 1º, nº 2 da Lei n. 32/2008, não revogado pela Lei n. 109/2009).
Nos dois primeiros casos é necessária a intervenção de Juiz, no terceiro da entidade judiciária que presidir à fase
processual. Neste último caso será sempre necessária a intervenção judicial se forem encontrados dados a inserir na
previsão do artigo 16º, ns. 3 e 6.
Do que fica.
Daqui resulta que o Código de Processo Penal deixa de ser aplicável aos dados informáticos armazenados ou
interceptados nos seguintes trechos:
- ao correio electrónico ou outras formas de transmissão de dados por via telemática conservados (redacção dada pela
Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto);
- mesmo que se encontrem guardadas em suporte digital;
- aos dados, conservados, sobre a localização celular ou de registos da realização de conversações ou comunicações
(redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29/08).
Mas entendemos que está em vigor o disposto no artigo 189º, n. 2 do Código de Processo Penal quando determina que «a
obtenção e junção aos autos de dados sobre a localização celular só podem ser ordenadas ou autorizadas, em qualquer fase
do processo, por despacho do juiz, quanto a crimes previstos no n.º 1 do artigo 187.º e em relação às pessoas referidas no
n.º 4 do mesmo artigo». Entenda-se, no entanto, face ao dito até aqui, que compreendemos este preceito nesta sede
normativa com o restrito significado de ser possível a junção de “dados sobre a localização celular”, obtidos em tempo real.
Assim parece-nos – com a dúvida adveniente de um estudo não exaustivo mas por ser matéria que apenas pela
necessidade de sistemática é relevante para os presentes autos – que a redacção útil do artigo 189.º do Código de Processo
Penal se limita, no seu nº 1, ao excerto: «O disposto nos artigos 187.º e 188.º é correspondentemente aplicável às
conversações ou comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone e à intercepção das
comunicações entre presentes».
E no seu nº 2 à recolha de dados dados sobre a localização celular em tempo real.
Neste ponto cumpre realçar que se não entende revogado este preceito, com o sentido que se acaba de referir, na medida
em que estamos perante comunicação telefónica que se não confunde com a comunicação electrónica que pode ser objecto
de intercepção nos termos da Lei nº 109/2009. Nem de obtenção de dados já armazenados nos termos da Lei nº 32/2008.
Salvo melhor opinião.
E quanto ao regime processual penal contido nos artigos 11º a 19º da Lei nº 109/2009 não temos dúvida em concordar
com Dá Mesquita e considerar que o capítulo III desta Lei – que é constituído pelos referidos artigos – constitui o “novo”
capítulo V, do título III do Livro III do Código de Processo Penal. [Ob. cit. pag. 101]
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Ou seja, os “meios de produção de prova” ali previstos têm o seu regime geral na Lei nº 109/2009 ao invés de terem sido
incluídos naquele código.
Mas haverá que interpretar o nº 2 do artigo 11º da Lei de 2008 e atribuir um sentido à expressão “as disposições
processuais previstas no presente capítulo não prejudicam o regime da Lei n.º 32/2008, de 17 de Julho” face à criação de um
regime “especial” processual penal criado pelo diploma de 2009.
Admitindo que todo o diploma de 2008 está em vigor na parte “arquivística”, que sem dúvida está, o que concretamente
se deve apurar é se os artigos 3º, nº 1 e 9º, nsº 1 e 3 da citada Lei – o regime processual de acesso a dados de localização
conservados – foram revogados pelo regime processual penal para dados informáticos, contido nos artigos 11º a 19º da Lei
nº 109/2009, matéria a abordar infra.
Dados conservados e seus regimes.
Aqui cumpre ressaltar que o objecto de ambas as leis – de 2008 e 2009 – é parcialmente coincidente.
A sua terminologia não ajuda na interpretação, mas podemos assentar que quando a Lei 109/2009 se refere no seu nº 1 a
“recolha de prova em suporte electrónico” se está a referir àquilo que os seus artigos 12º, n. 1, 14º, n. 1, 15º, n. 1 e 16º, n. 1
referem – e é isso que importa às entidades judiciárias apurar e obter – como “dados informáticos específicos armazenados
num sistema informático” (artigos 12º e 15º), “dados informáticos específicos e determinados, armazenados num
determinado sistema informático” (artigo 14º) e “dados ou documentos informáticos necessários à produção de prova”
(artigo 16º).
Ambas se referem e regulam “dados conservados” (Lei nº 32/2008) e “dados preservados” (Lei nº 109/2009) ou seja,
continuando no uso de sinónimos que se não confundam com a indústria conserveira, arrecadados, depositados,
armazenados, arquivados, guardados.
No entanto é patente que a Lei de 2009 assume um carácter geral no seu âmbito de aplicação, não distinguindo dados
arquivados pela sua natureza, o que abrange todos eles, portanto.
Já o mesmo não ocorre com a Lei de 2008 que delimita de forma muito clara os dados a submeter ao seu regime no
artigo 4º, nº 1 (e já por nós referidos supra em B.3.2): a) Dados necessários para encontrar e identificar a fonte de uma
comunicação; b) Dados necessários para encontrar e identificar o destino de uma comunicação; c) Dados necessários para
identificar a data, a hora e a duração de uma comunicação; d) Dados necessários para identificar o tipo de comunicação; e)
Dados necessários para identificar o equipamento de telecomunicações dos utilizadores, ou o que se considera ser o seu
equipamento; f) Dados necessários para identificar a localização do equipamento de comunicação móvel.
Logicamente, adequado ou não, o regime processual da Lei nº 32/2008 constitui relativamente aos dados “conservados”,
que especificamente regula, um regime especial relativamente ao capítulo processual penal geral que consta dos artigos
11º a 19º da Lei nº 109/2009.
Como a harmonização dos sistemas processuais das duas leis não é possível entendemos que a Lei n. 109/2009 revogou a
Lei n. 32/2008 em tudo o que não seja a regulação da parte “arquivística” do diploma e que não diga respeito aos dados
contidos no seu artigo 4º.
O aforismo lex posterior derogat priori (A lei posterior derroga a anterior) não é aplicável aos dados constantes do artigo
4º da Lei nº 32/2008 na medida em que a lei posterior – mesmo quando se refere a intercepção de comunicações – tem por
objecto comunicações electrónicas e não comunicações telefónicas.
Como os dados previstos no n. 1 do artigo 4º dizem respeito a comunicações telefónicas mas ambas as leis os equiparam
a dados “conservados ou “preservados”, o regime processual com tutela reforçada da dita lei deve manter-se para esses
dados.
Consequentemente devemos concluir que o regime processual da Lei 32/2008, designadamente o artigo 3º, nº 1 e 2 e o
artigo 9º:
- mostra-se revogado e substituído pelo regime processual contido na Lei nº 109/2009 para todos os dados que não
estejam especificamente previstos no artigo 4º, n. 1 da Lei nº 32/2008 ou seja, dados conservados em geral;
- revela-se vigente para todos os dados que estejam especificamente previstos no artigo 4º, n. 1 da Lei nº 32/2008, isto é
– no que aos autos interessa – para os dados conservados relativos à localização celular.
Ou seja, o regime a aplicar ao caso dos autos é o da Lei nº 32/2008, de 17-07.
Naturalmente que, em função do até aqui argumentado, o regime “geral” de prova electrónica é constituído pelos artigos
11º a 17º da Lei nº 109/2009 e apenas se aplicarão os dispositivos da Lei nº 32/2008 – artigos 3º e 9º – na medida em que
estes são aplicáveis aos dados informáticos pretendidos. Mas no que não esteja especificamente previsto por tais preceitos
aplicar-se-á o dito regime geral da lei do Cibercrime de 2009.
Como consequência, em tudo o que não se refira a dados contidos no artigo 4º da Lei 32/2008 a definição de “crime
grave” não constitui um novo catálogo de crimes para efeitos processuais probatórios.
Razão porque o conceito de crime grave não pode ser utilizado para sustentar qualquer posição em vista de autorizar ou
denegar a produção e junção de prova nos autos se não estiverem em causa os dados previstos no artigo 4º da Lei nº
32/2008. Não tem, portanto, a virtualidade de vincular quer o C.P.P. quer a Lei do Cibercrime à definição de “crimes graves”,
já que este conceito limita a sua eficácia aos tipos de crime que justificam a conservação de dados, o material a ser
conservado nos termos daquele artigo da Lei nº 32/2008 pelo período de um ano e sem injunção. [24] [25]
Mas para o que diz respeito aos dados referidos pelo artigo 4º da Lei nº 32/2008 o conceito de crime grave é relevante,
assim como o disposto nos artigos 3º e 9º do mesmo diploma.
O que se pretende.
Assim, assentes estas imprescindíveis ideias prévias, o caso concreto delimita-se por aquilo que a Digna recorrente pede.
Ora, o peticionado é que as operadoras de telemóveis forneçam a listagem dos números que operaram/accionaram
(registaram e estabeleceram ligação) entre as 00h00m e as 5h00m do dia 11/9/2014, nas antenas de BTS ....
O objectivo almejado é a identificação dos suspeitos e determinação exacta da sua localização no local da prática dos
factos e no tempo em que estes ocorreram. Como afirma a Digna magistrada recorrente «não se pretende a obtenção dos
vastos elementos detectados pelas BTS mas apenas os números identificados, para que seja efectuada análise das
coincidências existentes».
Ou seja, a Digna recorrente pretende apenas ter acesso a dados armazenados e que permitam a identificação, não
pretende uma intercepção em tempo real, que nem possível é.
No caso em análise os autos têm como objecto o apurar a identidade dos autores da prática de dois crimes de roubo p. e
p. pelo artigo 210º, nº 2, al. b) por referência ao artigo 204º, nº 2, als. a) e e) do Código Penal e a prática de dois crimes de
sequestro p. e p. pelo artigo 158º do mesmo diploma legal.
Tais crimes não cabem na previsão das als. a) e b) do artigo 11º da Lei n. 109/2009 por não estarmos face a crimes (a)
nela previstos ou que (b) foram cometidos por meio de um sistema informático.
Mas cabem na previsão da al. c) do mesmo preceito na medida em que se trata de crimes em relação aos quais se torna
necessário proceder à recolha de prova em suporte electrónico.
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Desta forma não é relevante a conclusão da recorrente de que “nos termos do artigo 187.º, n.º 1, alínea a) do Código de
Processo Penal que admitem a realização de intercepções telefónicas”, já que se não trata de intercepções telefónicas e sim
de pesquisa em sistema informático de dados armazenados, apesar de terem na origem a realidade “telefone”.
Estas solicitação e constatação determinam que o regime processual aplicável seja o da Lei 109/2009 (dados informáticos
conservados) e caberá na previsão do regime processual que ela estatui nos artigos 11º a 17º, sendo certo que serão os
artigos 3º e 9º da Lei nº 32/2008 a definir o essencial do regime probatório aplicável por se tratar de dados conservados
relativos a localização celular.
Localização celular para afastar perigo para a vida ou de ofensa à integridade física grave.
Antes da entrada em vigor das Leis 32/2008 e 109/2009 podia afirmar-se que havia duas formas úteis – processualmente
úteis – de usar a localização celular. [Verdelho, Pedro, in “Técnica no novo C.P.P.: Exames, perícia e prova digital”, Revista do
CEJ, nº 9, 1º semestre de 2008, pags. 168-171 (145-171)]
Uma delas a medida cautelar de polícia prevista no artigo 252º-A do C.P.P. e a outra o meio de obtenção de prova
previsto no artigo 189º, n. 2 do mesmo código, que se encontra em vigor para a localização celular no sentido referido
infra.
Agora parece-nos co-existirem três realidades distintas em função dos regimes aplicáveis.
A previsão do artigo 252º-A do Código de Processo Penal é claramente uma previsão de carácter excepcional para
situações de carácter excecpional.
Supõe a existência de um perigo para a vida ou para a integridade física (grave) de quem está, pode estar, ou pode vir a
ser vítima de um acto ilícito criminal, naturalmente associado à criação de um risco de morte ou grave lesão da integridade
física e seja – ou se suponha ser - detentor de um dispositivo móvel de comunicação detectável por localização celular.
O caso paradigmático será o rapto ou sequestro, com ou sem pedido de resgate, mas sempre com existência de perigo –
suposto ou real – para a vida ou integridade física de alguém.
Um caso jurisprudencialmente tratado, que ilustra a necessidade de um tal preceito, é o rapto com pedido de resgate no
caso Gäfgen v. Alemanha do TEDH, em que uma criança objecto do rapto se supôs viva e se revelava essencial a sua
localização na esperança de ser encontrada com vida. [Ver do relator [João Gomes de Sousa] “Em busca da regra mágica - O
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e a universalização da regra de exclusão da prova - o caso Gäfgen v. Alemanha”, in
Revista Julgar nº 11, Maio-Agosto 2010, pags. 21-39]
Apesar de algumas críticas a este preceito somos de parecer que o mesmo se justifica e é até louvável na dimensão que
lhe atribuímos.
Para casos deste jaez - que bem se podem alargar, pelo menos - aos tipos penais contidos nos artigos 158º a 162º do
Código Penal, se justifica um artigo como o referido. E note-se que o legislador nem sequer foi restritivo, pois que deixou a
previsão na generalidade da ameaça ou risco para a vida e integridade física e o não limitou a determinados tipos penais.
Nem o limitou à existência de um processo, pois que aquela ameaça ou perigo pode ser prévio à existência de um
processo, como se constata no seu nº 3.
Assim, reafirma-se, supõe-se para a aplicação do artigo 252º-A do Código de Processo Penal:
- a existência de uma “vítima” no sentido da al. c) do nº 4 do at. 187º do Código de Processo Penal;
- a existência de um perigo (em sentido amplo, risco, ameaça, situação potenciadora de violação da vida e integridade
física) para a vida e a integridade física grave desse alguém;
- a possibilidade de a localização celular obviar à concretização desse perigo.
Tão só. Não se exige a existência de um processo nem a definição de um suspeito dos supostos crimes. Aliás, nem sequer
se supõe existente um crime concreto já consumado, sim a simples mas séria possibilidade da sua existência e da existência
de uma “vítima”.
Mas supõe-se que o perigo não se tenha já concretizado. Requerer a localização celular fora deste condicionalismo é
requerer ao tribunal que pratique a nulidade prevista no nº 4 do artigo 252º-A do Código de Processo Penal.
O artigo 252º-A do Código de Processo Penal, podendo embora servir secundária ou necessariamente para produzir prova
- não serve essencial e primariamente para tal fim. Nem os requisitos substanciais, nem os pressupostos formais se mostram
preenchidos no caso concreto.
Também é de reconhecer que este não é fundamento do recurso. A recorrente não requer nem tem em mente a
salvaguarda de valores substanciais - que, no caso, já foram violados – apenas pretende obter objectivos de investigação
policial e instrução dos autos e não a acautelar um perigo potencial.
Localização celular como meio de obtenção de prova “em tempo real” – artigo 189º, n. 2 do Código de Processo Penal.
A diferenciação relativamente à figura anterior é evidente, por inexistência de perigo para a vida e para a integridade
física de uma “vítima”.
E, como já afirmámos […], entendemos que está em vigor o disposto no artigo 189º, n. 2 do Código de Processo Penal
quando determina que «a obtenção e junção aos autos de dados sobre a localização celular só podem ser ordenadas ou
autorizadas, em qualquer fase do processo, por despacho do juiz, quanto a crimes previstos no n.º 1 do artigo 187.º e em
relação às pessoas referidas no n.º 4 do mesmo artigo». Compreendemos este preceito com o restrito significado de ser
possível a junção de “dados sobre a localização celular”, desde que obtidos em tempo real.
Só que esta, a localização celular como meio de obtenção de prova “em tempo real” é impossível no caso dos autos. Aliás,
nenhuma das figuras ora referidas permitia à Digna recorrente obter os dados solicitados pois que inexistentes os
pressupostos que o permitam e inútil o recurso a qualquer delas para obter o desejado.
Resta a última hipótese, a aplicável ao caso dos autos, a criada pelas leis ns. 32/2008 e 109/2009.
Localização celular como meio de obtenção de prova “conservada” – Leis 32/2008 e 109/2009.
Assim, impera para o caso dos autos a análise da al. g) do n. 1 do artigo 2º, o artigo 3º e o n. 3 do artigo 9º da Lei nº
32/2008, de 17-07. E só neste caso importa apurar do preenchimento do catálogo de crimes previstos na referida al. g), isto
é, saber se são “crimes graves”.
Entende-se por “Crime grave”, os crimes de «terrorismo, criminalidade violenta, criminalidade altamente organizada,
sequestro, rapto e tomada de reféns, crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, contra a segurança do
Estado, falsificação de moeda ou títulos equiparados a moeda e crimes abrangidos por convenção sobre segurança da
navegação aérea ou marítima».
No caso quer os dois crimes de roubo p. e p. pelo artigo 210º, nº 2, al. b) – criminalidade violenta, criminalidade
altamente organizada como definidas nas alíneas als. j) e l) do artigo 1º do Código Penal – quer a prática dos dois crimes de
sequestro p. e p. pelo artigo 158º do mesmo diploma legal, cabem no conceito de crime grave.
Cumprido o disposto no artigo 3º da Lei resta apreciar o artigo 9º do diploma.
Não há dúvidas de que há “razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a prova
seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter no âmbito da investigação, detecção e repressão de crimes
graves”. Está indiciado suficientemente o requisito e não se demonstra que a inexistência de resultados se deva a
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negligência policial.
Como a diligência é requerida pelo Ministério Público mostram-se preenchidos os requisitos dos números 1 e 2 do
preceito.
Quanto aos requisitos do número 3 eles mostram-se alternativos e não cumulativos pelo que também se mostram
verificados os das alíneas a) e b), pois que se pretende a transmissão de dados relativos a “suspeito” e “pessoa” que sirva de
intermediário, relativamente à qual haja fundadas razões para crer que recebe ou transmite mensagens destinadas ou
provenientes de suspeito.
Trazemos à colação o conceito de “suspeito” supra referido enquanto pessoa determinável […]. O conceito de “suspeito”
deve gozar de “determinabilidade” – e aqui essa característica existe na medida em que se sabe serem três os agentes do
crime, com idade balizada, de nacionalidade conhecida – sob pena de decretarmos que a investigação policial é inútil, ao
exigir determinação da(s) pessoa(s) a investigar.
Da forma de transmissão dos dados.
Resta acrescentar que outros dados poderão ser obtidos na investigação e que não digam respeito a “suspeitos” e
“intermediários” e que venham numa “enxurrada” de papel se for deferida a concreta “forma” da pretensão da recorrente.
É indubitável que a localização celular constitui violação da privacidade do cidadão. A sujeição da sua autorização a um
“catálogo de crimes” tem em vista concretizar um equilíbrio entre a violação dessa privacidade do cidadão e a necessidade
de acautelar outros interesses relevantes.
Mas a realidade não é tão asséptica quanto o legislador a vê, pois que se não limita à ponderação entre uma precisa
violação de direitos e um ganho probatório determinado. A realidade vive muito de alguma indeterminação dificilmente
abarcada pelo feitor da lei. Aqui a realidade é a prática de crimes graves num período de tempo limitado e de menor tráfego
– entre as 00h00 e as 05h00 de um dia – e a potencialidade de lesão de um número indeterminado de sujeitos,
previsivelmente grande mas supostamente muito menor do que num outro período do dia e região mais densamente
povoada do país.
Isso permite, no uso dos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade, designadamente no que se refere à
definição das categorias de dados a transmitir e das autoridades competentes com acesso aos dados e à protecção do
segredo profissional, tal como previsto no n. 4 do artigo 9º da Lei n. 32/2008, deferir o requerido.
Aqui assume papel de relevo o juiz e a figura do controle dos dados arquivados e a sua futura destruição.
Ou seja, a deferir-se a “forma” do pretendido – o envio de documentos pelas três operadoras – um número indeterminado
mas certamente exorbitante de telefones seria exposto, resultando numa exibição inaceitável da privacidade de uma
miríade de cidadãos que devem ser protegidos.
E essa forma de produção de prova – documentos a juntar aos autos – só será possível após a perfeita delimitação dos
telefones de suspeitos e intermediários e apenas esses se justifica assumirem a forma documental para efeitos probatórios.
Assim, sendo de deferir o que foi requerido, haverá que tomar as devidas cautelas de forma a evitar que “todos” os dados
recepcionados pelas operadoras no período pretendido sejam juntos ao processo e tornados públicos sem controlo judicial
pois que não verificável, neste momento, a possibilidade de ocorrer violação da intimidade ou de qualquer segredo
relevante.
Em função do exposto, o que pode e deve ser deferido é a transmissão de dados nos termos precisos do disposto nos
artigos 10º e 7º, ns. 2 e 3 da Lei nº 32/2008, tendo sempre em vista o destino previsto no artigo 11º da mesma lei.
Caso tecnicamente isso não seja possível ou razões operacionais da investigação aconselhem – tendo em vista diminuir os
dados a transmitir – um prévio apuramento dos dados relevantes, proceder-se-á nos termos do disposto no artigo 15º, n. 1
(por interpretação adaptada) e 16º, corpo e ns. 1, 7, al. b) e 8 da Lei nº 109/2009.
Em qualquer caso, a posterior junção aos autos em papel dos dados transmitidos limitar-se-á aos dados que tenham
relevo e não firam os direitos acautelados pelo artigo 16º, nº 3 da Lei nº 109/2009, o que implicará controlo judicial.
Ac. TRL de 24-04-2014, CJ, 2014, T2, pág. 160: Depois de recebidas e lidas pelo destinatário, as mensagens em suporte
digital, designadamente as de facebook, podem ser apresentadas por aquele como meio de prova, sem, pois, autorização
de qualquer autoridade judicial, designadamente do JIC.
Nota: em sentido concordante são citados: Ac. TRL de 29-02-2012 e Ac. TRL de 20-03-2007 .
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRG de 7-09-2013, CJ, 2013, T4, pág. 275: I. O legislador equipara o regime da localização celular e o registo da
realização de conversações ou comunicações às escutas, apenas quanto à exigência de intervenção do JIC, à sua restrição
aos crimes do catálogo e quanto às pessoas em relação as quais pode ser utilizado.
II. A intercepção de uma comunicação telefónica pressupõe o acesso a dados de tráfico que se mantém enquanto as
escutas se realizarem; ao controlar as escutas o JIC implicitamente controla os dados de tráfego.
III. A circunstância de o JIC não ter acompanhado nem ponderado expressamente a relevância da prova obtida através da
facturação detalhada, os registos de trace-back e a localização celelar, não torna essa prova nula.
Ac. TRL de 24-09-2013 : I. As mensagens electrónicas (sms) deixam de ter a essência de uma comunicação em
transmissão para passarem a ser antes uma comunicação já recebida, que terá porventura a mesma essência da
correspondência», em nada se distinguindo de uma «carta remetida por correio físico». E tendo sido já recebidas, «se já
foram abertas e porventura lidas e mantidas no computador (ou no telemóvel, acrescenta-se) a que se destinavam, não
deverão ter mais protecção que as cartas em papel em que são recebidas, abertas ou porventura guardadas numa gaveta,
numa pasta ou num arquivo», visto o disposto no art. 194, n°1, do CP.
II. É o destinatário da correspondência que sobre a mesma tem toda a disponibilidade e não o seu remetente, tendo toda
a legitimidade para divulgar o seu conteúdo, nomeadamente autorizar que deste tomassem conhecimento as autoridades
policiais.
Nota: ver nota ao art.º 187.º
Ac. TRL de 28-05-2013, CJ, 2013, T3, pág. 108: I. A inobservância dos requisitos e condições impostos pelos artºs 187º,
188º e 189º do CPP constitui nulidade relativa de prova proibida que atinge os direitos à privacidade previstos no artº126º,
nº3, sanável pelo consentimento e que só pode ser conhecida a requerimento do titular do direito infringido;
II. O conhecimento oficioso de tal nulidade constitui excesso de pronúncia, gerador de nulidade e que deve conduzir à
revogação da decisão proferida;
III. Se o prazo para a presentação das escutas pelo Ministério Público ao juiz de instrução se completar num domingo,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.
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Ac. TRP de 21-03-2013 : A localização através da tecnologia GPS (Global Positioning System) está sujeita a autorização
judicial, aplicando-se, por interpretação analógica, o disposto no artigo 187.° do Código de Processo Penal.
Nota: ver nota ao art.º 187.º
Ac. TRG de 15-10-2012 : Da interpretação da norma do artº 189º, nº 1 do CPP, na redação da Lei 48/07 de 29 de Agosto,
decorre que a transcrição de mensagens sms existentes no telemóvel de um queixoso pode valer como prova apesar de
não ter sido ordenada pelo juiz de instrução.
Extracto da fundamentação:
Entre o momento em que uma sms é enviada e aquele em que é lida medeia sempre algum tempo. Enquanto a
mensagem não for “aberta” e lida pelo destinatário, a transmissão da comunicação não está completa. Durante todo
esse tempo a sua intercepção está sujeita às regras das intercepções das comunicações telefónicas.
O bem tutelado é o direito à reserva da vida privada, que só pode ser postergado mediante prévia decisão judicial. Nada
de substancial, quanto aos valores tutelados, diferencia uma sms da demais correspondência trocada entre particulares,
sejam cartas, telegramas, encomendas, ou qualquer outra forma de correio.
Uma vez aberto o envelope duma carta, esta fica na disponibilidade do destinatário, que a poderá livremente mostrar
a quem entender. O mesmo se passa com a sms. Depois de a ler, o dono do telemóvel do destino pode simplesmente
apagá-la ou mostrá-la a quem entender.
A sms pode continuar a existir no suporte digital do telemóvel enquanto não for apagada, isto é, se for «guardada». Tal
como a carta que, depois de lida, pode voltar a ser colocada no envelope, também a sms, igualmente depois de lida, pode
continuar guardada em suporte digital.
A lei continua a proteger a mensagem assim «guardada». Mantém-se a tutela do direito à reserva da vida privada do
titular do telemóvel, quanto aos dados contidos no seu próprio sistema informático, contra intromissões de terceiros.
Ora, o direito à reserva da vida privada é um bem disponível. Na realidade, nenhuma norma ou princípio da ordem
jurídica impedem cada um de expor, ou partilhar com outrem, factos da sua vida privada.
No caso destes autos, em 22-1-2010 a assistente Maria G. apresentou queixa contra a arguida Susana Carvalho por esta
ter enviado para o seu telemóvel mensagens com os dizeres que posteriormente foram transcritos a fls. 64. Todo o
comportamento processual da assistente permite o juízo de que a transcrição foi feita de acordo com os seus desejos e
interesses.
Assim sendo, não procede a arguição pela arguida de que “nunca foi dado consentimento expresso ou tácito pela
assistente para se proceder à transcrição…”. Usando uma expressão da linguagem corrente, é a arguida a assumir as dores
da assistente. A protecção do conteúdo de sms já lidas, abrange apenas o titular do telemóvel. A arguida invoca uma
pretensa violação dum direito da assistente, para, perversamente, impedir que esta prossiga os seus fins processuais.
Naturalmente, carece de legitimidade para “defender” os interesses da “parte” contrária.
É um entendimento que, embora não seja pacífico, se afigura de acordo com o regime resultante da Lei 109/09 de 15-9
(Lei do Cibercrime), nomeadamente dos seus arts. 11 nº 1 al. b), 15 nºs 1, 2 e 6 e 17.
É certo que estas normas, que tratam da obtenção, pesquisa e apreensão de dados armazenados em sistemas
informáticos, em mensagens de correio electrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante, prevêem a
intervenção do juiz. Mas tal intervenção impõe-se apenas quando os dados pretendidos não estão acessíveis, quando não
são espontaneamente fornecidos por quem pode dispor deles livremente. Só nesses casos é obrigatória a intervenção do
juiz de instrução, que terá de ponderar e decidir qual dos valores conflituantes deverá prevalecer: o respeito pela reserva da
vida privada, ou o interesse da administração da justiça.
No sentido da solução aqui assumida, é significativa a norma do art. 15 nº 6 da referida Lei 109/09 de 15-9, nos termos
da qual “à pesquisa a que se refere este artigo são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as regras de execução das
buscas previstas no Código de Processo Penal…”. Também as buscas domiciliárias não são permitidas sem a prévia ordem
ou autorização do juiz (art. 177 nº 1 do CPP). Mas nada impede que o morador da habitação leve voluntariamente à justiça
o bem que esta procura. Pode até o visado consentir na busca, prescindindo da ordem judicial – art. 174 nº 5 al. b) do CPP. O
caso em apreço é similar.
Entendimento contrário transtornaria, de modo injustificável, aspectos significativos da vida moderna.
As normas acima referidas equiparam as mensagens de correio electrónico ou os registos de comunicações de natureza
semelhante a todos os demais sistemas de natureza informática.
Veja-se, nomeadamente, o art. 17 da Lei 109/09 de 15-9 (Lei do Cibercrime), que dispõe:
“Quando, no decurso de uma pesquisa informática ou outro acesso legítimo a um sistema informático, forem
encontrados, armazenados nesse sistema informático ou noutro a que seja permitido o acesso legítimo a partir do primeiro,
mensagens de correio electrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante, o juiz pode autorizar ou ordenar,
por despacho, a apreensão daqueles que se afigurem ser de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova,
aplicando-se correspondentemente o regime da apreensão de correspondência previsto no Código de Processo Penal”.
Os actuais computadores pessoais são “sistemas informáticos”, que “armazenam” “dados informáticos” (entre os quais,
“mensagens de correio electrónico e registos de comunicações”). São utilizados pela generalidade dos seus proprietários
para os mesmos fins que, noutros tempos, tinham os arquivos pessoais de dados e documentos, sobre os quais nunca foi
questionada a possibilidade do proprietário poder dispor deles livremente. Afigura-se desproporcionada a ideia de que o
legislador pretendeu impor, a cada cidadão proprietário de um computador pessoal, que só possa fornecer a um tribunal os
dados que nele possui depois de prévia autorização do juiz. Seria um entendimento pouco harmonioso com teleologia da lei,
que visa a protecção do proprietário do sistema informático contra atentados de terceiros à privacidade dos seus próprios
dados (e não a protecção dos terceiros). E igualmente pouco harmoniosa com a perspectiva do juiz de instrução enquanto
garante de direitos e liberdades, que é a do nosso processo penal.
Seria uma solução que levaria a consequências surpreendentes: o proprietário do sistema informático passaria a poder
livremente exibir, facultar ou retransmitir a qualquer pessoa as mensagens e dados que armazenou (ou «guardou», para
usar a terminologia do art. 189 nº 1 do CPP), desde que essa pessoa não seja uma autoridade judiciária. Na realidade, a
retransmissão e exibição de mensagens recebidas, seja através de sms, mails ou outros meios informáticos, é actualmente
uma prática diária de milhões de pessoas em todo o planeta.
Finalmente, ainda o mesmo art. 17 da Lei do Cibercrime trata da apreensão de dados “no decurso de uma pesquisa
informática…”.
«Pesquisar» significa “procurar com diligência, esquadrinhar” – Dicionário da Porto editora, 3ª ed. Quem “pesquisa”
normalmente não tem certezas sobre o que vai encontrar, ou sobre o lugar onde vai encontrar. É o uso de um termo
adequado à procura feita num sistema informático sem a vontade do seu proprietário. Mas que fica sem sentido quando é o
próprio proprietário a pretender fornecer os dados que tem guardados. Neste caso, não há «pesquisa», mas simples
«recolha» dos dados fornecidos, como foi nestes autos.
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Ac. TRE de 5-06-2012 : 1. Estando em causa investigação por crime de difamação através da internet, não é admissível o
acesso a dados de tráfego, por via de autorização judicial, dado que tal ilícito não consta, nem do catálogo previsto no art.
187.º do CPP, nem da definição de crime grave do art. 2.º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 32/2008, de 17.07.
2. O princípio da legalidade obsta a que, para esse efeito, se equipare ao crime de injúria incluído nesse catálogo.
Ac. TRL de 29-02-2012 : A junção aos autos da transcrição das mensagens SMS gravadas no telemóvel do queixoso,
depois do consentimento deste, não está dependente da autorização do Juiz de Instrução Criminal.
Nota: ver nota ao art.º 187.º
Ac. TRE de 18-10-2011 : I – A utilização de meios electrónicos para identificação do IMEI de um posto telefónico móvel,
cujo número é desconhecido, cabe na alçada do n.º 2 do artigo 189.º do Código de Processo Penal, uma vez que a
utilização de tais meios electrónicos é um meio prévio e instrumental de acesso a dados a cuja protecção a norma se
destina.
II – O mesmo acontece com o fornecimento de facturação detalhada das conversações telefónicas, na medida em que,
constituindo um registo de realização de «conversações», contém informação atinente à reserva da vida privada do visado,
cujo acesso depende da verificação dos mesmos requisitos.
III – O conhecimento dos dados que revelam a chamada «localização celular» do telemóvel de um determinado
indivíduo, revela sobre ele o percurso físico que o mesmo fez – ou está a fazer – ou revela a sua mobilidade ou permanência
num determinado local.
IV – A «localização celular» revela, por via da observação da sua ligação à rede telefónica móvel, a localização do
detentor de um determinado aparelho telefónico.
V – Saber a «localização celular» tem o mesmo intuito probatório e a mesma eficácia de uma vigilância tradicional
efectuada por agentes policiais sobre determinado indivíduo, ainda que esta última possa ser mais intrusiva (no sentido de
permitir a quem a efectua recolher muito mais informação, designadamente sobre a privacidade da pessoa vigiada) que a
dita «localização celular».
VI – No caso apreciando, não há suspeitos nem arguidos e pretendia-se com a promoção desatendida obter informações
que abarcam um universo ilimitado, incaracterístico e indiferenciado de destinatários para partir daí em busca de um
suspeito.
VII – A exigência de individualização do suspeito enquanto interveniente processual, designadamente para efeitos do nº
4 do artigo 187.º do CPP, não se confunde com a sua identificação completa, mas não dispensa a existência de dados
factuais tendentes a essa identificação, com base nos quais possa individualizar-se uma pessoa determinada.
VIII – Não está concretizado nenhum alvo com certas e determinadas características nem, ao menos, uma palpável
hipótese criminosa assente em meios de prova (que não o pretendido) identificáveis susceptíveis de uso justificado no
processo.
IX – Não existe, ainda que minimamente, uma qualquer probabilidade forte de os elementos pretendidos das operadoras
poderem vir a evidenciar um qualquer suspeito dos actos em investigação.
X – Ou seja, o que se pretende através da promoção indeferida não é tanto a autorização para uso de um certo meio de
obtenção de prova, mas antes a autorização para que se abra um caminho que possa vir a tornar-se meio de obtenção de
prova; pretende-se que se destape uma caixa de Pandora e que dela ressalte o fio que haverá de conduzir a uma pista de
investigação e permita dar corpo a um qualquer grau de suspeita, até agora inexistente.
XI – Trata-se, manifestamente, de pretensão que, para além de ferir os ditames legais, se apresenta desprovida de
razoabilidade, é desproporcionada e inadequada e que a perseguição do crime em investigação não justifica, face à devassa
intolerável que o seu deferimento claramente constituiria.
Nota: ver nota ao art.º 187.º
Ac. TRC de 9-12-2009 , CJ, 2009, T5, pág. 46: I. Na distinção entre «dados de base», «dados de tráfego» e «dados de
conteúdo» os primeiros constituem elementos necessários ao estabelecimento de uma base de comunicação, estando, no
entanto, aquém dessa comunicação.
II. A protecção, entendida como restrição à transmissão de dados de base, opera apenas enquanto tais dados sejam
considerados em interligação com outros dados (de tráfego, de localização ou de conteúdo).
III. Enquanto isoladamente considerados, tais dados não podem ser considerados como conexos, não estando abrangidos
pela restrição legal da Lei nº32/2008 de 17-07.
IV. A identificação de um assinante ou utilizador registado está apenas coberto do sigilo profissional que impende sobre o
operador da rede telefónica e pode ser obtida mediante despacho fundamentado da autoridade judiciária, aplicando o
disposto no artº 355º do CPP, quando o operador deduzir escusa.
Nota: ver nota ao art.º 187.º
Ac. TRC de 9-12-2009, CJ, 2009, T5, pág. 49: I. Em matéria de intercepções telefónicas há que distinguir a intercepção de
conversações telefónicas, os dados sobre localização celular e os dados de rede ou registos de realização de conversações
ou comunicações.
II. À excepção dos registos de realização de conversações ou telecomunicações todos os dados tendentes a obter
conversações de pessoas concretas e determinadas ou a identidade e localização de pessoas indeterminadas que se
encontrem em determinado espaço físico e temporal e que efectuem conversações, tem de se submeter ao regime legal
das escutas telefónicas estabelecido no artº 187º a 190º do CPP.
Nota: ver nota ao art.º 187.º
Ac. TRL de 24-04-2009 : I. O nº 2 do artº 189º, do CPP, veio apenas regular dois tipos diferentes de diligências de
investigação que não se encontravam contemplados no revogado artº 190º do CPP e no artº 269º, nº1, al. c) do mesmo
diploma: a obtenção de dados de localização celular e a obtenção de registos - e não de conteúdos - das conversações ou
comunicações.
II. Estes registos são apenas os correspondentes aos dados de tráfego, definidos no artº 2º, al.d), da Lei nº41/2004, ou seja:
os dados funcionais necessários ao estabelecimento de uma ligação ou comunicação e os dados gerados pela utilização da
rede (v. g., localização do utilizador, localização do destinatário, duração da utilização, data, hora, frequência; registo do
envio de uma comunicação electrónica ou os dados relativas à respectiva facturação).
III. Estando em causa o conhecimento do conteúdo - e não do registo - de mensagens recebidas através da caixa de correio
do telemóvel e guardadas neste em suporte digital (cartão do telemóvel), são aplicáveis as regras sobre as escutas
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telefónicas previstas no nº1 do artº 189º do CPP.
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
Ac. TRL de 20-03-2007 : I - A mensagem mantida em suporte digital, depois de recebida e lida, terá a mesma protecção
da carta em papel que, tendo sido recebida pelo correio e aberta, foi guardada em arquivo pessoal.
II - Sendo meros documentos escritos, aquelas mensagens não gozam da aplicação do regime de protecção específico da
reserva da correspondência e das comunicações, implicada no artº 190º, do CPP.
7- Orientações do MP
Ver notas ao art.º 188.º
Circular nº 12/12, de 25-09-2012 - Cibercrime - Uniformização de procedimentos de informação dirigidos aos operadores
de comunicações
I A Procuradoria-Geral da República assinou, a 9 de Julho de 2012, um protocolo de cooperação com operadores de
comunicações, no âmbito da investigação da cibercriminalidade e da obtenção de prova digital.
Os operadores de comunicações são entidades de direito privado que, no decurso da sua normal actividade económica,
produzem e guardam informação frequentemente necessária à obtenção de prova em processo penal, em termos que
tornam essencial a promoção dum ambiente de sã cooperação institucional e processual com o Ministério Público.
Reveste-se de particular importância, nesta perspectiva, a procura de solução para divergências de entendimento jurídico
no relacionamento processual (em particular na obtenção de elementos de prova em posse dos operadores), tendo em vista
um entendimento harmonizado quanto a questões controvertidas.
II Em ordem à boa execução deste protocolo e à prossecução dos objectivos por ele visados, quer a Procuradoria-Geral da
República quer os operadores optaram por designar pontos centralizados de contacto permanente que, dentro dos limites
legais, deverão contribuir para a solução de questões ou dúvidas surgidas em concretos processos de inquérito, quando a
solução não se mostrar possível por outra via.
III O Ministério Público assumiu ainda, por força do protocolo celebrado, para além de obrigações de carácter
institucional, um compromisso de adopção de específicos procedimentos no tratamento de casos concretos em sede de
inquérito.
Por um lado, assumiu a obrigação de, quando solicitar aos operadores de comunicações elementos de prova no âmbito de
processos de inquérito, o fazer, sempre que possível, por comunicação electrónica, através de uma plataforma informática
tendo a Procuradoria-Geral da República disponibilizado para tanto o recurso ao SIMP (Sistema de Informação do Ministério
Público).
É certo que o actual formato deste sistema ainda não contempla uma solução técnica para tal funcionalidade. Porém,
quando estiver completada a implementação da nova versão do SIMP, passará a ser possível remeter todos os pedidos aos
operadores por via do mesmo, em moldes que seguramente acarretarão um enorme ganho de eficiência e celeridade
processual.
IV Para além disso, o Ministério Público assumiu o compromisso de as solicitações aos operadores de comunicações
serem efectuadas com recurso a formulários pré-elaborados. Tais formulários, que no futuro se destinam a ser transmitidos
aos operadores por via do SIMP, podem desde já ser usados em papel e remetidos pelas vias usuais.
A adopção destes formulários, a utilizar sempre que possível, tornará os pedidos mais simples, eficazes e expeditos,
facilitando a respectiva satisfação pelos operadores, de tudo se antevendo poder resultar qualitativa melhoria do sistema de
investigação criminal.
V O Ministério Público assumiu ainda o compromisso de usar da maior ponderação nos pedidos de informação que
efectua a operadores, levando em linha de conta não só a sua necessidade, mas também a sua clareza, concretizando o
respectivo objectivo. Esta especificação passa, sobretudo, pela indicação concreta dos dados que se pretendem, devendo
evitar-se formulações como “toda e qualquer informação respeitante a…” ou “todos os dados referentes a..”.
Visa-se com isto dar aos operadores condições e informação que lhes permitam satisfazer da melhor e mais rápida forma
os pedidos que lhes são formulados.
Nesta conformidade, determino, ao abrigo do disposto no artigo 12º, n.º 2, al. b), do Estatuto do Ministério Público, que
os Senhores Magistrados e Agentes do Ministério Público observem as seguintes instruções:
1- Todos os pedidos de informação que, em sede de inquérito, dirijam aos operadores de comunicações, devem ser
objecto da maior ponderação quanto à sua necessidade.
2- Além disso, procurarão tanto quanto possível, em cada pedido, especificar o respectivo objectivo, de forma a permitir
ao operador responder com mais eficácia, segundo o interesse da investigação em concreto.
3- Todos os pedidos que formularem à “Optimus Comunicações, S.A.”, à “PT Comunicações, S.A.”, à “TMN
Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.”, à Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.A.” e à “ZON TV Cabo Portugal,
S.A.”, sê-lo-ão com utilização de um dos formulários anexos à presente directiva, dependendo do caso concreto.
4- Enquanto não se mostrar possível a utilização da nova plataforma electrónica do SIMP, os formulários serão impressos
em papel e remetidos pelas vias habituais.
Notas práticas do Gabinete Cibercrime:
Pedidos de dados a operadores de comunicações
Extracto do texto:
Os operadores de comunicações guardam informação:
- respeitante à identificação dos seus clientes (nome, morada, etc. - tradicionalmente conhecida como dados de base) e
- respeitante às comunicações efetuados por aqueles – os chamados dados de tráfego.
Os operadores não guardam – é proibido fazê-lo –, o conteúdo das concretas comunicações. Obter o conteúdo de
comunicações apenas é possível por via da interceção de comunicações, em tempo real, nos termos dos Artigos 187º e
188º do Código de Processo Penal e do Artigo 18º da Lei do Cibercrime.
Retenção de dados de tráfego e Lei n.º 32/2008, de 17 de julho
Extracto do texto:
O Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 8 de Abril de 2014, no chamado caso Digital Rights Ireland,
declarou inválida a Diretivade Retenção de Dados.
[…]
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Portugal é um dos 16 Estados-Membros nos quais se tem entendido que a decisão de 8 de Abril de 2014 não interferiu no
quadro legal vigente.
Com efeito, desde logo no campo legislativo, não foi sentida necessidade de introdução de qualquer alteração
normativa – não foi mesmo apresentada, até à data, nenhuma iniciativa legislativa a este propósito.
Quanto à jurisprudência respeitante à aplicação prática da Lei nº 32/2008, a mesma é muito escassa. Além disso,
nenhuma das decisões conhecidas de tribunais superiores portugueses se pronunciou especificamente quanto ao impacto do
Acórdão de 8 de Abril na lei portuguesa. Assim aconteceu com as decisões proferidas durante 2015 pelos tribunais
superiores a este propósito, que são apenas três, todas elas do Tribunal da Relação de Évora: o Acórdão de 6 de Janeiro
de 2015, no processo 6793/11.2TDLSB-A.E1, o Acórdão de 20 de Janeiro de 2015, no processo 648/14.6GCFAR-A.E1 e o
Acórdão de 19 de Maio de 2015, no processo 54/15.5GCBNV-A.E1. Em todas estas deliberações se refere a Lei 32/2008,
que é aplicada ao caso concreto, assumindo-se portanto que está em vigor. Todas são muito posteriores à decisão de 8
de Abril de 2014. Todavia, em nenhuma delas, de forma alguma, se põe em causa a validade da lei.
Jurisprudência sobre Prova Digital
Extracto do texto:
Mensagens de SMS e de correio eletrónico
As mensagens curtasde texto (SMS) têm sido cada vez mais utilizadas como prova. Firmou-se jurisprudência quanto à
desnecessidade de intervenção judicial na obtenção e junção ao processo dessas mensagens, se o seu destinatário
(normalmente o lesado) der autorização para essa junção – por exemplo quando é ele mesmo quem faculta o
telefone para a obtenção das mensagens. Já assim não será se as mensagens estão armazenadas em aparelho de quem
não autoriza a obtenção das mensagens: neste caso exige-se intervenção judicial, nos termos do Artigo 17º da Lei do
Cibercrime.
Contra esta orientação apenas se encontrou uma decisão (embora sobre correio eletrónico), já mais antiga, de
2011. Não está publicada nenhuma outra decisão no sentido deste acórdão, sendo portanto esta posição isolada.
O regime de apreensão de SMS tem o mesmo enquadramento legal (Artigo 17º da Lei do Cibercrime) do
regime da apreensão de mensagens de correio eletrónico ou de comunicações de idêntica natureza. A
jurisprudência quanto às primeiras é pois aplicável a estas últimas.
[…]
Acesso ao conteúdo de telemóveis
O acórdão referenciado é pioneiro na análise da questão da obtenção de conteúdos gravados em telemóvel, não se
incluindo neste conteúdo as mensagens de comunicações. Quanto a todo o restante conteúdo – incluída a lista
telefónica ou o registo de chamadas efetuadas e recebidas (e presumivelmente também fotografias ou vídeos do
dono do telefone), o acórdão estipula que, tendo este conteúdo a natureza de documentos, a sua apreensão não
depende de ordem judicial.
Acórdão da Relação de Évora de 7 de Abril de 2015
O exame pericial a um telemóvel e seu cartão SIM, para identificação da respetiva lista telefónica, dos registos das
chamadas recebidas e atendidas, das recebidas e não atendidas e, das chamadas efetuadas, não carece da prévia
autorização do Juiz de Instrução. Embora as comunicações por telemóvel tenham uma dinâmica entre a realização da
chamada e o termo da mesma que perdura durante determinado lapso de tempo, ultrapassado este, deixa de haver
comunicação telefónica - nos termos da lei penal, nomeadamente do Artigo 187º, do Código de Processo Penal - e o registo
que delas fica passa a constituir um mero documento demonstrativo dessas mesmas comunicações telefónicas.
[…]
Conversas telefónicas em alta voz
A (não) admissibilidadede testemunho sobre conversas telefónicas que se escutaram no telefone de outrem, em alta voz,
provocou forte discussão jurisprudencial no passado. A orientaçãoda jurisprudência mais recente é serena no sentido da
admissibilidade deste tipo de prova, nalgumas circunstâncias.
[…]
Endereço de IP
Na nota prática nº 2/2013 (de 3 de Abril de 2013) concluía-se que a jurisprudência dominante sustentava que o pedido
de identificação do utilizador de um determinado endereço IP, num dado dia e hora, não devia ser submetido ao
regime dos dados de tráfego, por se entender que este pedido não se refere a informação sobre o percurso dessa
comunicação nem sobre outro eventual tráfego comunicacional da pessoa em causa.
Por isso, concluía-se que pertencia ao Ministério Públicoa competência para pedir, a um operadorde comunicações,
a identificação do seu cliente que utilizou um determinado endereço IP num determinado dia e hora.
Todos os acórdãos agora referenciados, posteriores à emissão daquela nota prática confirmam esta orientação.
[…]
Localização celular
A jurisprudência sobre localização celular incide, na sua maioria, sobre a possibilidade legal, ou não, de se
proceder à identificação indiscriminada de todas as comunicações efetuadas por via de uma determinada antena
repetidora de sinal de telemóvel, num certo período de tempo, na esperança dese encontrarem eventuais registos de
comunicações deautores de crimes. Sem exceção, a jurisprudência pronuncia-se no sentido da inadmissibilidade legal
desta medida.
[…]
Imagens de videovigilância
A consideração, como prova válida, de imagens gravadas por indivíduos (privados), não está expressamente regulada
na lei processual penal.
Porém, já há alguma jurisprudência a esse propósito, em geral permitindo essa mesma utilização, desde que, na
sua origem, não esteja um propósito ilícito. Referenciam-se alguns acórdãos da jurisdição laboral que versam sobre
a licitude, ou não, de empregadores usarem meios de vigilância eletrónica sobre os seus trabalhadores.
[…]
Localizador de GPS
Tal como acontece com outras tecnologias, a informação providenciada por aparelhos de GPS também tem sido
indicada como prova, apesar de não existirem normas que refiram expressamente estas novas realidades. Mais que
a sua utilização – ou não – tem sido discutidas as condições legais em que essa utilização é permitida. Tal como
acontece com o uso de imagens, também a este propósito é relevante considerar jurisprudência da jurisdição
laboral, sobre o recurso a meios de vigilância eletrónica sobre trabalhadores.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de Novembro de 2013
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O dispositivo de GPS instalado, pelo empregador, em veículo automóvel utilizado pelo seu trabalhador no exercício das
respetivas funções, não pode ser qualificado como meio de vigilância à distância no local de trabalho, porquanto apenas
permite a localização do veículo em tempo real, não permitindo saber o que fazo respetivo condutor. Encontrando-se o GPS
instalado numa viatura exclusivamente afeta às necessidades do serviço, não permitindo a captação ou registo de imagem
ou som, o seu uso não ofende os direitos de personalidade do trabalhador, nomeadamente a reserva da intimidade da sua
vida privada e familiar.
Acórdão da Relação do Porto de 21 de Março de 2013
A colocação de um localizador de GPS no veículo de um suspeito está sujeita a autorização judicial - por aplicação
analógica do Artigo 187° do CPP.
[…]
Necessidade de exibição de provas em julgamento
Os acórdãos referenciados neste ponto, sem se referirem especificamente a prova digital, sublinham uma importante
orientação sobre a produção de prova em julgamento (aliás comum na jurisprudência), quando essa prova não está,
na sua origem, plasmada em papel. Essa orientação vai no sentido da desnecessidade de ver ou ouvir, em julgamento,
elementos de prova não impressos se, de alguma forma, esses elementos de prova estão já documentados em papel no
processo.
Jurisprudência sobre Cibercrime
Pedidos de informações a fornecedores de serviços internet nos Estados Unidos da América: experiência prática
Pedidos de informações a fornecedores de serviços internet nos Estados Unidos da América: pedidos à Google,
Facebook, Microsoft; pedidos de cooperação internacional para os EUA
Pedido de endereço IP – jurisprudência
Pedido de endereço IP

Artigo 190.º
Nulidade
Os requisitos e condições referidos nos artigos 187.º, 188.º e 189.º são estabelecidos sob pena de
nulidade.
Notas:
1- Redacção originária e alterações
- DL n.º 78/87, de 17/02
Artigo 190.º
(Extensão)
O disposto nos artigos 187.º, 188.º e 189.º é correspondentemente aplicável às conversações ou comunicações
transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone.
- Lei n.º 59/98, de 25/08
Artigo 190.º
Extensão
O disposto nos artigos 187.º, 188.º e 189.º é correspondentemente aplicável às conversações ou comunicações
transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone, designadamente correio electrónico ou outras formas de
transmissão de dados por via telemática, bem como à intercepção das comunicações entre presentes.
- Lei n.º 48/2007, de 29/08
Ver o artigo em anotação.
2- Acórdãos do TC
476/2015
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 119.º, 120.º, 126.º, 188.º e 190.º, todos do Código de
Processo Penal, quando interpretadas no sentido de que a preterição dos prazos referidos no artigo 188.º, n.ºs 3 e 4 do
aludido Código se traduz numa nulidade sanável e por isso sujeita a arguição no prazo de 5 dias subsequentes à
notificação do despacho que procedeu ao encerramento do inquérito.
Extracto da fundamentação:
O entendimento seguido pela decisão recorrida corresponde a uma das posições seguidas na jurisprudência e na
doutrina no que respeita à interpretação do artigo 190.º do Código de Processo Penal, quanto à nulidade aí prevista.
Segundo essa corrente, tal nulidade tem um regime diferenciado consoante esteja em causa a violação dos pressupostos
do artigo 187.º ou as formalidades previstas no artigo 188.º, ambos do Código de Processo Penal. Assim, sustenta esta
posição, estando verificados os pressupostos previstos no artigo 187.º do Código de Processo Penal e tendo a escuta
telefónica sido judicialmente autorizada, as eventuais violações ao disposto no artigo 188.º constituem formalidades
processuais, cuja falta de observância não contende com a validade e fidedignidade daquele meio de prova, razão pela qual
a violação dos procedimentos previstos no artigo 188.º constitui uma nulidade sanável nos termos previstos no artigo 120.º
do Código de Processo Penal.
Ou seja, esta posição entende que, não obstante o artigo 190.º do Código de Processo Penal cominar com a sanção de
“nulidade” as violações dos artigos 187.º e 188.º do mesmo diploma, importa distinguir os pressupostos substanciais de
admissão das escutas (previstos no artigo 187.º), cuja violação é sancionada com nulidade absoluta e, consequentemente,
insanável e de conhecimento oficioso, e os requisitos processuais da sua aquisição (previstos no artigo 188.º), cuja violação
é sancionada com nulidade relativa, sanável e dependente de arguição nos prazos previstos no artigo 120.º, n.º 1, alínea c)
do Código de Processo Penal.
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Tem sido este o entendimento seguido, maioritariamente, pelo Supremo Tribunal de Justiça (no mesmo sentido, cfr.,
Carlos Adérito Teixeira, «Escutas telefónicas: a mudança de paradigma e os velhos e novos problemas», in Revista do CEJ,
1.º Semestre de 2008, n.º 9, pág. 851; e António Henriques Gaspar, José António Henriques dos Santos Cabral, Eduardo
Maia Costa, António Jorge de Oliveira Mendes, António Pereira Madeira e António Pires Henriques Graça, Código de
Processo Penal Comentado, Coimbra, Almedina, 2014, págs. 851-852).
Ainda neste sentido, Paulo Sousa Mendes (cfr., «Lições de Direito Processual Penal», Almedina, Coimbra, 2013, pág. 190)
sustenta que há algumas nulidades de prova reconduzíveis ao sistema das nulidades processuais, as quais seguem o regime
das nulidades dependentes de arguição previsto no artigo 120.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, como é o caso dos atos
cuja invalidade resulta da violação de «meras formalidades de prova», contanto que a nulidade seja cominada nas
disposições legais em causa, e aponta como exemplo deste tipo de situações a demora na entrega ao juiz das gravações e
transcrições necessárias para se fiscalizar as escutas telefónicas (artigos 188.º, n.º 4, e 190.º, do Código de Processo Penal).
Segundo outra posição, que tem merecido acolhimento sobretudo na jurisprudência das Relações, deverá ser adotada
uma “solução unitária”, devendo ser sancionada com a mesma nulidade quer a violação do disposto no artigo 187.º, quer a
violação do disposto no artigo 188.º (sobre a caracterização destas duas soluções jurisprudenciais, cfr., Costa Andrade,
«“Bruscamente no verão Passado”, a reforma do Código de Processo Penal», Coimbra Editora, pp. 139-144, considerando
este Autor que «numa consideração estrita de direito positivo, os créditos da tese unitária (…) parecem mais sólidos»).
Esta é também a posição de André Lamas Leite (cfr., «Entre Péricles e Sísifo: o novo regime legal das escutas telefónicas»,
in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 17, n.º 4, outubro - dezembro de 2007, págs. 665-669) que sustenta que a
introdução pela Lei n.º 47/2007, de 29 de agosto, da locução «não podendo ser utilizadas» na nova redação do n.º 3 do
artigo 126.º consagra indiscutivelmente a solução de que a nulidade prescrita no artigo 190.º não é uma nulidade em
sentido técnico, enquadrável nos artigos 119.º ou 120.º, mas uma nulidade atípica, designada por «proibição de prova»,
sustentando que o segmento introduzido pela referida lei «fulmina com as consequências de “inutilização” todas as provas
obtidas em incumprimento da disciplina legal dos meios de obtenção probatórios que contendam com os bens jurídicos nele
protegidos, sendo ilegal, desde 15-9-2007, a interpretação quase unânime da jurisprudência e de alguma doutrina, no
sentido da destrinça entre a violação do art. 187.º e do art. 188.º como conduzindo, respetivamente, a uma nulidade
insanável ou a uma mera nulidade sanável».
Como é sabido, não compete ao Tribunal Constitucional tomar posição no que respeita a esta controvérsia, optando por
uma das interpretações dos preceitos em análise. Ao Tribunal Constitucional cabe apenas decidir se a norma que se extrai
desses preceitos, na interpretação adotada pela decisão recorrida, é ou não desconforme com a Constituição,
designadamente, com os seus artigos 18.º, 32.º, n.ºs 1 e 8, e 34.º, n.º 4.
Para a apreciação desta questão de constitucionalidade assumem particular importância, enquanto parâmetros
relevantes, as normas dos artigos 18.º, 32.º, n.º 8 e 34.º, n.º 4, da Constituição. Sendo certo que a referida norma do 32.º,
n.º 1, é também fonte autónoma de direitos dos arguidos, constituindo uma “cláusula geral” que engloba todas as garantias
de defesa do arguido em processo criminal não expressamente referidas nos números seguintes, importa, justamente,
começar pela análise da questão em face daqueles outros parâmetros e, na hipótese de se concluir que os mesmos não se
mostram violados, apreciar então a questão também à luz da referida norma do artigo 32.º, n.º 1.
A possibilidade, conferida no n.º 4 do artigo 34.º da Constituição, de ingerência na correspondência, nas
telecomunicações e nos demais meios de comunicação nos casos previstos na lei em matéria de processo criminal,
representa uma restrição a um direito fundamental e, como tal, deve limitar-se ao necessário para salvaguardar outros
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, sem jamais diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos
preceitos constitucionais (artigo 18.º, n.ºs 2 e 3, da Constituição).
[…]
[…] no que respeita, em geral, ao regime das escutas telefónicas consagrado no Código de Processo Penal, importa,
desde logo, ter presente, conforme tem sido reiteradamente entendido pelo Tribunal Constitucional, que tal regime só
existe na medida em que o mesmo é expressamente autorizado pela Constituição, conforme decorre do disposto no n.º 1
do artigo 34.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 18.º e no n.º 4 do artigo 34.º da Constituição. É o que se afirma, entre outros, no
Acórdão n.º 450/2007 (acessível na internet, tal como os restantes acórdãos que a seguir se indicam, em
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/):
«Sendo o direito ao sigilo dos meios de comunicação privada (dito inviolável pelo nº 1 do artigo 34º) um direito
fundamental diretamente aplicável (artigo 18º, nº 1), a sua restrição terá que ser autorizada pela própria Constituição
(artigo 18º nº 2); a previsão, por lei ordinária, de um regime que permita às autoridades públicas a interceção e gravação de
conversações telefónicas sem o consentimento dos intervenientes é, evidentemente, uma restrição; tal restrição legal só
existe porque a Constituição, no nº 4 do artigo 34º, expressamente a autoriza. […] Aliás, a autorização é concedida por
intermédio de uma reserva de lei qualificada: a «compressão» do direito só pode ser feita nos termos da lei e em «matéria
de processo criminal». Eis, pois, a razão de ser dos artigos 187º e 188º do CPP.»
Por outro lado, conforme tem também sido reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Constitucional e, concretamente,
pelo citado Acórdão n.º 450/2007, os procedimentos fixados pelos artigos 187.º e 188.º do Código de Processo Penal
«formam um ‘sistema’, dotado de coerência interna porque assente antes do mais numa lógica dual» e tal acontece
porque «o legislador ordinário entendeu que devia disciplinar tanto os pressupostos das escutas quanto os termos da sua
execução. Da disciplina dos pressupostos (ou seja, da definição das condições que devem estar reunidas para que se possa
ordenar ou autorizar a interceção e gravação das comunicações) cuida o artigo 187º do CPP; da disciplina dos termos da
execução (ou seja, da definição do tempo e do modo de acompanhamento das interceções já ordenadas ou autorizadas)
cuida o artigo 188º».
Assim, seguindo a terminologia usada pelo citado Acórdão n.º 450/2007, bem como, em parte, pelo Acórdão n.º
425/2005, dir-se-á que as questões de constitucionalidade que este tribunal tem sido chamado a apreciar em matéria de
escutas telefónicas têm subjacentes problemas relativos, quer aos pressupostos das escutas, quer aos termos da sua
execução, aqui se incluindo os problemas relativos à definição do tempo e do modo de acompanhamento de interceções já
ordenadas ou autorizadas,
Ainda de acordo com a citada terminologia, poder-se-á afirmar que a questão em causa nos presentes autos diz respeito
ao regime do tempo do acompanhamento das escutas e, concretamente, às consequências do incumprimento desse regime.
Importa pois, dentro da vasta jurisprudência do Tribunal Constitucional em matéria de escutas telefónicas, ter em
particular atenção os casos em que o Tribunal foi confrontado com este mesmo tipo de questões, em que estava em causa o
tempo do acompanhamento de escutas já ordenadas e autorizadas.
Uma parte importante dessa jurisprudência apreciou a conformidade constitucional da interpretação do termo
“imediatamente”, constante do artigo 188.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, quer na redação originária, quer nas
redações posteriores resultantes das alterações introduzidas pela Lei n.º 59/98, de 25/08, e pelo Decreto-Lei n.º 320-C/2000,
de 15/12, a respeito da apresentação, ao juiz que tiver ordenado ou autorizado as operações, do auto de interceção e

488

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
gravação, juntamente com as fitas gravadas ou elementos análogos.
Designadamente, a propósito de situações em que estava em causa a aplicação do disposto no artigo 188.º, na redação
anterior à introduzida pela Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, concretamente no que respeita à exigência contida no n.º 1 de
ser lavrado auto da interceção e gravação e de tais elementos serem imediatamente levado ao conhecimento do juiz que
tiver ordenado ou autorizado as operações, com a indicação das passagens das gravações ou elementos análogos
considerados relevantes para a prova.
A primeira decisão proferida pelo Tribunal sobre esta questão foi o Acórdão n.º 407/97, que concluiu pela
inconstitucionalidade, por violação do disposto no n.º 6 (a que corresponde atualmente o n.º 8) do artigo 32.º da
Constituição, da norma do n.º 1 do artigo 188.º do Código de Processo Penal «quando interpretado em termos de não impor
que o auto da interceção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas seja, de imediato, lavrado e levado ao
conhecimento do juiz, de modo a este poder decidir atempadamente sobre a junção ao processo ou a destruição dos
elementos recolhidos, ou de alguns deles, e bem assim, também atempadamente, a decidir, antes da junção ao processo de
novo auto da mesma espécie, sobre a manutenção ou alteração da decisão que ordenou as escutas».
Neste aresto, o Tribunal fez assentar o juízo de inconstitucionalidade nos seguintes fundamentos:
«Trata‑se aqui de precisar o conteúdo constitucionalmente viável do trecho do artigo 188.º, n.º 1, do CPP, onde surge a
expressão «imediatamente». Ora, partindo do pressuposto consubstanciado na proibição de ingerência nas
telecomunicações, resultante do n.º 4 do artigo 34.º da Lei Fundamental, a possibilidade de ocorrer diversamente (de existir
ingerência nas telecomunicações), no quadro de uma previsão legal atinente ao processo criminal (a única
constitucionalmente tolerada), carecerá sempre de ser compaginada com uma exigente leitura à luz do princípio da
proporcionalidade, subjacente ao artigo 18.º, n.º 2, da Constituição, garantindo que a restrição do direito fundamental em
causa (de qualquer direito fundamental que a escuta telefónica, na sua po-tencialidade danosa, possa afetar) se limite ao
estritamente necessário à salva-guarda do interesse constitucional na descoberta de um concreto crime e puni-ção do seu
agente.
Nesta ordem de ideias, a imediação entre o juiz e a recolha da prova através da escuta telefónica aparece como o meio
que melhor garante que uma medida com tão específicas características se contenha nas apertadas margens fixadas pelo
texto constitucional.
O atuar desta imediação, potenciadora de um efetivo controlo judicial das escutas telefónicas, ocorrerá em diversos
planos, sendo um deles o que pressupõe uma busca de sentido prático para a obrigação de levar «imediata-mente» ao juiz o
auto da interceção e «fitas gravadas ou elementos análogos», de que fala a lei.»
E, depois de afirmar que «o critério interpretativo neste campo não pode deixar de ser aquele que assegure a menor
compressão possível dos direitos fundamentais afetados pela escuta telefónica», o Tribunal realçou o seguinte:
«[…] a intervenção do juiz é vista como uma garantia de que essa compressão se situe nos apertados limites aceitáveis e
que tal inter-venção, para que de uma intervenção substancial se trate (e não de um mero ta-belionato), pressupõe o
acompanhamento da operação de interceção telefó-nica. Com efeito, só acompanhando a recolha de prova, através desse
método em curso, poderá o juiz ir apercebendo os problemas que possam ir surgindo, resolvendo ‑os e, assim,
transformando apenas em aquisição probatória aquilo que efetivamente pode ser. Por outro lado, só esse
acompanhamento coloca a escuta a coberto dos perigos – que sabemos serem consideráveis – de uso des-viado.
Com isto, não se quer significar que toda a operação de escuta tenha de ser materialmente realizada pelo juiz.
Contrariamente a tal visão maximalista, do que aqui se trata é, tão‑só, de assegurar um acompanhamento contínuo e
próximo temporal e materialmente da fonte (imediato, na terminologia legal), acompanhamento esse que comporte a
possibilidade real de em função do de-curso da escuta ser mantida ou alterada a decisão que a determinou.»
E, continua o citado Acórdão:
«Em qualquer dos casos, «imediatamente», no contexto normativo em que se insere, terá de pressupor um efetivo
acompanhamento e controlo da escuta pelo juiz que a tiver ordenado, enquanto as operações em que esta se materializa
decorrerem. De forma al-guma «imediatamente» poderá significar a inexistência, documentada nos au-tos, desse
acompanhamento e controlo ou a existência de largos períodos de tempo em que essa atividade do juiz não resulte do
processo.»
Acabando por concluir que:
«Em qualquer caso, tendo em vista os interesses acautelados pela exi-gência de conhecimento imediato pelo juiz, deve
considerar‑se inconstitucio-nal, por violação do n.º 6 do artigo 32.º da Constituição, uma interpretação do n.º 1 do artigo
188.º do CPP que não imponha que o auto de interceção e gra-vação de conversações ou comunicações telefónicas seja, de
imediato, lavrado e levado ao conhecimento do juiz, de modo a este poder decidir atempada-mente sobre a junção ao
processo ou a destruição dos elementos recolhidos, ou de alguns deles, e bem assim, também atempadamente, a decidir,
antes da jun-ção ao processo de novo auto de escutas posteriormente efetuadas, sobre a manutenção ou alteração da
decisão que ordenou as escutas.»
Esta jurisprudência foi seguida, entre outros, pelo Acórdão n.º 347/2001 (que decidiu julgar inconstitucional, por violação
das disposições conjugadas dos artigos 32.º, n.º 8, 34.º, n.ºs 1 e 4 e 18.º, nº 2, da Constituição, a norma constante do artigo
188.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, na redação anterior à que foi dada pela Lei nº 59/98, de 25 de agosto, quando
interpretada no sentido de não impor que o auto da interceção e gravação de conversações e comunicações telefónicas seja,
de imediato, lavrado e levado ao conhecimento do juiz e que, autorizada a interceção e gravação por determinado período,
seja concedida autorização para a sua continuação, sem que o juiz tome conhecimento do resultado da anterior); pelo
Acórdão n.º 528/2003 (que decidiu julgar inconstitucional, por violação das disposições conjugadas dos artigos 32.º, n.º 8,
34.º, n.ºs 1 e 4, e 18.º, n.º 2, da Constituição, a norma constante do artigo 188.º, n.º 1 do Código de Processo Penal, na
redação anterior à que foi dada pelo Decreto-Lei 320-C/2000, de 15 de dezembro, quando interpretada no sentido de não
impor que o auto da interceção e gravação de conversações e comunicações telefónicas seja, de imediato, lavrado e levado
ao conhecimento do juiz); pelo Acórdão n.º 379/2004 (que decidiu julgar inconstitucional, por violação das disposições
conjugadas dos artigos 32.º, n.º 8, 34.º, n.ºs 1 e 4, e 18.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, a norma constante
do artigo 188.º, n.º 1 do Código de Processo Penal, quer na redação anterior quer na posterior à que foi dada pelo DecretoLei n.º 320-C/2000, de 15/12, quando interpretada no sentido de uma interceção telefónica, inicialmente autorizada por 60
dias, poder continuar a processar-se, sendo prorrogada por novos períodos, ainda que de menor duração, sem que
previamente o juiz de instrução tome conhecimento do conteúdo das conversações, e julgar inconstitucional por violação
dos mesmos preceitos da Constituição da República Portuguesa a citada norma, na interpretação segundo a qual a primeira
audição, pelo juiz de instrução criminal, das gravações efetuadas, pode ocorrer mais de três meses após o início da
interceção e gravação das comunicações telefónicas); e pelo Acórdão n.º 223/2005 (que incidiu sobre uma situação de
incumprimento do Acórdão n.º 379/2004).
Embora num caso em que a questão de constitucionalidade não era idêntica, o Acórdão n.º 446/2008 decidiu não julgar
inconstitucional «a norma do artigo 188.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, nos termos da qual o inciso “imediatamente”
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deve ser interpretado dentro das contingências inerentes à complexidade e dimensão do processo», tendo entendido, na
esteira da referida jurisprudência e ainda da jurisprudência do Acórdão n.º 4/2006, «que as exigências constitucionais
pertinentes impõem, sempre e em todo o caso, um acompanhamento judicial efetivo e próximo das operações em causa,
assumindo, quanto ao requisito da “imediatividade”, que o mesmo possa, salvaguardada aquela determinação, assumir
uma certa geometria variável em face dos “condicionalismo[s] do caso concreto”», concluindo, no entanto, que «a
valoração dos fatores implicados pela complexidade das operações […] constitui uma dimensão inarredável para aferir do
cumprimento da exigência legal, sendo absolutamente compreensível que o lapso temporal a imputar ao requisito da
imediatividade seja forçosamente diferenciado em função desses fatores, o que, só por si, em nada compromete o “efetivo
controlo das operações” e o acompanhamento judicial da realização das escutas telefónicas, devendo mesmo aceitar-se que
a aferição do momento de apresentação dos autos de gravação em face das circunstâncias do caso acaba inclusivamente
por ser reclamada pelo investimento que o conteúdo dos autos de gravação representa em sede de controlo jurisdicional das
escutas telefónicas e, bem assim, dos próprios direitos dos arguidos».
Feito este percurso pela jurisprudência do Tribunal Constitucional a respeito desta questão, importa, no entanto,
relembrar que no caso dos autos não está em causa, ao contrário do que se verificava nas situações subjacentes à
jurisprudência sobre a norma do artigo 188.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, na redação anterior à introduzida pela Lei
n.º 48/2007, de 29 de agosto, a validade ou não de interceções telefónicas em consequência de um invocado incumprimento
do disposto nessa norma, concretamente, no que respeita ao sentido do termo “imediatamente” para efeitos de
cumprimento dos requisitos de acompanhamento das escutas pelo juiz.
[…]
[…] como tem sido entendido pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, é exigível que a admissibilidade da
intromissão nas comunicações telefónicas seja não só objeto de prévia autorização judicial, mas também sujeita a um
acompanhamento judicial ao longo da sua execução. Exige-se, nas palavras do Acórdão n.º 4/2006 «um
“acompanhamento próximo” e um “controlo do conteúdo” das conversações, com uma dupla finalidade: (i) fazer cessar, tão
depressa quanto possível, escutas que se venham a revelar injustificadas ou desnecessárias; e (ii) submeter a um “crivo”
judicial prévio a aquisição processual das provas obtidas por esse meio».
No entanto, o facto de a lei ordinária estabelecer um conjunto de exigências e formalidades no que respeita ao
acompanhamento de escutas já devidamente ordenadas e autorizadas, e independentemente da interpretação que se possa
ter por mais correta no plano do direito ordinário, não faz com que esse regime legal se transforme em regime
constitucional, fazendo com que toda e qualquer violação dos formalismos legais deva ser considerada uma violação da
Constituição (cfr., neste mesmo sentido, o referido Acórdão n.º 4/2006; cfr., ainda a respeito dos requisitos de
acompanhamento judicial das escutas o Acórdão n.º 426/2005).
Tendo em conta o conteúdo das aludidas normas constitucionais, bem como a razão de ser do regime delas constante, é
de concluir que não é constitucionalmente imposto que toda e qualquer violação do prescrito no regime processual das
escutas telefónicas, designadamente, quanto esteja em causa o incumprimento de preceitos legais relativos aos termos de
execução e ao modo de acompanhamento de escutas telefónicas validamente autorizadas, tenha como consequência uma
nulidade, dita insanável, que implique irremediavelmente uma impossibilidade de valoração da prova.
A desconformidade com a Constituição de uma interpretação normativa reportada às consequências da preterição de
formalidades legais relativas ao acompanhamento judicial da execução da operação, como é aquela que está sob análise
neste recurso, apenas pode assentar numa eventual violação do princípio da proporcionalidade aplicável às restrições dos
direitos, liberdades e garantias (artigo 18.º, n.ºs 2 e 3, da Constituição).
Quando uma escuta telefónica é autorizada com base na verificação dos pressupostos previstos no artigo 187.º do Código
de Processo Penal, exige-se ainda, como vimos, por imperativo constitucional, que a mesma seja sujeita a um
acompanhamento judicial «contínuo e próximo temporal e materialmente da fonte […], acompanhamento esse que
comporte a possibilidade real de em função do de-curso da escuta ser mantida ou alterada a decisão que a determinou»
(cfr. Acórdão n.º 407/97), de forma a que toda a prova obtida por essa via seja objeto de controlo judicial quanto ao seu
caráter não proibido e à sua relevância.
Só no caso de se constatar que as aludidas formalidades foram desrespeitadas de tal forma que é de concluir que não se
verificou um efetivo acompanhamento das escutas, é que se poderá entender que a prova assim recolhida não possa ser
utilizada, não podendo ter-se por sanada a “nulidade” daí decorrente, por falta da sua arguição num determinado prazo,
sob pena de violação da proporcionalidade da restrição expressamente admitida no artigo 34.º, n.º 4, da Constituição.
Ora, tendo em consideração que os prazos fixados no artigo 188.º do Código de Processo Penal para que as escutas
realizadas sejam levadas ao conhecimento do juiz de instrução se revelam adequados a garantir um acompanhamento
efetivo daquelas, a sua simples ultrapassagem, independentemente da dimensão dessa ultrapassagem, é insuficiente para
que, em abstrato, se possa considerar que essa inobservância põe em causa a possibilidade real do juiz de instrução
acompanhar eficazmente a realização das escutas. Só a concreta medida dessa ultrapassagem e as circunstâncias em que
a mesma ocorreu permitirão efetuar um juízo seguro sobre se a solução de considerar essa infração às leis processuais
uma nulidade sanável por falta da sua arguição num determinado prazo, constitui uma restrição desproporcionada à
proibição de ingerência nas telecomunicações, por permitir a validação de escutas realizadas sem o necessário
acompanhamento judicial.
Reportando-se a interpretação normativa sub iudicio à simples circunstância de não terem sido observados os prazos
previstos no artigo 188.º do Código de Processo Penal, independentemente da dimensão dessa inobservância não é possível
considerar que a mesma ofende o prescrito nos artigos 18.º, 32.º, n.º 2, e 34.º, n.º 4, da Constituição.
Importa agora apreciar se tal interpretação viola o disposto no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição, segundo o qual “[o]
processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso”.
[…]
[…] importa apreciar se a qualificação do vício em causa nos autos como nulidade sanável, dependente de arguição no
prazo de 5 dias subsequentes à notificação do despacho que procedeu ao encerramento do inquérito, quando não tenha
sido requerida a abertura de instrução, se traduz numa “diminuição inadmissível, um prejuízo insuportável e injustificável”
(na expressão usada pelo citado Acórdão n.º 61/88), das garantias de defesa.
A qualificação de algumas nulidades como sanáveis e dependentes de arguição, nos termos acima expostos, justifica-se,
em grande medida, por evidentes razões de celeridade e economia processuais, não deixando de ser concedida ao arguido a
possibilidade de, em sua defesa, obviar à utilização das escutas cujo procedimento não observou o disposto na lei,
bastando-lhe, num determinado prazo arguir a irregularidade que teve oportunidade de verificar.
É certo que, a entender-se, como sustenta a Recorrente, que o vício em causa constitui nulidade insanável, tal conferiria
uma mais ampla possibilidade de arguição do mesmo. No entanto, a solução seguida pela decisão recorrida, embora
implique um prazo mais limitado para a arguição do vício e faça recair sobre o arguido o ónus de o invocar, manifestamente
não implica um cerceamento inadmissível ou insuportável das suas possibilidades de defesa que se tenha de considerar
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desproporcionado ou intolerável, em termos de consubstanciar uma solução constitucionalmente censurável, na perspetiva
do artigo 32.º, n.º 1, da Constituição.
Com efeito, um acompanhamento diligente da tramitação processual a partir do momento em que a arguida foi
notificada da acusação, permite-lhe detetar a irregularidade em causa, revelando-se o prazo concedido quando não seja
requerida a abertura de instrução, apesar de curto, suficiente para a arguição da respetiva nulidade, pelo que não é
possível, por isso, afirmar-se que aqueles objetivos de celeridade e economia processuais sejam, neste caso, alcançados à
custa de uma intolerável diminuição das garantias de defesa do arguido.
4/2006
Ver nota ao art.º 187.º
7/87 (fiscalização preventiva)
Não se pronuncia pela inconstitucionalidade da norma que deu origem ao artigo 190.º do CPP.
3- Acórdãos do STJ
Ac. STJ de 31-08-2008 : I - «Pode acontecer que a obtenção de determinada prova, com abusiva intromissão [...] nas
telecomunicações, torne possível a realização de novas diligências probatórias contra o arguido ou contra terceiro, casos
em que se põe a questão de saber qual a influência do vício que afecta a prova inicial ou directa na prova secundária ou
indirecta, designadamente se este vício provoca uma reacção em cadeia, impedindo a utilização das provas
consequenciais».
II - «No sentido da sua relevância apontam critérios como o interesse protegido pela norma jurídica violada, a gravidade
da lesão, a inexistência de um nexo causal entre a prova inicial e a prova final e a probabilidade de obtenção da prova
secundária, independentemente da violação». Mas, «em sentido inverso invoca-se, sobretudo, que a utilização das provas
subsequentes permitiria ultrapassar as proibições de prova, pelas instâncias formais de controlo ou por particulares,
comprometendo os seus objectivos».
III - «A este respeito, já antes do actual CPP, mas já na vigência de um preceito constitucional (o art. 32.6) em tudo
idêntico ao actual 32.8, se destacavam – dos demais - os interesses individuais que contendessem directamente com a
garantia da dignidade humana, donde que «em qualquer ponto do sistema ou da regulamentação processual penal em que
estivessem em causa a garantia da dignidade da pessoa [como no caso da «utilização da tortura para obter uma
confissão»], nenhuma transacção fosse possível, conferindo-se a um tal garantia predominância absoluta em qualquer
conflito com o interesse – também ele legítimo e relevante do ponto de vista do Estado de Direito – no eficaz
funcionamento do sistema de justiça penal».
IV - «E, aí sim, não se poderia invocar a «necessidade de ponderação dos interesses em conflito e da validade das provas
consequenciais» nem recusar-se «a doutrina do Fernwirkung des Beweisverbots [fruit of the poisonous tree] com o (mau)
argumento de que tal se impunha à luz do interesse, de outra forma não realizável, da verdade material e da punição de um
real culpado», pois que assim se acabaria por «jogar o valor absoluto da dignidade do homem contra interesses relativos
que àquele não deviam nunca sobrepor-se».
V - «Mas, «perante interesses individuais que não contendessem directamente com a garantia da dignidade da pessoa»,
já «deveria aceitar-se - diversamente do que sucedia com o primeiro vector - que tais interesses – ainda quando surjam
como emanações de direitos fundamentais – pudessem ser limitados em função de interesses conflituantes».
VI - «Surgiria aqui o problema de «determinar, com precisão, a finalidade e o critério com que a limitação deve ser feita»:
«A finalidade só pode ser a de ordenar reciprocamente relações da vida protegidas através da concessão de concretos
direitos da liberdade, e de conjugá-las com outras relações também juridicamente protegidas por essenciais à vida
comunitária; e de as conjugar em termos de criação e conservação de uma ordem na qual umas e outras ganhem realidade
e consistência. Quanto ao seu critério, ele não estará na validação do interesse preponderante à custa do interesse de
menor hierarquia (...) mas sim numa optimização dos interesses em conflito; o que conduz a submeter a limitação
estritamente aos princípios da necessidade e da proporcionalidade, bem como, no caso de se tratar de direitos
fundamentais, a exigir que não seja afastado o seu conteúdo essencial».
VII - «Repensar os numerosos e difíceis problemas que se situam em zonas conflituais» era tarefa que – ao tempo (1983)
- haveria de cometer «ao reformador da legislação processual penal». E este, no CPP de 1987, distinguiu as «provas obtidas
mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas» (art. 126.1 do CPP) das «provas
obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou na telecomunicações» (n.º 2): aquelas –
em que os meios de obtenção da prova ofendiam «interesses individuais que contendem directamente com a garantia da
dignidade humana» - considerou-as absolutamente nulas; mas já «admitiu» (art. 125.º) as demais – por não contenderem
directamente com a garantia da dignidade da pessoa – quando obtidas «com o consentimento do titular» ou, mesmo sem
este, nos «casos previstos na lei» (art. 126.2).
VIII - «É certo que estas «são igualmente nulas» (também, por isso, «não podendo ser utilizadas») quando, «ressalvados
os casos previstos na lei», forem «obtidas sem o consentimento do respectivo titular». Mas se assim é quanto às provas
directamente obtidas por «métodos proibidos» (que «são nulas, não podendo ser utilizadas»), já - «perante interesses
individuais que não contendam directamente com a garantia da dignidade da pessoa» - «poderá eventualmente vir a
reconhecer-se a admissibilidade de provas consequenciais à violação da proibição de métodos de prova».
IX - «E, em tal hipótese, a circunscrita invalidação (ou inutilização) da prova (directamente) obtida poderá satisfazer os
interesses (de protecção constitucional da privacidade das conversações ou comunicações telefónicas, sem afectação do
conteúdo essencial do correspondente preceito constitucional) decorrentes da proibição do art. 126.3 do CPP.
X - «Pois que a optimização dos interesses em conflito (aqueles, por um lado, e os de «um eficaz funcionamento do
sistema de justiça penal», por outro) poderá demandar – ante a (estrita) «necessidade» de protecção «proporcionada» dos
últimos (também eles «juridicamente protegidos por essenciais à vida comunitária») - a conjugação (ou «concordância
prática») de ambos em termos de «criação e conservação de uma ordem na qual uns e outros ganhem realidade e
consistência».
XI - «Ora, será justamente no âmbito dos efeitos à distância dos «métodos proibidos de prova» que se poderá dar
consistência prática a essa distinção entre os métodos previstos no n.º 1 do art. 126.º e os previstos no n.º 3, pois que,
enquanto os meios radicalmente proibidos de obtenção de provas inutilizará – expansivamente – as provas por eles directa
e indirectamente obtidas, já deverá ser mais limitado - em função dos interesses conflituantes – o efeito à distância da
«inutilização» das provas imediatamente obtidas através dos demais meios proibidos de obtenção de provas (ofensivos não
do «valor absoluto da dignidade do homem», mas de «interesses individuais não directamente contendentes com a
garantia da dignidade da pessoa», como a «intromissão sem consentimento do respectivo titular» na «vida privada», «no
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domicílio», na «correspondência» ou nas «telecomunicações»).
XII - «Sobretudo quando [como no caso] a nulidade do meio utilizado (a «escuta telefónica») radique não nos seus
«requisitos e condições de admissibilidade» (art. 187.º) mas nos «requisitos formais» das correspondentes «operações».
Pois que, sendo esta modalidade, ainda que igualmente proibida (art.s 126.1 e 3 e 189.º), menos agressiva do conteúdo
essencial da garantia constitucional da inviolabilidade das telecomunicações (art. 34.4 da Constituição), a optimização e a
concordância prática dos interesses em conflito (inviolabilidade das comunicações telefónicas versus «verdade material» e
«punição dos culpados mediante sentenciamento criminal em virtude de lei anterior que declare punível a acção») poderá
reclamar a limitação – se submetida aos princípios da necessidade e da proporcionalidade - dos «interesses individuais,
ainda que emanações de direitos fundamentais, que não contendam directamente com a garantia da dignidade da pessoa».
XIII - Ora, no caso, não se afiguram «desproporcionados» os limitados efeitos sequenciais que as instâncias possam ter
retirado das escutas anuladas (com base, aliás, «não nos seus “requisitos e condições de admissibilidade” - art. 187.º - mas
nos “requisitos formais” das correspondentes “operações”»), tendo em conta, por um lado, a própria «limitação – em
função dos interesses conflituantes – do efeito à distância da «inutilização» das provas (i)mediatamente obtidas através dos
meios proibidos de obtenção de provas previstos no n.º 3 do art. 126.º do CPP (já que ofensivos não do «valor absoluto da
dignidade do homem», mas de «interesses individuais não directamente contendentes com a garantia da dignidade da
pessoa») e, por outro, a «necessidade» de «optimização da concordância prática dos interesses em conflito)
(“inviolabilidade das comunicações telefónicas” versus “verdade material” e “punição dos culpados”).
Ac. STJ de 26-09-2007 : IV - Existe uma diferença qualitativa entre a intercepção efectuada à revelia de qualquer
autorização legal e a que, autorizada nos termos legais, não obedeceu aos requisitos a que alude o art. 187.º do CPP. Nesta
hipótese o meio de prova foi autorizado, e está concretamente delimitado em termos de alvo, prazo e forma de
concretização, e, se os pressupostos de autorização judicial forem violados, estamos em face de uma patologia relativa a
uma regra de produção de prova e não a uma situação de utilização de um meio proibido de prova (art. 126.º, n.º 3, do
CPP).
V - Acentua Costa Andrade (invocando Gossel, in Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, págs. 85 e ss.) que as
proibições de prova são «barreiras colocadas à determinação dos factos que constituem objecto do processo». Mais do que
a modalidade do seu enunciado, o que define proibição de prova é a prescrição de um limite à descoberta da verdade.
Normalmente formulada como proibição, a proibição de prova pode igualmente ser ditada através de uma imposição e,
mesmo, de uma permissão.
VI - Diferentemente, as regras de produção da prova – cf., v.g., o art. 341.° do CPP – visam apenas disciplinar o
procedimento exterior da realização da prova na diversidade dos seus meios e métodos, não determinando a sua violação a
reafirmação contrafáctica através da proibição de valoração. As regras de produção da prova configuram, na caracterização
de Figueiredo Dias, «meras prescrições ordenativas de produção da prova, cuja violação não poderia acarretar a proibição
de valorar como prova (...) mas unicamente a eventual responsabilidade (disciplinar, interna) do seu autor». Umas vezes
pré-ordenadas à maximização da verdade material (como forma de assegurar a solvabilidade técnico-científica do meio de
prova em causa), as regras de produção da prova podem igualmente ser ditadas para obviar ao sacrifício desnecessário e
desproporcionado de determinados bens jurídicos.
VII - Resumidamente, e dito com Peters, as regras de produção da prova são «ordenações do processo que devem
possibilitar e assegurar a realização da prova. Elas visam dirigir o curso da obtenção da prova sem excluir a prova. As regras
de produção da prova têm assim a tendência oposta à das proibições de prova. Do que aqui se trata não é de estabelecer
limites à prova como sucede com as proibições prova, mas apenas de disciplinar os processos e modos como a prova deve
ser regularmente levada a cabo».
VIII - Assim, quando o que está em causa é a forma como foram efectuadas as intercepções telefónicas enquanto meio
de prova autorizado e perfeitamente definido, carece de qualquer fundamento, sendo despropositada, a referência a uma
prova proibida e/ou viciada por violação da Constituição.
IX - A questão em termos de processo penal relativamente ao meio de prova «intercepções telefónicas» não é uma
insuportável sujeição em termos abstractos a uma regra de produção de prova tarifada, sem qualquer sustentação teórica
ou prática, mas sim a ponderação dos parâmetros impostos em termos constitucionais e, obtida a conformação a estes,
uma questão de convicção do tribunal em relação à prova produzida.
X - Se foram observadas as regras de produção de prova legalmente consignadas nada impede que as intercepções
telefónicas constituam o único meio de prova a fundamentar a convicção do tribunal.
XI - É jurisprudência uniforme a de que os recursos se destinam a reexaminar decisões proferidas por jurisdição inferior e
não a obter decisões sobre questões novas, não colocadas perante aquelas jurisdições. Como remédios jurídicos que são,
não se destinam a conhecer questões novas não apreciadas pelo tribunal recorrido, mas sim a apurar da adequação e
legalidade das decisões sob recurso (cf., por todos, os Acs. do STJ de 12-07-1989, BMJ 389.º/510, de 07-10-1993 e de 20-072006, Proc. 06P2316). Consequentemente não pode o Tribunal Superior conhecer de questões que não tenham sido
colocadas ao tribunal de que se recorre.
Extracto da fundamentação:
Seguindo de perto o entendimento proposto por JCC (Contributo para a análise da inexistência e das nulidades
processuais) dir-se– á que o nosso Código de Processo Penal veio consagrar um sistema de nulidades taxativas. O princípio
está denunciado de forma inequívoca-artigo 118 do Código referido- e é complementado por uma rigorosa delimitação
geral e especial das causas de nulidade, sejam elas insanáveis ou dependentes de arguição. Mesmo a existência de uma
cláusula geral que, sob a epígrafe irregularidades abarca todas as imperfeições que não constituem nulidade, não é óbice á
sua afirmação.
Efectivamente, seguindo uma tendência enraizada na legislação e doutrina portuguesas o C.P.P. trata as irregularidades
como uma subespécie das nulidades submetendo-as, entanto, a um regime de arguição muito limitado. Mais do que a
figura dogmática das irregularidades, que não afectam a validade nem a eficácia dos actos processuais praticados este
regime revela uma figura distinta do género das nulidades das quais se distingue do ponto de vista penal e, principalmente,
processual. No plano substancial correspondem-lhe vício de menor gravidade.
No plano formal as irregularidades denotam mecanismos de arguição muito limitados quer em termos temporais, quer
em termos pessoais. O seu poder destrutivo acaba por ser drasticamente reduzido. Em muitas situações, apesar do termo
utilizado pelo legislador, estamos perante outra forma de funcionamento da invalidade que não se confunde com as
nulidades insanáveis, nem com as nulidades dependentes de arguição nem, ainda, com a figura dogmática da
irregularidade.
Questão distinta da nulidade processual é a da utilização de meio proibido de prova.
A recorrente tenta transpor tal questão como tema central de recurso neste segmento invocando a existência de uma
indevida valoração de prova proibida chamando á colação o artigo 126 nº3 do Código de Processo Penal.

492

Luís Figueira - Carla Jobling - CPP Anotado
Pensamos que existe uma incorrecta compreensão de conceitos que radica na sobreposição conceptual da prova obtida
através de intromissão nas telecomunicações, sem autorização de qualquer tipo, em relação á prova obtida através da
intercepção telefónica que não obedeceu aos requisitos legais. Na verdade não tem sido objecto de uma destrinça concisa
as situações que caem na alçada do artigo 126 nº 3 em relação ao definido no artigo 189 do Código de Processo Penal.
Existe uma diferença qualitativa entre a intercepção efectuada à revelia de qualquer autorização legal e a que,
autorizada nos termos legais, não obedeceu aos requisitos a que alude o artigo 187 do Código de Processo Penal. Nesta
hipótese o meio de prova foi autorizado, e está concretamente delimitado em termos de alvo, prazo e forma de
concretização, e se os pressupostos de autorização judicial forem violados estamos em face de uma patologia relativa a
uma regra de produção de prova.
Reportando-nos ao ensinamento de Costa Andrade (Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal pag 85 e seg.)
entende-se que a necessária delimitação temática e precisão conceitual obriga a referenciar e tentar clarificar a fronteira
separa as proibições de prova das meras regras de produção da prova (Beweisregelungen ou Beweisverfahrensregeln).
Invocando Gossel, acentua o mesmo Autor, que as proibições de prova são «barreiras colocadas à determinação dos
factos que constituem objecto do processo». Mais do que a modalidade do seu enunciado, o que define proibição de prova é
a prescrição de um limite à descoberta da verdade.
Normalmente formulada como proibição, a proibição de prova pode igualmente ser ditada através de uma imposição e,
mesmo, de uma permissão. É que, como assinala, toda a regra relativa à averiguação dos factos proíbe ao mesmo as vias
não permitidas de averiguação.
Diferentemente, as regras de produção da prova - cfr. v. g. o artigo 341.° do CPP - visam apenas disciplinar o
procedimento exterior da realização da prova na diversidade dos seus meios e métodos, não determinando a sua violação a
reafirmação contrafáctica através da proibição de valoração. As regras de produção da prova configuram, na
caracterização de FIGUEIREDO DIAS, «meras prescrições ordenativas de produção da prova, cuja violação não poderia
acarretar a proibição de valorar como prova ( ... ) mas unicamente a eventual responsabilidade (disciplinar, interna) do seu
autor». Umas vezes pré-ordenadas à maximização da verdade material (como forma de assegurar a solvabilidade técnicocientífica do meio de prova em causa), as regras de produção da prova podem igualmente ser ditadas para obviar ao
sacrifício desnecessário e desproporcionado de determinados bens jurídicos.
Resumidamente, e dito com Peters, as regras de produção prova são «ordenações do processo que devem possibilitar e
assegurar a realização da prova. Elas visam dirigir o curso da obtenção da prova sem excluir a prova. As regras de produção
da prova têm assim a tendência oposta à das proibições de prova. Do que aqui se trata não é de estabelecer limites à
prova como sucede com as proibições prova, mas apenas de disciplinar os processos e modos como a prova deve ser
regularmente levada a cabo». Na caracterização convergente de Amelung: «muitas normas de conduta que os órgãos
perseguição penal têm de observar nos actos de intromissão na informação, não tutelam, porém, o domínio sobre a
informação do portador do direito atingido, mas outros interesses. Daí que a inobservância de tais normas de conduta não
determine, só por si, uma distribuição ilícita da informação .
É essa compreensão que terá de estar subjacente a qualquer análise do regime legal das escutas telefónicas não
confundindo as patologias que colidem com étimos e princípios inultrapassáveis, pois que integram o cerne dos direitos
individuais com inscrição constitucional, e aquelas que se traduzem por mera irregularidade produzida no contexto amplo
de um meio de prova que foi autorizado.
Quando o que está em causa é forma como foram efectuadas as intercepções telefónicas produzidas no âmbito de meio
de prova autorizado e perfeitamente definido (Relevante na análise da matéria em apreço nos parece ser o Acórdão do
Supremo Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2006 […]) carece de qualquer fundamento, sendo despropositada, a
referência a uma prova proibida e/ou viciada por violação da Constituição.
Ac. STJ de 12-07-2007 : 2. Os registos de voz e de imagem para que possam ser recolhidos dependem de pressupostos
substanciais, previstos no nº 2 do art. 6º da Lei nº 5/2002, de 11 de Janeiro - autorização ou ordem do juiz de instrução -,
consoante a recolha seja levada a efeito na fase de inquérito ou na fase de instrução, ficando sujeitos aos pressupostos
formais constantes do art. 188º do Código de Processo Penal.
3. Não fazendo parte dos pressupostos substanciais a fixação de prazo para a recolha da voz ou de imagem, que teve
lugar durante o inquérito e que foi devidamente autorizada pelo juiz de instrução criminal, não se encontra ferida de
nulidade a prova obtida por esse meio.
4. Não se trata de prova proibida, nem se verifica abusiva intromissão na vida privada, garantida constitucionalmente,
pois, sendo o crime de tráfico de estupefacientes um crime de grande danosidade social, a compressão dos direitos
individuais decorrentes da utilização deste meio de prova não se tem por desproporcionada e, por se tratar de meio de
prova documental, não é desnecessário, estando sujeito ao controlo judicial, que valora se os elementos recolhidos são, ou
não, relevantes para a prova do crime.
Ac. STJ de 21-02-2007 : Este Supremo Tribunal tem vindo a entender que os procedimentos para a realização das
intercepções telefónicas e respectivas gravações, estabelecidos no art. 188.° do CPP, após ordem ou autorização judicial
para o efeito, constituem formalidades processuais cuja não observância não contende com a validade e a fidedignidade
daquele meio de prova, razão pela qual à violação dos procedimentos previstos naquele normativo é aplicável o regime das
nulidade sanáveis previsto no art. 120.° do referido diploma.
Tendo em consideração que:
- a questão da eventual nulidade das intercepções telefónicas, que foi colocada ao Tribunal da Relação, obteve desta
instância uma resposta fundamentada, tendo-se ali decidido que as escutas e gravações realizadas no âmbito da
investigação levada a cabo no decurso do inquérito, não só foram acompanhadas e avaliadas pelo juiz de instrução criminal,
como lhe foram apresentadas em devido tempo;
- a lei apenas estabelece uma limitação absoluta às provas obtidas mediante tortura, coacção, ou, em geral, ofensa à
integridade física ou moral das pessoas - arts. 32.º, n.º 8, da CRP e 126.º, n.º 1, do CPP - sendo que, relativamente às provas
obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, maxime às
obtidas através de intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, não recai tal limitação, podendo e
devendo ser efectuadas quando ordenadas ou autorizadas por despacho do juiz, suposto o preenchimento dos
pressupostos legais, o que se verificou nos autos - arts. 126.º, n.º 3, e 187.º, n.º 1, ambos do CPP;
- os procedimentos para realização das intercepções e gravações telefónicas estabelecidos no art.º 188.º, após ordem ou
autorização judicial para o efeito, constituem formalidades processuais cuja não observância não contende com a validade
e a fidedignidade daquele meio de prova, razão pela qual, como este Supremo vem entendendo, à violação dos
procedimentos previstos naquele normativo é aplicável o regime das nulidades sanáveis previsto no art.º 120.º do CPP;
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improcede o recurso dos arguidos na parte em que alegam que as intercepções telefónicas efectuadas no âmbito da
investigação levada a cabo na fase de inquérito enfermam de nulidade insanável, quer por não haverem sido controladas
pelo juiz de instrução criminal, quer por não haverem sido levadas ao conhecimento daquele em devido tempo, quer ainda
por terem sido obtidas sem o consentimento dos escutados.
(Acórdão
do
STJ
de
20-12-2006,
proc.
n.º
06P3059,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d83ad4bae96d5d1d802572ac004f0fc2?OpenDocument)
I - O meio de prova a que se refere o artigo 187.º, do CPP pode ser valorado pelo Tribunal em audiência de julgamento de
harmonia com o princípio consignado no artigo 127.º do mesmo Diploma.
II - A não observância do disposto no n. 1 do artigo 188.º, do CPP constitui nulidade sanável que, por conseguinte,
depende de arguição.
(Acórdão
do
STJ,
JSTJ00034900,
de
29-10-1998,
proc.
n.º
98P525,
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/425a3ae53b62fe99802568fc003babb0?OpenDocument)
4- Acórdãos dos TR
Ac. TRE de 20-01-2015 : Ver nota ao art.º 189.º
1 - Não existe desrespeito do prazo máximo de 48 horas previsto pelo n.º 4 do art.º 188.º do CPPenal, se entre o dia em
que ele se iniciou e aquele em que foi feita a apresentação ao juiz para validação das intercepções telefónicas se interpôs
um fim-de-semana (mesmo que alargado, com feriado seguido de sábado e domingo).
2 - Mesmo que assim não se entendesse sempre se diria que o desrespeito dos prazos máximos estabelecidos nos n.ºs 3
e 4 do Art.º 188.º do CPP não determinaria a proibição de utilização das escutas. Na verdade, a eventual inobservância dos
requisitos e condições impostos pelos Art.ºs 187.º, 188.º e 189.º do CPPenal constitui nulidade relativa de prova proibida
que atinge os direitos à privacidade previstos no Art.º 126.º, n.º 3, do mesmo Código, sanável pelo consentimento e que só
pode ser conhecida a requerimento do titular do direito infringido. Pelo que se entenderia que o conhecimento oficioso de
tal nulidade constituiria excesso de pronúncia, gerador de nulidade e que deve conduzir à revogação da decisão proferida.
Extracto da fundamentação:
[…] a eventual inobservância dos requisitos e condições impostos pelos Art.ºs 187.º, 188.º e 189.º do CPPenal constitui
nulidade relativa de prova proibida que atinge os direitos à privacidade previstos no Art.º 126.º, n.º 3, sanável pelo
consentimento e que só pode ser conhecida a requerimento do titular do direito infringido. Pelo que se entenderia que o
conhecimento oficioso de tal nulidade constituiria excesso de pronúncia, gerador de nulidade e que deve conduzir à
revogação da decisão proferida. Se o prazo para a apresentação das escutas pelo Ministério Público ao juiz de instrução se
completar num domingo, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.
Neste sentido maioritário, consultem-se os Acs. da RL de 28/5/2013, CJ, t3, pp. 108; da RP de 28/3/2012, processo n.º
86/06.0GBOVR.P1,
disponível
em
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0d4370594e37e5a8802579f30038032b?OpenDocumen
t,
de
10/10/2012,
processo
n.º
288/11.1GDSTS.B-A.P1,
disponível
em
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f39713767520712a80257a9c004a205e?OpenDocumen
t;
e
da
RE
de
22/1/2008,
processo
3104/07-1,
disponível
em
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/3b7643428826562f802574010053dc73?OpenDocument.
(Acórdão
do
TRL,
de
22-10-2014,
proc.
n.º
1/14.1ARLSB-A.L1-3,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/236dd71673ef588780257e0500476529?OpenDocument
)
Ac. TRL de 24-04-2014, CJ, 2014, T2, pág. 160: Depois de recebidas e lidas pelo destinatário, as mensagens em suporte
digital, designadamente as de facebook, podem ser apresentadas por aquele como meio de prova, sem, pois, autorização
de qualquer autoridade judicial, designadamente do JIC.
Ac. TRE de 8-04-2014 : I. O incumprimento dos prazos constantes dos n.ºs 3 e 4 do art. 188.º do Código de Processo
Penal não tem a gravidade equivalente a uma falta de autorização judicial para a realização de uma escuta telefónica,
limitando-se a serem prazos ordenadores do procedimento, não lhes podendo ser assacada uma consequência tão gravosa
(a destruição da prova) como a correspondente à ausência de autorização judicial.
II. Em princípio e pelas regras das nulidades processuais, designadamente o da taxatividade das nulidades e dos vícios
inerentes, seria um caso de mera irregularidade, por incumprimento de norma reguladora da forma de produção de prova,
e o prazo para a sua invocação sempre seria o previsto no art. 123º, n.º 1, do Código de Processo Penal. No entanto, o art.
190.º do mesmo Código reconduz o vício à categoria de nulidade.
III. Se a realização de uma escuta telefónica sem autorização judicial só pode ser qualificada como uma proibição de prova à
imprestabilidade como prova - a que é aplicável o regime das nulidades insanáveis vista a violação dos arts. 126.º, n.º 3, do
Código de Processo Penal, e 32.º, n.º 8, da Constituição da República Portuguesa, já a nulidade das regras de produção de
prova se deve reconduzir à categoria de nulidade sanável.
IV. Como tal, esta invalidade não implica um efeito à distância daí resultante, pelo que os meios de prova posteriores
mantêm a sua plena validade.
Extracto da fundamentação:
Quanto à eventualidade de não terem sido cumpridos os prazos constantes dos ns. 3 e 4 do artigo 188 do Código de
Processo Penal, eles não têm a gravidade equivalente a uma falta de autorização judicial – já que esta existe - limitandose a serem prazos ordenadores do procedimento, não lhes podendo ser assacada uma consequência tão gravosa como a
correspondente à ausência de autorização judicial, a destruição da prova.
Em princípio e pelas regras das nulidades processuais, designadamente o da taxatividade das nulidades e dos vícios
inerentes, este seria um caso de uma mera irregularidade por incumprimento de norma reguladora da forma de produção
de prova e o prazo para a sua invocação sempre seria o previsto no art. 123º, n. 1 do Código de Processo Penal.
No entanto, o artigo 190º do Código de Processo Penal reconduz o vício à categoria de nulidade.
Se a realização de uma escuta telefónica sem autorização judicial só pode ser qualificada como uma proibição de prova –
imprestabilidade como prova - a que é aplicável o regime das nulidades insanáveis vista a violação dos artigos 126º, n. 3 do
Código de Processo Penal e 32º, n. 8 da Constituição da República Portuguesa, já a nulidade das regras de produção de
prova se devem reconduzir à categoria de nulidades sanáveis.
Como tal esta invalidade não implica um efeito à distância daí resultante pelo que os meios de prova posteriores mantêm
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a sua plena validade.
Neste sentido o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26-09-2007 (proc. 07P1890, sendo relator o Cons. Santos
Cabral) quando afirma que (IV) «existe uma diferença qualitativa entre a intercepção efectuada à revelia de qualquer
autorização legal e a que, autorizada nos termos legais, não obedeceu aos requisitos a que alude o art. 187.º do CPP. Nesta
hipótese o meio de prova foi autorizado, e está concretamente delimitado em termos de alvo, prazo e forma de
concretização, e, se os pressupostos de autorização judicial forem violados, estamos em face de uma patologia relativa a
uma regra de produção de prova e não a uma situação de utilização de um meio proibido de prova (art. 126.º, n.º 3, do
CPP)».
Sendo uma proibição de prova um limite à descoberta da verdade por respeito a outros valores atendíveis e considerados
muito relevantes pela ordem jurídica:
«(VI) as regras de produção de prova – cf., v.g., o art. 341.° do CPP – visam apenas disciplinar o procedimento exterior da
realização da prova na diversidade dos seus meios e métodos, não determinando a sua violação a reafirmação contrafáctica
através da proibição de valoração. As regras de produção da prova configuram, na caracterização de Figueiredo Dias,
«meras prescrições ordenativas de produção da prova, cuja violação não poderia acarretar a proibição de valorar como
prova (...) mas unicamente a eventual responsabilidade (disciplinar, interna) do seu autor». Umas vezes pré-ordenadas à
maximização da verdade material (como forma de assegurar a solvabilidade técnico-científica do meio de prova em causa),
as regras de produção da prova podem igualmente ser ditadas para obviar ao sacrifício desnecessário e desproporcionado
de determinados bens jurídicos.
VII - Resumidamente, e dito com Peters, as regras de produção da prova são «ordenações do processo que devem
possibilitar e assegurar a realização da prova. Elas visam dirigir o curso da obtenção da prova sem excluir a prova. As regras
de produção da prova têm assim a tendência oposta à das proibições de prova. Do que aqui se trata não é de estabelecer
limites à prova como sucede com as proibições prova, mas apenas de disciplinar os processos e modos como a prova deve
ser regularmente levada a cabo». [No mesmo sentido os acórdãos de 20-12-2006 (Rel. Cons. Oliveira Mendes) e de 14-112007 (Rel. Cons. Santos Cabral) […]]
E assim terá que ser por respeito à diferente valoração das condutas policiais consoante o que esteja em causa seja uma
actuação em área que exija autorização judicial por risco de violação de valores constitucionalmente atendíveis –
privacidade, intimidade, vida familiar, dignidade humana – diferentemente de uma conduta que apenas revela descuido,
negligência no processamento da prova já licitamente obtida.
Daqui não resulta que a conduta policial que não cumpra os prazos previstos nos ns. 3 e 4 do artigo 188º do Código de
Processo Penal não deva ter consequências disciplinares para os intervenientes que os não cumpram, quer-se apenas
significar que a ordem jurídica não quer que a prova licitamente obtida não seja considerada por mera violação de uma
norma conformadora de comportamentos probatórios de carácter formal, procedimental.
Esse comportamento não afecta a validade formal e substancial das escutas efectuadas, apenas atrasa o controlo das
magistraturas sobre a sua efectivação e, naturalmente, o exercício do direito de defesa.
Como se afirma no acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 28-03-2012 (proc. 86/08.0GBOVR.P1, rel. Eduarda Lobo) o
(II) «o desrespeito dos prazos máximos estabelecidos nos nºs 3 e 4 do art. 188º do CPP não determina a proibição de
utilização das escutas.
Ac. TRL de 28-05-2013, CJ, 2013, T3, pág. 108: I. A inobservância dos requisitos e condições impostos pelos artºs 187º,
188º e 189º do CPP constitui nulidade relativa de prova proibida que atinge os direitos à privacidade previstos no artº126º,
nº3, sanável pelo consentimento e que só pode ser conhecida a requerimento do titular do direito infringido;
II. O conhecimento oficioso de tal nulidade constitui excesso de pronúncia, gerador de nulidade e que deve conduzir á
revogação da decisão proferida;
III. Se o prazo para a presentação das escutas pelo Ministério Público ao juiz de instrução se completar num domingo,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.
Ac. TRP de 28-03-2012 : II. O desrespeito dos prazos máximos estabelecidos nos nºs 3 e 4 do art. 188º do CPP não
determina a proibição de utilização das escutas.
III. A violação das formalidades das operações de interceção e gravação de conversações telefónicas constitui nulidade
dependente de arguição, a ser arguida até ao encerramento do debate instrutório ou, não havendo lugar a instrução, até
cinco dias após a notificação do despacho que tiver encerrado o inquérito [art. 120º, nº 3, al. c), do CPP].
Extracto da fundamentação:
Em caso de preterição de formalidades legais, designadamente as previstas nos nºs. 3 e 4 do artº 188º do C.P.P., tendo a
escuta sido devidamente autorizada por um juiz, como acontece na situação sub judice, o vício não é tão grave que haja de
impor o recuo do interesse pelo conhecimento do facto, que determinou a autorização da escuta; do que se trata é de
disciplinar, tão somente, os procedimentos e modos como a prova deve ser legalmente adquirida, são normas
instrumentais, procedimentais.
Como se acentua no Ac. do STJ de 07.03.2007[18] “Em nosso ver não se justifica o regime draconiano da nulidade
absoluta, insanável, mais adequado à inobservância dos vícios de mais gravidade, na total acepção da palavra, havendo que
distinguir, na cominação estabelecida no art.º 189.º (atual 190º) do CPP, que fala genericamente em nulidade para a
infracção às regras prescritas nos art.ºs 187.º e 188.º do CPP, entre pressupostos substanciais de admissão das escutas,
com previsão no art.º 187º do CPP e condições processuais de sua aquisição, enunciadas no predito art.º 188.º do CPP,
para o efeito de assinalar ao vício que atinja os primeiros nulidade absoluta; à infração às segundas o de nulidade relativa,
sanável, sujeita à invocação até ao momento temporal previsto no art.º 120.º n.º 3 , c) , do CPP, dependente de arguição do
interessado na sua observância. A jurisprudência deste STJ, não descortinando a preterição das regras do art.º 188.º do CPP,
no âmbito das nulidades insupríveis, confina-as às nulidades relativas, sanáveis, como se pode ver dos Acs. de 21.10.92, BMJ
420, 230, de 17.1.2001 in CJ., STJ, Ano IX, I, 215, de 15.3.2000, P.º n.º 14/2000, de 9.10.2002, P. º n.º 1386/2002, in
Sumários de Acórdãos, do STJ, GA, Março 2000, 56 e 2002, 278, respetivamente, e de 29.10.98, BMJ 480, 292.
Mais recentemente este STJ continua reafirmando a tese da anulabilidade decorrente de tais infrações (…) neste sentido
cfr. os seus Acs. proferidos nos Recs. n.ºs 4412/05, 2954/05, 2942/05, 1941/05, 1556/05 e 4189/02, de 15.2.06, 14.1.06,
7.12.05, 19.10.05, 15.6.05 e 18.5.05, respetivamente, acessíveis no site da Internet stj.pt. ou pgd.lisboa.pt.”.
I - A mensagem mantida em suporte digital, depois de recebida e lida, terá a mesma protecção da carta em papel que,
tendo sido recebida pelo correio e aberta, foi guardada em arquivo pessoal.
II - Sendo meros documentos escritos, aquelas mensagens não gozam da aplicação do regime de protecção específico da
reserva da correspondência e das comunicações, implicada no art.º 190.º, do CPP.
(Acórdão
do
TRL,
de
20-03-2007,
proc.
n.º
7189/2006-7,
em
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/00eb23ef280cabf0802572e30037fadb?OpenDocument)
I - Em inquérito compete ao M.º P.º solicitar directamente à respectiva operadora informação sobre a identidade da
pessoa a quem está distribuído um determinado aparelho telefónico que num determinado dia enviou uma mensagem
escrita para um também determinado telefone.
II - Porque no caso não se está perante um caso de intercepção e gravação de conversações telefónicas ou comunicações
telefónicas ou qualquer dos outros meios indicados no art.º 190.º do C.P.P. nem os dados pretendidos se integram no
conceito de telecomunicações.
III - Já que "por telecomunicações entendia-se a transmissão, recepção ou emissão de sinais, representando símbolos,
escrita, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por fios, sistema óptico, por meios radioelectricos e por outros
sistemas electromagnéticos - art.º 1.º, n.º 1 da Lei n.º 91/97 de 01 de Agosto.
(Acórdão
do
TRL,
de
15-01-2003,
proc.
n.º
0070063,
em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1cd46a438eddea8280256cc6003f878e?OpenDocument)
1. Ac. TRC de 29-03-2006 : O artº. 190º do Código de Processo Penal regula a intercepção e a gravação da transmissão
das conversações ou comunicações efectuadas por qualquer meio diverso do telefone, nelas não cabendo as mensagens
recebidas em telemóvel e mantidas em suporte digital depois de recebidas e lidas, que não terão mais protecção do que as
cartas recebidas, abertas e guardadas pelo seu destinatário.
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