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1.   Introdução  ao  Direito  Processual  Penal:  natureza,  valores  e  finalidades  
  
Leituras:  

•   FCP  –  DPP,  p  1-‐27  
•   MJA  –  DPP,  p.7-‐19  
•   GMS  –  DPP  I,  p.  13-‐43  
•   JFD  –  DPP,  p.  3-‐34  

  

1.1.   Conceito  e  caracterização  do  Direito  Processual  Penal  
  

O  Direito  Processual  Penal  é  o  ramo  do  Direito  Público  que  organiza  os  procedimentos  através  dos  quais  se  aplica  
o  direito  penal  e  se  pode  debater  a  responsabilidade  criminal  de  alguém.  

  
O  processo  penal  é  um  ramo  de  Direito  Público  por  dois  motivos:  
•   A  maioria  das  regras  são  de  natureza  imperativa;  
•   Concretiza  valores  e  interesses  constitucionais;  

  

1.2.   Consequências  jurídicas  
  

O   processo   penal   português   tem   uma   lógica   muito   forte   de   direito   público,   o   que   é   possível   verificar   em  
determinados  aspetos.  

  
Por  exemplo,  é  o  CPP  que  define  o  que  é  a  prova  legal  e  o  que  é  a  prova  proibida.  Noutros  sistemas  jurídicos  há  

alguma  conformação  relativamente  aos  meios  de  prova.  
No  Reino  Unido,  o  regime  do  depoimento  indireto  é  admissível  desde  que  as  partes  estejam  de  acordo  quanto  a  

isso.    
No  nosso  regime,  isso  não  é  permitido,  já  que  é  a  lei  que  determina  quais  as  provas  aceitáveis  e  as  provas  proibidas.  
  
Em  alguns  países,  o  modelo  de  processo  penal  pode  ser  confirmado  pelas  partes.  Entre  nós,  no  processo  penal  não  

existem   partes.   Temos   um   modelo   regulado   legalmente   em   que   o   objeto   do   processo   se   impõe   aos   sujeitos  
processuais  e  não  pode  ser  alterado  pelos  sujeitos,  pois  o  nosso  processo  penal,  sendo  matéria  de  direito  público,  não  
é  disponível  pelas  partes.  

  
Em  processo  penal,  em  regra,  os  casos  só  chegam  a  julgamento  pela  decisão  de  uma  entidade  pública  –  MP  –  ou  

pela   decisão   de   um   juiz   de   instrução   criminal.   Um   particular   não   pode   levar   alguém   a   julgamento.   Pode   sim  
desencadear  o  processo,  mas  não  depende  só  do  particular  levar  o  caso  a  julgamento.  Isto  explica-‐se  por  não  se  querer  
que  o  processo  penal  se  transforme  num  instrumento  de  perseguição  pessoal  nem  de  vingança  privada.  

  
Sendo  um  ramo  de  direito  público  também  se  tornam  diminutos  os  casos  em  que  o  particular  pode  levar  alguém  a  

julgamento  penal.  Mesmo  quando  isto  pode  acontecer,  muitas  vezes  a  acusação  particular  não  passa  de  uma  acusação  
subsidiária  à  acusação  do  Ministério  Público.  
  

1.3.   Contraposição  de  modelos:  modelo  continental  versus  modelo  anglo-‐americano  
  

Em  regra,  sabemos  mais  do  que  se  passa  numa  sala  de  audiências  inglesa  ou  americana  do  que  aquilo  que  se  passa  
numa   sala   de   audiências   do  modelo   continental.   O   processo   penal   da   europa   continental   é  muito   diferente   do  
processo  penal  anglo-‐americano.  



7  
  

  
O  processo  anglo-‐americano  é  um  processo  marcado  pela  figura  do  júri,  sobretudo  por  razões  históricas  (limitar  o  

poder  real).  
Em  Portugal,  também  existe  a  figura  do  júri  (artigo  13º  CPP)  mas  este  é  facultativo  e  tem  limitações  significativas.  

Só  pode  existir  se  houver  requerimento  nesse  sentido  e  nem  todos  os  crimes  podem  ser  julgados  por  júri.  Também  só  
pode  haver  júri  para  crimes  com  pena  superior  a  oito  anos.    
Exemplo:  a  CRP  proíbe  o  julgamento  com  júri  para  crimes  de  terrorismo  e  crime  organizado.  
  

A  composição  do  júri  também  não  é  a  mesma  no  modelo  continental  e  no  modelo  anglo-‐americano.  
No  Direito  anglo-‐americano  o  júri  funciona  com  alguma  autonomia  em  relação  ao  tribunal.  No  nosso  modelo,  o  

tribunal  do  júri  é  um  tribunal  misto  composto  por  juízes  de  carreira,  quatro  jurados  civis  e  mais  quatro  suplentes.  
O  nosso  regime  é  o  resultado  de  experiências  diferentes  em  relação  ao  funcionamento  do  júri:  há  questões  de  

caráter   técnico  que  têm  de  ser  objeto  de  um  acompanhamento  mais   intenso  por  parte  do  tribunal  e,  além  disso,  
podem  haver  problemas  de  emotividade  e  desigualdade  no  júri.  

  
A  própria  arquitetura  da  sala  de  audiências  varia  entre  estes  dois  modelos:  
  

Modelo  anglo-‐americano                                                                                                                                  Modelo  continental  

  

  

  

  

  
  

No  modelo  anglo-‐americano,  a  defesa  e  a  acusação  encontram-‐se  lado  a  lado,  frente  ao  juiz  (que  tem  uma  função  
razoavelmente  passiva).  De  lado  encontra-‐se  o  júri.  

É  possível  o  juiz  chamar  a  acusação  e  /ou  defesa  aos  eu  gabinete,  nomeadamente  para  tentar  uma  negociação.  
Há  uma  aparente  paridade  das  partes.  Estas  têm  a  possibilidade  de  comporem  o  processo,  aceitando  uma  proposta  

da  contra  parte  ou  negociando  uma  solução,  daí  que  este  seja  um  processo  das  partes.  
  
  

Em   termos   de   investigação   criminal,   o   modelo   americano   baseia-‐se   numa   lógica   de   negociação   da  
responsabilidade  criminal  (daí  que  exista  a  figura  da  delação  premiada),  o  que  não  acontece  no  modelo  continental.    

O  modelo  norte  americano  diminui  assim  significativamente  o  número  de  julgamentos  e  obtém  informações  úteis  
sobre  a  criminalidade.  Tem  a  vantagem  de  se  poder  negociar  as  imputações  feitas  e  diminui-‐se  o  índice  temporal  de  
diminuição  dos  processos.  Os  casos  que  vão  a  julgamento  são  residuais  face  a  esta  situação.    

Quando  a  polícia  detém  alguém,  para  obter  colaboração  pode  tentar  obter  um  acordo  com  relevância  substantiva  
e  processual.  Pode  não  haver  acusação  ou  pode  “esquecer-‐se”  de  alguns  detalhes.  Há  uma  transação  substantiva  e  
processual  legítima  e  iniciada  logo  na  fase  da  investigação  criminal  pela  polícia.  

A   diferença   prende-‐se   com   o   facto   de   o   modelo   anglo-‐americano   seguir   a   filosofia   utilitarista   e   o   modelo  
continental  a  filosofia  kantiana  em  que  predomina  a  legalidade  e  não  a  vontade  das  partes.  

Por  outro  lado,  as  penas  são  elevadas  e  o  sistema  de  tratamento  prisional  é,  por  norma,  mais  violento.  
Há  autores  que  criticam  o  modelo  norte-‐americano  dizendo  que  é  antiético  porque  o  que  acontece  na  realidade  é  

uma  negociação  da  norma  de  sanção.  No  modelo  continental  nada  disto  existe,  não  há  negociação  da  culpa.  Esta  
negociação  gera  uma  desigualdade  porque  quem  tiver  maior  capacidade  negocial  tem  mais  a  receber.  A  desigualdade  
é  ainda  mais  intensa  porque  o  arguido  depende  da  capacidade  negocial  dos  advogados.  

O  direito  norte-‐americano  tem  a  sua  eficácia  com  base  no  sistema  plea  bargaining.  
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Os  modelos   de   colaboração   têm   graves   problemas:   capturam   a   justiça   e   colocam-‐na   nas  mãos   daqueles   que  
colaboram.  Por  sua  vez,  isto  faz  com  que  haja  um  desinvestimento  na  polícia  e  na  investigação  pública.  Por  isso,  o  
sistema  norte-‐americano  tem  uma  eficácia  aparente.  

Entre  nós,  a  colaboração  é  uma  atenuante,  que  pode  ser  obrigatória  ou  facultativa.  Na  opinião  do  professor,  o  
melhor  sistema  é  aquele  em  que  há  atenuantes  obrigatórias,  já  que  só  isso  é  congruente  com  a  eficácia  da  investigação  
e  com  os  fins  de  prevenção  especial  de  recuperação  do  agente.  
  

Qual  é  o  valor  probatório  da  colaboração  premiada  quando  quem  colabora  tem  interesse  decisivo  na  colaboração  
que  faz?  O  problema  relaciona-‐se  com  a  credibilidade  da  prova  que  é  feita  ao  abrigo  da  delação  premiada.  Por  isso,  o  
sistema  português  tem  uma  solução  mais  equilibrada:  prevê  atenuação  no  caso  de  colaboração,  mas  não  tem  um  
regime  de  colaboração  premiada.    

No   modelo   anglo-‐americano   temos   a   atribuição   de   competências   de   investigação   autónomas   atribuídas   às  
polícias.  Assenta-‐se  numa  lógica  de  investigação  policial  que  depois  é  racionalizada  pelo  juiz.  Em  Portugal   isto  não  
existe,  as  polícias  estão  sujeitas  à  direção  do  MP  –  a  polícia  pode  dar  início  à  investigação,  mas  tem  de  comunicar  ao  
MP.    

  
Assim,  resumindo,  há  diferenças  ao  nível  do  modelo  de  julgamento,  da  admissibilidade  da  negociação  da  culpa,  dos  

poderes  da  liberdade  reconhecida  aos  sujeitos  processuais,  da  intervenção  do  júri  e  ao  nível  dos  inquéritos.    
Esta  contraposição  permite  evidenciar  que  o  processo  penal  corresponde  a  um  certo  modelo  de  desenvolvimento  

do  Estado.  A   lógica  e  os   valores   são   diferentes  no  modelo   continental   face  ao  modelo  anglo-‐americano,   embora  
estejamos  a   falar  de  países  de  matriz  democrática.  Muitas   figuras  do  direito   anglo-‐americano   têm   influenciado  o  
modelo   continental   por   meio   do   direito   da   concorrência   porque   é   um   direito   globalizado,   pois   as   empresas  
multinacionais  encontram-‐se  espalhadas  pelo  globo.    
  

1.4.   Características  fundamentais  do  processo  penal  português  
  
As  características  fundamentais  do  processo  penal  português  são:  
  

•   Legalidade:  no  processo  penal   também  vale  o  principio  da   legalidade   (artigo  2º  CPP).  A   lei   sobrepõe-‐se  à  
vontade  das  partes.  Os  sujeitos  processuais  têm  a  liberdade  de  decidir  se  podem  ou  não  praticar  determinado  
ato,  mas  é  o  processo  penal  que  decide  as  consequências  dessas  decisões.  

  
•   Judicialidade:  O  processo  penal  é  controlado  por  juízes.  No  nosso  sistema  a  investigação  criminal  é  dirigida  

pelo  Ministério  Público,  mas  executada  pro  juízes  judiciais.  Não  existe,  então,  a  figura  do  juiz  de  investigação  
criminal,  mas  sim  a  do  juiz  de  instrução  criminal  que  pode,  sim,  intervir  no  inquérito  praticando  alguns  atos  
numa   lógica   de   controlo   ou   garantia.   A   regra   é   a   de   que   os   atos   processuais  mais   graves,   praticados   no  
inquérito,  têm  de  ser  autorizados  pelo  juiz.  
Exemplo1:  O  MP  não  pode  determinar  escutas  telefónicas,  o  juiz  de  instrução  tem  de  autorizar.  
Exemplo  2:  O  MP  pode  requerer  a  prisão  preventiva,  mas  só  o  juiz  a  pode  aplicar.    
  

•   Natureza  pública:  a  realização  da  justiça  penal  é  matéria  de  direito  público  e  or  isso  a  margem  de  manobra  
dos  sujeitos  processuais  é  mais  reduzida  em  comparação  com  outros  sistemas.  

  

1.5.   A  relação  entre  o  Direito  Penal  e  o  Direito  Processual  Penal  
  

Por   razões   pedagógicas   e   cientificas   separamos   o   Direito   Penal   do  Direito   Processual   Penal.   Porém,   estes   são  
indissociáveis.  Por  um  lado,  é  o  Direito  Penal  substantivo  que  é  aplicado  no  âmbito  do  processo  penal.  Por  outro,  o  
próprio  Direito  Penal  substantivo  necessita  do  Direito  Processual  Penal  para  se  efetivar  na  sua  plenitude.  
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Jorge   Figueiredo   Dias   defende   que   o   Direito   Penal   e   o   direito   Processual   Penal   estão   numa   relação   de  
complementaridade:  uma  é  essencial  para  as  funcionalidades  da  outra.  

Todavia,  o  professor  Costa  Pinto  entende  que  existe  uma  relação  mais  intensa  entre  os  dois  ramos.  Sim,  existe  uma  
complementaridade  funcional,  mas  mais  do  que  isso  existe  uma  relação  de  dependência  recíproca.  Este  entendimento  
é  feito  na  seguinte  lógica:  

•   Necessidade  do  processo:  as  soluções  processuais  não  podem  desconsiderar  as  soluções  substantivas  e  as  
soluções  substantivas  não  podem  aplicar-‐se  fora  do  quadro  das  soluções  processuais  existentes.  Não  existe  
responsabilidade   criminal   sem  o  processo,  pelo  que  este  é  necessário.  Esta   regra  equivale   a  um  principio  
constitucional  –  o  princípio  da  mediação  judicial  ou  princípio  da  judicialidade.  Atente-‐se  no  artigo  27º/2,  CRP  
de   acordo   com   o   qual   “Ninguém   pode   ser   total   ou   parcialmente   privado   da   liberdade,   a   não   ser   em  
consequência  da  sentença  judicial  condenatória  pela  prática  de  ato  punido  por  lei  com  pena  de  prisão  ou  de  
aplicação  judicial  de  medida  de  segurança”.  Este  princípio  constitui  uma  garantia  para  o  cidadão  e  um  corolário  
do  principio  da  separação  de  poderes.  Significa  que  não  podem  existir  medidas  de  caráter  sancionatório  ou  
restritivas  de  direitos,  liberdades  e  garantias  que,  tendo  natureza  penal,  sejam  aplicadas  ou  efetivadas  fora  de  
um  processo  penal.   Implica   ainda,  que  o  Direito  produzido  por   via   legislativa   será   aplicado  por   instâncias  
diversas  e  independentes  em  relação  àquelas  que  têm  a  seu  cargo  a  competência  legislativa.  

•   Fins   das   penas:  As   finalidades   das   penas   não   dependem   do   processo.   O   efeito   de   prevenção   geral,   por  
exemplo,   pode   produzir-‐se   pela   vigência   da   lei   penal   substantiva,   mas   não   é   indiferente   em   relação   ao  
processo.  Imaginemos  que  há  uma  lei  muito  severa,  mas  a  solução  processual  não  é  eficaz.  Isto  fará  com  que  
a  finalidade  de  prevenção  não  se  verifique  de  forma  intensa.  Portanto,  o  processo  pode  reforçar  ou  degradar  
as  finalidades  das  penas.  De  igual  modo,  há  soluções  que  o  legislador  promove  não  por  via  substantiva,  mas  
por  via  processual,  como  por  exemplo  a  suspensão  provisória  do  processo  (artigo  281º).  Isto  é  um  mecanismo  
processual  que  tem  em  vista  uma  finalidade  de  prevenção  especial.  Para  o  sistema  funcionar  bem  de  um  ponto  
de   vista   das   finalidades   das   penas,   deve   existir   uma   congruência   entre   os  mecanismos   processuais   e   as  
soluções  substantivas.  

•   Garantias   substantivas   e   processuais:   O   legislador   contempla   garantias   substantivas   como   garantias  
processuais  porque  existe  a  relação  entre  o  direito  substantivo  e  o  direito  processual.  Temos  como  garantia  
processual  a  presunção  de  inocência  (artigo  32º/2,  CRP)  -‐  o  julgamento  não  serve  para  apreciar  a  inocência,  
mas   sim   para   apreciar   uma   acusação.  Outras   garantias   processuais   são   o   princípio   do   contraditório   (que  
permite  a  participação  do  arguido  no  processo),  o  princípio  do  juiz  natural  (em  que  é  a  lei  que  determina  qual  
o  tribunal  que  julga  o  caso)  e  a  tipicidade  (por  exemplo,  ao  determinar  se  o  crime  é  público  ou  particular).  

  
Verifica-‐se   que   o   regime   do   direito   penal   e   do   processo   penal   não   é   totalmente   coincidente.   Para   além   das  

diferenças  acima  mencionadas,  em  Processo  admite-‐se  a  integração  de  lacunas  (artigo  4º,  CPP)  e  em  Direito  Penal  
não.  
  

1.6.   Processo  penal  e  presunção  de  inocência    
  

A  CRP  consagra,  no  artigo  32º/2  a  presunção  e  inocência  do  arguido,  e  não  a  do  cidadão.  A  presunção  de  inocência  
faz-‐se  dentro  de  um  estatuto  processual  e  fá-‐lo  para  obrigar  o  MP  a  provar  a  culpa.  

A  pessoa  não  tem  de  provar  a  sua  inocência  porque  beneficia  deste  estatuto,  sendo  a  prova  da  culpa  do  arguido  
um  ónus  da  acusação.    

A  forma  prevista  na  CRP  para  provar  a  responsabilidade  criminal  é  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  criminal,  o  
que  quer  dizer  que  o  arguido  é  considerado  inocente  até  ao  proferimento  da  sentença.  O  processo  penal  é  assim  a  
única  forma  juridicamente  admissível  para  derrogar  a  presunção  de  inocência.  
  

1.7.   Pressupostos  substantivos  e  processuais  
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Temos  dois  tipos  de  pressupostos:  os  substantivos  e  os  processuais.  Os  pressupostos  substantivos  correspondem  
à  configuração  da  lei  material  (fato  típico,  ilícito,  culposo  e  punível),  relacionando-‐se  com  o  facto.  Os  pressupostos  
processuais  correspondem  a  tudo  aquilo  que  seja  exterior  ao  facto  e  se  relacione  com  o  processo  penal.  

Tanto  os  pressupostos  substantivos  como  os  processuais   têm  o  mesmo  valor  constitucional.  Do  ponto  de  vista  
dogmático  podemos  distingui-‐los,  mas  constitucionalmente  estes  são  equivalentes.  
  
  
Critério:  “Faz  parte  do  elenco  de  pressupostos  materiais,  tudo  o  que  integrar  o  facto  ou  esteja  em  conexão  imediata  
com  o  facto.  Tudo  o  que  seja  exterior  ao  facto,  que  condicione  o  processo  poderá  ser  um  pressuposto  processual.”  
  
Exemplo:  o  crime  de  furto  (artigo  203º)  baseia-‐se  numa  conduta  de  subtração  de  coisa  móvel  alheia  com  ilegítima  
intenção  de  apropriação.  Tudo  isto  são  pressupostos  substantivos.  Esta  artigo  exige  no  nº3  que  seja  presentada  queixa,  
pelo  que  o  facto  só  vai  a  julgamento  se  o  ofendido  apresentar  queixa.  A  queixa  é  uma  manifestação  e  vontade  que  
ocorre  depois  do  facto,  pelo  que  só  poderá  ser  um  pressuposto  processual.  
  

Há  quem  entenda  que  a  queixa  é  um  pressuposto  misto  e  não  processual  porque  há  finalidades  no  sistema  penal  
que  são  prosseguidas  através  da  classificação  dos  crimes  como  semipúblicos,  nomeadamente  a  intervenção  mínima  
do  Direito  Penal,  que  é  uma  finalidade  substantiva.  

O  professor  Costa  Pinto  não  considera  que  seja  uma  figura  mista,  pois  os  pressupostos  substantivos  são  os  que  têm  
a  ver  diretamente  com  saber  qual  o  facto  punível.  A  queixa  é  um  elemento  exterior  ao  facto  que  não  tem  com  ele  
conexão.  Por  isso,  só  poderá  ser  um  pressuposto  processual.  

  
O  critério  da  conexão  imediata  abrange  várias  figuras:  
•   Imunidades  parlamentares  
•   Queixa  
•   Caso  julgado  
•   Prescrição  
•   …  

  

2.   Classificação  processual  dos  crimes:  regime,  fundamentos  e  efeitos  
  
Leituras:    

•   GMS  –  DPP  I,  2013,  247-‐258  
•   MJA  –  DPP,  60-‐65  
•   PPA  –  CPP,  48-‐52,  246,  285  
•   PPA  –  CP,  13-‐117  

  
  

2.1.   Crimes  públicos,  semipúblicos  e  particulares  
  

A  classificação  dos  crimes  está  ligada  ao  direito  substantivo,  na  medida  em  que  é  o  direito  substantivo  que  classifica  
os  crimes  como  públicos,  semipúblicos  ou  privados.  

Apesar  de  a  classificação  ser  feita  no  Código  Penal,  as  maiores  consequências  desta  classificação  são  processuais.  
O  regime  traduz-‐se  então  no  condicionamento  do  Ministério  Público  na  participação  do  processo.  Assim:  
•   Crime  Público:  O  Ministério  Público  tem  uma  maior  margem  de  participação.  Tem  liberdade  de  promoção  do  

processo  e  o  dever  de  o  impulsionar.  Não  está  condicionado  pelos  impulsos  dos  particulares.  
•   Crime  Semipúblico:  O  Ministério  Público  tem  legitimidade  condicionada.  
•   Crime   particular:   O  Ministério   Público   está  muito   condicionado,   cabendo   a   legitimidade   de   promover   o  

processo  aos  particulares.  

Figuras  com  repercussão  processual,  
mas  exteriores  ao  facto  material  
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Há  uma  lógica  reflexa  na  relação  dos  poderes  do  Ministério  Público  e  do  Ofendido.  Quanto  maior  for  o  poder  do  

particular,  maior  o  condicionamento  do  Ministério  Público.  
  

2.2.   Bases  legais  do  regime:    
  

As  bases  legais  destes  regimes  estão  distribuídas  pelo  Código  Penal  e  pelo  Código  de  Processo  Penal.  
Por  exemplo,  o  Código  Penal  contém   já  parte  do  regime  da  queixa  nos  artigos  113º  e  ss.,  aplicável   também  à  

acusação  particular  (artigo  117º).  Parte  substancial  deste  regime  encontra-‐se  logo  regulado  no  CP.  
Por   outro   lado,   é   também   no   CP   que   se   procede   à   classificação   dos   crimes   como   Públicos,   Semipúblicos   ou  

Particulares.  
Concretamente,  no  Código  de  Processo  Penal,  temos  uma  série  de  normas  de  caráter  processual  (artigos  48º-‐52º,  

68º,  246º,  285º  CPP).  
  

Nem  sempre  foi  desta  forma.  As  reformas  dos  anos  80  levaram  a  uma  mudança  de  inserção  sistemática  do  regime  
da  queixa,  por  exemplo,  passando  para  o  Código  Penal  uma  parte  deste  regime,  como  a  legitimidade  para  queixa  que  
ates  constava  do  CPP.  

Isto  ocorreu  essencialmente  devido  a  duas  razões:  
•   O  regime  da  queixa,  sendo  processual  para  uma  parte  da  doutrina,  está  muito  associado  à  classificação  de  

crimes,  pelo  que  não  está  de  todo  errado  que  sendo  o  Código  Penal  a  classificar  os  crimes,  seja  também  ele  a  
estabelecer  o  regime  de  quem  tem  legitimidade  para  apresentar  queixa.  Há  aqui  uma  certa  congruência.  

•   O  legislador,  quando  levou  a  cabo  as  reformas  dos  anos  80  não  as  fez  simultaneamente:  não  alterou  o  CP  o  
CPP  e  a   legislação  avulsa   tudo  ao  mesmo  tempo.  Em  82  publicou  o  Código  Penal,  em  84  um  conjunto  de  
legislação  avulsa  em  87  o  Código  de  Processo  Penal.  Assim,  em  82  o  legislador  apresentava  o  Código  Penal  
com  um  catálogo  de  crimes  diferentes  e  com  uma  determinada  classificação  processual,  em  relação  à  qual  se  
nada  se  dissesse,  era  aplicável  o  CPP  da  altura  (ainda  não  atualizado  –  só  viria  a  ser  em  87).  Assim,  para  não  
haverem  dúvidas,  o  legislador  adiantou  aparte  da  queixa  no  Código  Penal.  

  
Saber  se  a  legitimidade  para  apresentar  uma  queixa  é  uma  questão  processual  ou  substantiva  depende  da  estrutura  

dogmática.    
Para  o  professor  é  processual  porque  não  é  por  estas  matérias  estarem  no  CP  que  passam  a  ter  uma  natureza  

substantiva  ou  mista.  São  de  natureza  processual  porque  contemplam  atos  de  carater  processual  já  que  tem  a  ver  com  
factos  exteriores  ao  facto  tipicamente  ilícito.  Ou  seja,  são  elementos  exteriores  ao  ilícitos  que  não  têm  com  ele  ligação  
que  definem  a  natureza  processual.  
  

2.3.   Fundamentos  da  classificação  legal  dos  crimes  
  
Existem  essencialmente  dois  fundamentos  para  a  inserção  dos  tipos  nas  diversas  modalidades:  

•   Gravidade:  consoante  a  gravidade,  o  legislador  deixa  à  consideração  do  ofendido  ou  não  a  necessidade  de  
tutela.  A  tendência  será  que  os  crimes  de  menor  gravidade  sejam  particulares,  havendo  margem  para  o  não  
exercício  da  tutela,  já  que  esta  dependerá  da  queixa  do  ofendido.  Em  contrapartida,  quanto  maior  a  gravidade,  
maior  a  tendência  para  que  se  trate  de  um  crime  público,  na  medida  em  que  o  Ministério  Público  será  sempre  
obrigado  a  atuar  e  haverá  sempre  tutela  pois  não  há  margem  para  os  particulares  decidirem  se  vai  ou  não  
haver  acusação.  

•   Proteção  da  vítima:  o  legislador  considera  semipúblicos  ou  particulares  alguns  crimes  por  razões  de  proteção  
da  vítima  e  consideração  da  mesma  quanto  aos  factos  que  a  ofenderam.  

  
A  existência  de  crimes  públicos,  semipúblicos  ou  particulares  tem  também  a  ver  com  a  natureza  do  bem  jurídico,  

mas  não  depende  completamente  da  mesma.  Ainda  assim,  podemos  estabelecer  por  este  critério  algumas  regras  
hermenêuticas:  
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•   Quando  o  bem  jurídico  é  supraindividual  (crimes  contra  a  economia,  por  exemplo),  o  legislador  trata  esse  
crime   como  público.  Não   se  poderia   colocar  nas  mãos  de  uma   só  pessoa  a   concreta  decisão  de  processo  
criminal.  

•   O  legislador  admite  a  existência  de  crimes  semipúblicos  e  particulares  quanto  a  bens  jurídicos  pessoais,  quer  
quanto  a  bens  jurídicos  patrimoniais.  

  
Está  aqui  também  subjacente  o  principio  da  intervenção  mínima.  O  legislador,  em  vez  de  punir  em  qualquer  caso,  

permite  que  a  punição  recue  se  a  vitima  não  tiver  interesse  em  sujeitar  o  caso  a  processo  penal.    
O  fundamento  legal  da  classificação  dos  crimes  são  opções  de  política  criminal  em  que  se  utiliza  o  processo  como  

instrumento  de  politica  criminal,  o  que  permite  uma  melhor  concretização  do  principio  da   intervenção  mínima.  O  
legislador,  em  vez  de  descriminalizar  certos  crimes,  coloca-‐os  como  crimes  privados,  o  que  já  condiciona  a  existência  
de  processos  criminais.  
  

2.4.   Técnicas  legislativas  e  exemplos  no  Código  Penal  
  

Quando  o  legislador  faz  a  classificação  dos  crimes  que  técnica  jurídica  utiliza  que  nos  permita  identificar  a  natureza  
processual  do  crime?  O  legislador  nunca  declara  de  forma  expressa  se  o  crime  é  Público,  Semipúblico  ou  Particular.  
Utiliza  outro  tipo  de  expressões  que  apontam  para  a  modalidade:  

•   Nos   crimes   semipúblicos   o   legislador   utiliza   a   expressão   “o   inicio   do   procedimento   criminal   depende   de  
queixa”;  

•   Nos  crimes  particulares  o  legislador  utiliza  a  expressão  “o  procedimento  depende  de  acusação  particular”.  Ao  
dizer  isto  o  legislador  diz  que  aquele  crime  depende  na  sua  tramitação  de  cários  aspetos  associados  ao  regime  
de  acusação  particular;  

•   Se  o  legislador  nada  disser,  trata-‐se  de  um  crime  público.  
  
A  regra  é  que  só  existe  referência  expressa  à  necessidade  de  uma  acusação.  
  
Exemplo  1:  Artigo  188º  -‐  contempla  um  regime  de  vários  crimes  contra  a  honra,  do  qual  resulta  que  a  maior  parte  
deles   são   crimes   particulares.   Exceciona   as   alíneas   a)   e   b),   em   que   os   crimes   passam   a   ser   semipúblicos,   sendo  
suficiente  a  queixa  ou  a  participação*.  
É  preciso  ter  cautela  porque  se  estabelece  o  regime  do  procedimento  criminal  em  relação  a  uma  categoria  de  crimes  
que  se  referiu  em  artigos  anteriores.  Às  vezes  o  legislador  não  coloca  a  expressão  no  próprio  artigo,  mas  isso  não  quer  
dizer  que  o  regime  não  esteja  descrito  noutra  norma.  
  
*Queixa  –  pessoa  titular  do  bem  lesado  
Participação  –  entidade  pública  que  conhece  os  factos  e  transmite  o  conhecimento  dos  mesmos  
  

Há  outros  elementos  de  técnica  legislativa  úteis  para  entender  o  regime  dos  crimes.  
Normalmente  o  legislador  utiliza  dosi  tipos  de  técnica  legislativa  para  classificar  processualmente  os  crimes:  
•   Ou,  no  artigo,  acrescenta  um  número  a  dizer  que  “o  procedimento  depende  de  acusação  particular”/”o  inicio  

do  procedimento  criminal  depende  de  queixa”;  
•   Ou  inclui,  numa  outra  norma,  aspetos  de  caráter  processual;  

  
Exemplo  2:  203º  -‐  crime  semipúblico.  204º  -‐  crime  público.  
Muitas  vezes,  em  alguns  crimes,  classifica-‐se  a  forma  simples  como  semipública  e  as  agravadas  ou  qualificadas  perdem  
essa  qualidade.  O  nº3  do  203º  apenas  está  previsto  para  o  furto  simples.  Os  demais  perdem  essa  natureza.  
  
Exemplo  2.1:  No  artigo  207º  o  que  acontece  é  que  o  legislador  torna  crimes  na  sua  forma  simples  em  particulares  em  
determinadas  situações.  Mas  e  se  a  versão  qualificada  do  crime  for  cometida  nas  mesmas  circunstâncias?  
Quem  classifica  a  natureza  processual  dos  crimes  é  o  legislador.  O  que  aqui  acontece  é  que  o  legislador  permite  que  
nos  crimes  menos  graves  o  crime  se  possa  tornar  particular.  
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Em  regra  o  legislador  converte  crimes  semipúblicos  em  particulares,  mas  não  ao  contrário.  
  
Conclusões:  

•   A  qualificação  dos  crimes  não  resulta  do  Código  de  Processo  Penal,  mas  do  Código  Penal;  
•   O  legislador  faz,  em  regra,  essa  declaração  dizendo  que  o  processo  depende  de  acusação  ou  queixa;  
•   Por  vezes  o  legislador  utiliza  a  técnica  de  classificar  artigo  a  artigo  a  modalidade  do  crime,  noutros  casos  utiliza  

uma  norma  para  categorizar  vários  artigos;  
  

2.5.   Crimes  Públicos:  promoção  oficiosa  e  inadmissibilidade  de  desistência    
  

Se  o  crime  for  público  porque  o  legislador  nada  disse,  há  uma  promoção  oficiosa  do  processo,  o  que  significa  uma  
impossibilidade  de  desistência.  

O  Ministério  Público  tem  o  dever  de  abrir  inquérito,  a  primeira  fase  do  processo  penal,  nos  termos  do  artigo  262º  
CPP  e  de  promover  esse  inquérito.    

O  Ministério  Público  conhece  determinados   factos,  enquadra-‐os  perante  um  tipo   incriminador  e  em  função  do  
regime  do  mesmo  abre  inquérito  se  o  crime  for  público.  Isto  significa  que  o  início  do  procedimento  criminal  não  está  
dependente  da  vontade  de  outras  entidades,  nomeadamente  de  particulares.  

Assim,  sendo  o  crime  público,  o  MP  está  obrigado  a  abrir  inquérito,  a  investigar  os  factos  e,  no  final  do  inquérito,  
se  tiver  indícios  suficientes,  deve  deduzir  acuação  pública  (artigo  283º).  Para  deduzir  acusação  depois  do  inquérito,  o  
Ministério  Público  tem  de  fazer  uma  avaliação  da  prova  que  tem  e  do  tipo  incriminador  em  causa.  

Como  a  promoção  oficiosa  é  obrigatória,  não  há  possibilidade  de  desistência  ou  renúncia.  O  Ministério  Público  não  
pode  retirar  a  acusação  dos  crimes  públicos  nem  renunciar  à  acusação.  As  únicas  coisas  que  pode  fazer  é,  não  sendo  
a  prova  suficiente,  não  acusar,  arquivando  o  inquérito;  ou  pedir  a  absolvição.  

A  impossibilidade  de  desistência  é  uma  garantia  para  os  visados  pelo  processo  que  desta  forma  não  ficarão  numa  
situação  nova.  
  

2.6.   Crimes  semipúblicos:  queixa  (115º  CP),  renúncia  e  desistência  (116º  CP)  
  

Nos  crimes  semipúblicos,  o  regime  é  diferente  em  vários  aspetos.  
O  inicio  do  procedimento  está  condicionado  pela  apresentação  de  uma  queixa  por  parte  do  ofendido  ou  de  quem  

legitimamente  o  represente.  Essa  queixa  tem  de  ser  tempestiva.  
Uma  queixa  é  uma  manifestação  de  vontade  do  ofendido  ou  de  quem  o  represente  quanto  à  sua  vontade  de  existir  

processo.  Distingue-‐se  da  denúncia  no  sentido  em  que  esta  apenas  é  uma  transmissão  de  informação.  
A  necessidade  de  queixa  significa  já  um  condicionamento  processual  à  abertura  de  inquérito.  Ou  seja,  o  Ministério  

Público  não  pode   iniciar  o   inquérito  criminal  porque  a   lei  cria  um  pressuposto  processual  que  é  a  necessidade  de  
apresentação  de  queixa   tempestiva   (duplo   requisito)  por  parte  do  ofendido.  Recebendo  uma  queixa  e   sendo  ela  
tempestiva,  o  MP  deve  então  abrir  inquérito  e  iniciar  a  investigação.  

  
Quando  a  queixa  é  apresentada,  é  preciso  verificar  dois  aspetos:    
•   Legitimidade:  a  queixa  tem  de  ser  feita  pelo  titular  do  bem  jurídico  agredido  ou  de  quem  o  represente;  
•   Tempestividade:  seis  meses  a  contar  da  data  em  que  o  titular  tiver  tido  conhecimento  do  facto  e  dos  seus  

autores   (artigo   115º/1),   caso   contrário   o   direito   de   queixa   extinguir-‐se-‐á   por   caducidade   por   decurso   do  
tempo.  

  
Se  o  Ministério  Público  receber  uma  queixa  legítima  e  tempestiva  por  um  crime  semipúblico,  tem  de  abrir  inquérito.  

Pode  não  o  fazer  se  a  queixa  for  manifestamente  infundada  (não  haverem  condições  nenhumas  para  os  factos  serem  
crime),  ou  se  não  tiver  qualquer  tipo  de  qualificação  típica  como  crime.  

O  juízo  sobre  a  natureza  infundada  da  queixa  é  diferente  do  juízo  sobre  a  suficiência  da  prova.  Se  o  facto  relatado  
tiver  enquadramento  criminal,  a  abertura  de  inquérito  serve  para  investigar  os  crimes,  identificar  os  autores  e  recolher  
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as  provas.  A  queixa  não  tem  de  ser  necessariamente  acompanhada  de  provas  porque  as  provas  também  se  podem  
obter  no  inquérito.  

  
Quando  o  Ministério  Público  receba  uma  queixa   fundada  e   tempestiva  de  um  crime  semipúblico,   tem  de  abrir  

inquérito  e  não  será  por  o  crime  ser  semipúblico  que  o  MP  o  vai   tratar  como  um  crime  não  prioritário  ou  menos  
importante  no  que  toca  à  investigação.  

  
Se  o  crime  for  semipúblico,  o  queixoso  condiciona  o  processo  no  momento  inicial,  mas  não  condiciona  no  momento  

da  acusação.  Chegado  ao  final  do  inquérito  quem  acusa  é  o  Ministério  Público  (artigo  282º)  em  primeira  linha  e  depois,  
a  lei  permite  que  nos  termos  do  artigo  284º  também  o  particular  possa  acusar.    

Porém,  o  poder  de  avaliar  os  indícios  e  decidir  se  há  acusação  ou  arquivamento  é  do  Ministério  Público.  O  ofendido  
só  condiciona  o  processo  através  da  desistência.  Os  indícios  são  suficientes  nos  termos  do  283º.  
  

Os   crimes   semipúblicos   distinguem-‐se   pela   questão   do   impulso   inicial   e   pela   possibilidade   de   renuncia   ou  
desistência.  

A  renuncia  opera  antes  de  haver  processo.  A  queixa  opera  depois  de  haver  processo.      
Este  aspeto  é  importante  porque  se  o  crime  mantiver  a  natureza  de  semipúblico,  o  Ministério  Público  exerce  a  ação  

penal  sempre  de  uma  forma  não  condicionada,  mas  sujeita  a  uma  eventual  desistência.  O  ofendido  que  apresente  
queixa  pode  nos  termos  do  artigo  116º  desistir  da  ação  até  à  publicação  da  decisão  em  primeira  instância.  

Isto   quer   dizer   que   o   queixoso   pode   condicionar   o   processo   através   da   possibilidade   de   desistência.   Esta  
desistência,   uma   vez   verificada,   impede   a   renovação   do   processo.   A   desistência   é   homologada,   o   caso   torna-‐se  
definitivo  e  gera-‐se  um  processo  definitivo,  de  modo  que  não  pode  haver  um  processo  futuro  com  o  mesmo  objeto.  

Este  aspeto  é  importante  pare  entender  que  se  o  Ministério  Público  receber  uma  queixa  tem  de  investigar.  É  que  
na   prática,  muitas   vezes,   o  Ministério   Público   tem   problemas   em   afetar  meios   para   a   investigação   de   um   crime  
semipúblico  porque  sabe  que  o  ofendido  pode  desistir.  Porém,  não  lhe  cabe  a  si  alterar  o  regime  e  a  qualidade  de  
investigação  em  função  da  natureza  do  crime,  isso  depende  do  legislador.  
  

2.7.   Os  crimes  particulares:  queixa  (113º  CP),  constituição  de  assistente  (256º  e  68º  CPP)  e  
acusação  particular  (285º)  

  
  
  
  
  

  

  

    

  

  
  
  
  

Os  crimes  particulares  têm  mais  pressupostos  processuais  para  a  tramitação  do  processo.  São  o  único  caso  na  lei  
portuguesa  em  que  alguém  pode  ir  a  julgamento  acusado  por  um  particular.  No  caso  dos  outros  crimes  o  particular  
também  pode  acusar,  constituindo-‐se  assistente,  mas  numa  segunda  linha  (o  controlo  do  processo  fica  no  Ministério  
Público).  

  

Crime  part.   Crime  part.  

Ab.  Inq.  
(49º  e  
262º)  

Inq  (MP  +  OPC)  (+JIC)  

queixa   Arq.  (277º)  

®  Acus.  (283º  CPP)  

246º/4  CPP  
68º/2  

  
Req.  Const.  
Assistente  
(68º/2  CPP)  

285º  
  

  Ac.  Do  
Assistente  
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Estes  crimes  têm  muitos  limites  à  atuação  do  Ministério  Público  que  não  existem  se  o  crime  for  de  outra  natureza.  
O  processo  fica  condicionado  pelo  ofendido  em  três  momentos  distintos:  
  

•   Apresentação  da  queixa:  a  apresentação  da  queixa  é  necessária  tal  como  nos  crimes  semipúblicos.  Através  da  
queixa,  o  ofendido  está  a  levar  factos  ao  conhecimento  do  Ministério  Público  e  a  manifestar  a  sua  vontade  de  
que  haja  processo.  Sem  queixa,  o  Ministério  Público  fica  legalmente  impedido  de  abrir  inquérito.  No  momento  
da  queixa,  o  ofendido  deve  também  manifestar  a  sua  vontade/intenção  de  se  tornar  assistente  através  de  
uma  declaração  de  constituição  de  assistente,  obrigatória  nos  termos  do  artigo  246º/4.  Ao  obrigar  a  que  a  
queixa  seja  acompanhada  deste  outro  elemento,  o   legislador  pretende  que  quem  receba  a  queixa  dê  um  
andamento  normal   ao  processo   sabendo  que   isso  não   vai   ser   inútil   por  desconhecimento  do  queixoso.  O  
queixoso  saberá  que  tem  de  se  constituir  assistente  porque  essa  declaração  terá  de  ser  feita  logo  de  início.  
  

•   Constituição   de   assistente:   após   a   apresentação   da   queixa,   o   ofendido   tem   dez   dias   para   requerer   a  
constituição   de   assistente   (artigo   68º/2,   CPP).   Este   requerimento   não   se   confunde   com   a   declaração   de  
constituição  de  assistente.  O  assistente  é  um  sujeito  processual  que  vai  intervir  formalmente  no  processo  com  
poderes  de  promoção  do  mesmo  e  de  controlo  da  sua  tramitação.  Normalmente  o  assistente  é  o  ofendido  ou  
quem  o  representa.    
Quem  decide  da  constituição  de  assistente  é  o  juiz,  que  verifica  se  a  pessoa  tem  legitimidade  parasse  constituir  
assistente.  Sendo  uma  decisão  do  juiz,  esta  é  recorrível.  
A  constituição  de  assistente  não  é  obrigatória,  mas  sim  um  ónus.  Se  o  queixoso  quiser  que  o  processo  ande  
tem  de  se  constituir  assistente.  
Exemplo  1:  A  mata  C.  Os  filhos  de  C  podem  constituir-‐se  assistentes  para  que  possam  acompanhar  o  processo,  
levando-‐lhe  a  sua  perspetiva  enquanto  filhos  da  vítima;  
Exemplo   2:   Se   o   ofendido   não   se   constituir   assistente   na   interrogação,   por   exemplo,   será   tratado   como  
testemunha.  
  

•   Notificação  para  acusação:  Se  o  crime  for  particular,  no  final  do  inquérito  o  Ministério  Público  não  pode  acusar  
livremente.  A  lei  obriga  a  que  o  Ministério  Público  notifique  o  assistente  nos  termos  do  artigo  285º,  para  que  
este,   querendo,  deduza  acusação.   Só  depois  disto  é   que  o  Ministério  Público,   se  quiser,   pode  apresentar  
também   acusação.   Funciona   desta   forma   porque,   tratando-‐se   de   um   crime   particular,   quem   decide   da  
tramitação  do  processo  é  o  assistente.  Em  2007,  o   legislador  acrescentou  ao  artigo  285º  uma  norma  que  
permite  que  o  Ministério  Público  faça  um  pouco  mais  do  que  notificar  o  assistente.  Pode,  na  notificação,  nos  
termos   do   artigo   285º/2,   informar   o   assistente   se   na   sua   perspetiva   foram,   ou   não,   recolhidos   indícios  
suficientes.  A  informação  do  Ministério  Público  não  é  um  parecer,  muito  menos  é  vinculativa:  o  assistente  
pode  decidir  deduzir  acusação  independente  do  sentido  da  informação  do  Ministério  Público.  

  
2.7.1  O  problema  do  prazo  (246º/4)  e  o  Acórdão  STJ  1/2011  
  

A  tramitação  condicionada  dos  crimes  particulares  tem  suscitado  algumas  dúvidas  na  jurisprudência,  em  particular  
a  articulação  dos  poderes  do  assistente  e  o  regime  dos  prazos  para  a  prática  de  certos  atos.  

O  que  acontece  nos   crimes  particulares  é  que  a  lei   transfere  para  o  sujeito  processual  uma  parte  da   litigância,  
sujeitando  a  tramitação  processual  à  constituição  do  particular  como  assistente  –  transferência  do  ónus  de  produção  
do  processo  da  entidade  pública  para  o  particular/ofendido.    

Isto  é,  o  particular  não  é  obrigado  a  constituir-‐se  assistente,  mas  se  quiser  que  o  processo  avance  e  se  desenvolva  
tem  de  exercer  o  ónus  de   constituição  de  assistente  para  que,  quando  necessário,   possa   impulsionar  o   processo  
através  da  prática  de  vários  atos.  

Apresentada  a  queixa,  acompanhada  da  declaração  de  constituição  de  assistente,  o  ofendido  tem  de  apresentar  o  
requerimento  para  se  tornar  assistente  num  prazo  de  10  dias  a  contar  da  advertência  feita  (artigo  264º/4).    

Ao  ter  que  ser  apresentado  num  prazo  de  dez  dias,  coloca-‐se  uma  pergunta  acerca  do  requerimento  de  constituição  
de  assistente:  E  se  o  requerimento  não  for  apresentado  neste  prazo?  

Esta  questão  divide-‐se  em  dois  cenários  
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1.   O  que  acontece  se  não  for  feita  a  declaração  de  assistente?  
2.   O  que  acontece  se  for  apresentada  declaração  de  assistente  e  no  prazo  de  dez  dias  não  for  apresentado  o  

requerimento?  
  

Quanto  à  pergunta  1,  tem  sido  entendido  de  forma  praticamente  dominante  que  esta  declaração  de  intenção  de  
constituição  de  assistente  não  é  absolutamente  essencial  porque  existe  um  prazo  para  a  efetivação  do  assistente.  

Se   faltar   a   intenção,   o   particular   ainda   tem   dez   dias   para   esclarecer   a   situação   com   a   existência   (ou   não)   do  
requerimento.   Se   se   apresentar   requerimento   e   não   declaração,   a   questão   da   declaração   fica   sanada   com   a  
apresentação  do  requerimento.  

Em  suma,  a  falta  da  declaração  de  intenção  não  se  torna  decisiva  e  não  invalida  a  apresentação  da  queixa.  É  o  
desrespeito  por  um  requisito  legal  e  uma  irregularidade,  mas  que  é  ultrapassável  por  um  prazo  que  exige  mais  do  que  
a  declaração  de  intenção.  

  
Quanto   à   pergunta   2   tem   surgido   jurisprudência   divergente   no   sentido   de   saber   a   consequência   de   ter   sido  

apresentada  uma  queixa,  mas  de  não  ter  sido  respeitado  o  prazo  de  dez  dias  para  o  requerimento  para  a  constituição  
e  assistente.  Existem  essencialmente  duas  correntes  que  versam  sobre  o  assunto:  

•   O  prazo  é  perentório,  o  que  quer  dizer  que  passados  dez  dias  se  não  houver  assistente  falta  um  pressuposto  
processual,  pelo  que  o  processo  é  arquivado  e  não  pode  ser  reaberto,  uma  vez  que  a  lei  não  permite  várias  
queixas  contra  o  mesmo  objeto.  O  processo  cessa  por  razões  formais.  Assim,  os  três  argumentos  utilizados  
são  que  o  prazo  de  dez  dias  é  um  prazo  legal,  a  sua  formulação  é  perentória,  e  o  legislador  não  permite  a  
renovação  de  queixa  nestes  casos.  O  Supremo  Tribunal  de  Justiça  corroborou  esta  tese,  ainda  que  com  três  
votos   de   vencido,   o   que   quer   dizer   que   apesar   de   uniformizada   a   questão   há   quem   considere   a   solução  
desproporcionada.  

•   O  professor  Costa  Pinto  entende  que  o  que  se  estabelece  no  artigo  246º/4  é  um  prazo  em  função  de  uma  
informação  que  se  dá  ao  queixoso.  Sendo  cumprido  o  dever  de  advertência  mencionado  na  parte  final  do  
artigo  246º/4,  então  faz  sentido  que  o  prazo  seja  perentório.  Porém,  se  a  advertência  não  for  feita  já  não  
deverá  ser  possível  abdicar  totalmente  do  artigo  em  questão.  Aceita-‐se  que  o  prazo  seja  tido  como  perentório  
a  partir  do  momento  em  que  seja  feita  a  advertência.  Só  quando  a  advertência  seja  feita  é  que  os  dez  dias  
decorrem  de  forma  perentória.  O  problema  passa  a  ser:  quando  não  seja  feita  a  advertência  quanto  tempo  é  
que  o  processo  fica  à  espera?  Esta  é  uma  situação  lacunar  que  precisa  de  regulação.  A  solução  possível  é  dizer  
que  o  processo  é  arquivado  já  que  o  Ministério  Público  não  lhe  pode  dar  andamento  sem  a  figura  do  assistente,  
ou  fazer  a  advertência  para  que  se  inicie  o  prazo  de  dez  dias.  Se  a  advertência  não  for  feita,  por  analogia  com  
o  problema  da  caducidade  da  queixa,  contam-‐se  seis  meses  a  partir  do  momento  da  queixa.  O  decurso  desse  
prazo  dá  fim  ao  processo.  

  

2.8.  A  queixa  
  

2.8.1.   Legitimidade  (artigo  113º,  CP)  
  

O  regime  da  legitimidade  do  ofendido  para  apresentar  queixa  é  composto  por  várias  regras.  A  fundamental  resulta  
do  artigo  113º/1,  CP.  De  acordo  com  este  preceito,  a   legitimidade  recai  no  ofendido,  considerando-‐se  como  tal  o  
titular  do  bem  jurídico  que  a  lei  quis  proteger.  

Tem  de  fazer-‐se  a  interpretação  do  tipo  incriminador,  identificar  o  bem  jurídico  e  ver  se  a  pessoa  que  apresentou  
queixa  é  titular  do  mesmo.  
  

Na  jurisprudência  portuguesa,  tem  sido  discutido  se  o  ofendido  num  crime  de  dano  é  só  o  proprietário  ou  qualquer  
outra  pessoa  que  tenha  direito  de  indemnização  do  bem.  A  questão  é  discutida  no  Ac.  7/2011.  

Será  que  alguém  que  utiliza  diariamente  o  veículo  de  alguém  pode  apresentar  queixa?  O  STJ  entendeu  que  sim.  
Ao  fazê-‐lo  protegem-‐se  os  direitos  do  proprietário  e  direitos  reais  menores  que  assistiam  ao  utilizador  do  veículo.  
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Fazendo  uma   interpretação  declarativa   lata,  entendeu-‐se  que  ofendido  não  era  só  o  proprietário,  mas  também  o  
possuidor  da  coisa  que  a  podia  utilizar  de  forma  regular.  

  
Há  um  problema  interpretativo  quanto  às  situações  de  sucessão.  O  artigo  113º/2  apresenta  duas  listagens  de  

pessoas  com  possibilidade  de  apresentarem  a  queixa  em  sucedendo  ao  ofendido.  
Temos  no  primeiro  grupo  o  cônjuge,  descendentes,  adotados,  ascendentes  e  adotantes   (artigo  113º/2,  a).  Do  

segundo  grupo  fazem  parte  os  irmãos  e  seus  descendentes  (artigo  113º/2,  b).  
A  questão  é  se  entre  estes  dois  grupos  de  pessoas  existem  uma  qualquer  hierarquia.  
A  melhor  interpretação  tem  de  ter  em  conta  a  letra  da  lei  e  que  o  legislador  estabelece  uma  certa  ordem.  A  lista  

de  pessoas  da  aliena  a)  é  meramente  descritiva,  o  que  quer  dizer  que  qualquer  uma  destas  pessoas  pode  apresentar  
queixa  desde  que  tenha  a  qualidade  referida  na  alínea.  Não  se  considera,  portanto,  existir  hierarquia  entre  as  pessoas  
mencionadas  na  alínea  a).  Já  entre  a  alínea  b)  parece  haver  uma  hierarquia.  

Isto   quer   dizer   que   se   existir   um   ofendido   que   morreu,   o   cônjuge   e   os   filhos   podem   apresentar   queixa  
indiferenciadamente  –  todos  têm  essa  legitimidade.  Contudo,  os  irmãos  do  ofendido  e  os  seus  descendentes  só  têm  
legitimidade  se  não  existir  ninguém  do  primeiro  grupo.  

Em  suma,  dentro  de  cada  alínea  não  há  hierarquia  nem  precedência,  mas  entre  as  duas  alíneas  há  precedência  do  
grupo  de  pessoas  referido  na  alínea  a)  em  relação  às  da  alínea  b).  

  
2.8.2.   Tempestividade  (artigo  115º,  CP)  

  
A  queixa  não  tem  só  de  ser  legítima,  também  tem  de  ser  tempestiva.  A  regra  encontra-‐se  no  artigo  115º,  CP,  de  

acordo  com  a  qual  “o  direito  de  queixa  extingue-‐se  no  prazo  de  seis  meses  a  contar  da  data  em  que  o  titular  tiver  tido  
conhecimento  do  facto  e  dos  seus  autores,  ou  a  partir  da  morte  do  ofendido,  ou  da  data  em  que  ele  se  tiver  tornado  
incapaz”.  

Assim,  o  ofendido  tem  seis  meses  para  apresentar  queixa,  a  partir  do  momento  em  que  teve  conhecimento  do  
facto   e   dos   seus   autores.   Estando   redigido   de   forma   cumulativa,   nãos   e   pode   decretar   a   caducidade   se   se  
desconhecerem  os  autores  ou  o  facto.  

Se  o  ofendido  não  apresentar  queixa  no  prazo  de  seis  meses,  este  direito  extingue-‐se  por  caducidade  e  já  não  se  
pode  dar  inicio  ao  processo.  
  

2.8.3.   Renúncia  e  desistência  (artigo  116º,  CP)  
  

Nos  crimes  semipúblicos  e  particulares  é  renunciar  e  desistir  da  queixa.  
A  renúncia  à  queixa  é  uma  manifestação  do  não  exercício  do  direito  de  queixa.  A  desistência  da  queixa  exige  um  

ato  processual  posterior  à  queixa  e  a  sua  eficácia  é  condicionada  à  não  oposição  nos  termos  do  artigo  116º.  
O  queixoso  pode  desistir  da  queixa  apresentada,  mas  a  eficácia  dessa  desistência  depende  da  oposição  do  arguido.  

Este  podo  opor-‐se  até  à  publicação  da  sentença  da  1ª  instância.  
Tanto  a  renúncia  como  a  desistência  impedem  que  a  queixa  seja  renovada.  

  

2.9.  Casos  excecionais  de  promoção  oficiosa  do  MP  (113º/5  e  116º/4  CP)  
  

Existem  situações  excecionais  de  promoção  oficiosa  do  Ministério  Público  para  evitar  problemas  que  possam  existir  
quanto  à  legitimidade  processual  (artigo  113º/5).  

Tratam-‐se  de  casos  especiais  em  que  apesar  de  o  procedimento  criminal  depender  de  queixa  o  Ministério  Público  
pode  dar  inicio  ao  procedimento  sempre  que  o  interesse  do  ofendido  o  aconselhar  e  estivermos  perante  uma  de  duas  
situações:  

•   O  ofendido  é  menor  ou  não  tem  discernimento  para  entender  o  alcance  e  significado  do  direito  de  queixa;  
•   O  direito  de  queixa  não  puder  ser  exercido  porque  a  sua  titularidade  caberia  ao  agente  do  crime;  
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Nos  casos  em  que  o  Ministério  Público  atue  ao  abrigo  deste  artigo,  o  ofendido  pode  requerer  que  seja  posto  termo  
ao  processo  depois  de  perfazer  16  anos  (artigo  116º/4).  
  

2.10.  Efeitos  práticos  da  classificação  dos  crimes  
  
Em  suma,  aqui  ficam  as  consequências  práticas  que  a  classificação  de  crimes  pode  ter:  
  

•   Início  do  processo:  Se  o  crime  for  semipúblico  ou  particular,  o  Ministério  Público  tem  de  estar  habilitado  por  
uma  queixa  para  poder  atuar.  Não  pode   investigar  autonomamente  um  crime  semipúblico  ou  particular  a  
menos  que  exista  a  situação  excecional  da  promoção  oficiosa  prevista  no  artigo  113º/5.  
    

•   Dedução  de  acusação:  Se  o  crime  for  publico  ou  semipúblico  o  Ministério  Público  tem  legitimidade  autónoma  
não  condicionada  para  promover  a  decisão  final  do  inquérito.  Pode  deduzir  acusação  ou  pode  arquivar  os  
autos  sem  que  essa  decisão  esteja  condicionada.  Se  o  crime  for  particular  o  MP  não  tem  esse  poder,  tem  de  
notificar  o   assistente  para  este,   querendo,   acusar   (artigo  285º).   Se  o  Ministério  Público  optar  pela   forma  
sumaríssima  de  processo  pode  acusar  o  arguido  por  um  crime  particular,  mas  tem  de  propor  logo  na  acusação  
uma   sanção   concreta.   Esta   proposta   vai   ao   juiz   e   se   este   concordar   envia-‐a   para   o   assistente.   Se   este  
concordar,  o  caso   fica  resolvido.  É  então  necessário  que  o   crime  particular  possa  ser   julgado  sob  a   forma  
sumaríssima  e  uma  dupla  aprovação:  a  do  juiz  e  a  do  assistente  (artigo  291º/b).  
  

•   Detenção  em  flagrante  delito:  Temos  três  formas  de  processos  especiais  e  uma  comum.  As  especiais  são  a  
sumária,  a  sumaríssima  e  a  abreviada.  A  forma  comum  é  a  residual  que  se  aplica  a  todos  os  outros  casos.  As  
formas  especiais  são  formas  abreviadas,  mais  expeditas  que  não  têm  todas  as  fases  processuais.  
Uma  das  formas  especiais  é  a  sumária  que  acontece  quando  alguém  é  detido  em  flagrante  delito  e  em  função  
disso  fica  privado  da  liberdade  temporariamente  e  é  instruído  um  processo  sumário.  Pro  exemplo,  alguém  
está  a  cometer  um  crime  de  furto  simples,  é  encontrado  em  flagrante  delito,  pode  ser  detido  e  conduzido  a  
julgamento  em  processo  sumário  (artigo  381º  e  ss.  CPP).  A  natureza  do  crime  interfere  porque  o  processo  
sumário  começa  com  uma  detenção,  não  tem  inquérito.  O  processo  sumário  não  pode  ser  aplicado  a  crimes  
particulares  porque  o  processo  sumário  tem  de  começar  com  uma  detenção  em  flagrante  delito  e  se  o  crime  
for  particular,  exclui-‐se  a  detenção  em  flagrante  delito.  
Assim,  conclui-‐se  que  a  nossa  lei  não  admite  que  os  crimes  particulares  sejam  julgados  em  processo  sumário.  
Esta  forma  de  processo  fica  adstrita  às  outras  duas  classificações  de  crimes.  

  
•   Regime  da  desistência:  só  se  aplica  aos  crimes  semipúblicos  e  particulares.  É  possível  um  processo  que  tenha  

por  objeto  um  destes  crimes,  independentemente  da  sua  forma,  cessar  por  desistência  do  ofendido/queixoso.  
Isso  está  previsto  no  artigo  116º,  CP  até  ao  momento  da  publicação  da  sentença  em  primeira  instância.  A  lei  
é  muito  generosa  porque  permite  que  após  a  decisão,  mas  antes  da  publicação  possa  existir  desistência.  A  
desistência  é  um  ato  potestativo  contra  o  Ministério  Público,  mas  condicionado  quanto  ao  arguido.  Potestativo  
porque  o  Ministério  Público  não  a  pode  questionar.  É  condicionado  quanto  ao  arguido  porque  este  pode  opor-‐
se  à  desistência.  Opondo-‐se  tem  direito  a  que  o  processo  continue  ou  não  cesse  por  desistência.  

  
v   Ler  acórdãos  1/2011  e  7/2011  
  

3.  A  estrutura  acusatória  e  os  modelos  de  processo  penal  
  
Leituras:  

•   JFD  –  DPP  (1988),  35-‐53  
•   FCP  –  DPP  (1958,  29-‐39  
•   GMS  –  DPP  I  (2013),  63-‐70  
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•   MJA  –  DPP,  20-‐22  
•   PSM  –  Lições,  21-‐33  

  

3.1.  A  exigência  constitucional  da  estrutura  acusatória  (artigo  32º/5)  e  a  sua  concretização  pelos  
modelos  de  processo  penal  
  

De  acordo  com  o  artigo  32º/5,  CRP,  o  Processo  Penal  deve  ter  uma  exigência  acusatória.    
Em  todo  o  caso,  o  legislador  não  acolheu  o  modelo  acusatório  puro,  mas  sim  um  modelo  misto.  Neste  tinha  uma  

certa  margem  de  manobra  para,  em  alguns  casos,  organizar  o  processo  à  sua  maneira,  desde  que  respeitasse  a  forma.  
Quando  a  Constituição  exige  uma  estrutura  acusatória  está  a  fazer  apelo  a  um  conceito  que  não  desenvolve,  mas  

que  encontramos  na  evolução  histórica  a  partir  do  século  XIII.  
  

3.2.  O  modelo  inquisitório:  “juiz  acusador”  
  

O  modelo   inquisitório  é  o  modelo  do   juiz  acusador.  Neste,  o   juiz  é  simultaneamente  o  acusador  e  quem  faz  o  
julgamento.  

O  modelo  inquisitório  tem  a  sua  origem  no  Tribunal  do  Santo  Ofício  (séc.  XIII),  relacionando-‐se  com  a  aplicação  do  
direito  canónico.  

Este  é  um  modelo  de  centralização  de  competências:  o  juiz  investiga,  acusa  e  julga  a  causa  simultaneamente.  O  juiz  
coloca   uma   hipótese   e   depois   prossegue   no   processo   à   sua   verificação.   Daí   que   faça   sentido   que   o   juiz   seja  
simultaneamente  investigador,  acusador  e  julgador.  

É  importante  tentar  revelar  a  verdade  dos  factos  e  para  isso  tem  de  haver  um  modelo  de  prova  que  diminua  a  
margem  de  arbítrio  do  juiz.  A  forma  de  obter  a  confissão  passava  pela  utilização  de  métodos  como  a  tortura.  Havia  
também  uma  hierarquia  de  provas,  sendo  que  a  confissão  era  a  prova  com  maior  valor.  

O  modelo  inquisitório  era  um  processo  que  era,  em  regra,  secreto,  escrito  e  não  contraditório  (significando  isto  
que  a  forma  de  chegar  à  verdade  não  era  através  do  confronto  entre  os  depoimentos  dos  diversos  intervenientes  
processuais).  

A  decisão  final  do  processo  no  modelo  inquisitório  podia  ser  uma  decisão  formal,  de  simples  absolvição  da  instância  
(enão  de  absolvição  plena  do  réu,  pois  o  processo  podia  ser  reaberto).  
  
  

3.3.  O  modelo  acusatório:  “juiz-‐árbitro”  
  

Entretanto,   desenvolve-‐se   em   Inglaterra   um  modelo   de   processo   diferente,   que   resulta   de   uma   reivindicação  
aristocrática  que  tem  a  sua  concretização  na  Magna  Carta.    

A  Magna  Carta  era  uma  imposição  política  para  limitar  o  poder  do  rei  face  à  nobreza.  O  modelo  da  Magna  Carta  foi  
muito  importante  porque  concretizou  algumas  garantias  processuais  penais.    

Este  modelo  é  o  modelo  acusatório  -‐  modelo  do  juiz-‐árbitro.  Neste,  o  juiz  apenas  é  o  árbitro  de  uma  situação  que  
lhe  é  apresentada.  

Este  modelo   baseia-‐se   numa   separação   entre   a   entidade   que   acusa   e   a   entidade   que   julga:   o   rei   não   podia  
simultaneamente  acusar  e  julgar  o  caso,  pois  não  existe  concentração  de  competências.  Este  modelo  vai  dar  origem  à  
exigência  do  júri,  ao  julgamento  pelos  pares.  Isto  faz  com  que  o  juiz  deixe  de  ser  parte  acusadora,  para  passar  a  ser  
um  juiz  árbitro  que  decide  uma  disputa  que  lhe  é  apresentada.  Isto  significa  que  o  processo  tem  uma  forte  componente  
de  processo  de  partes.  A  própria  organização  do  processo  em  partes  é  mais  relevante  do  que  a  procura  da  verdade.    

A  ideia  de  uma  justiça  penal  negociada  tem  aqui  a  sua  origem.  Por  outro  lado,  se  há  uma  parte  acusadora  ela  tem  
de  cumprir  o  ónus  da  prova.  Aqui  está  também  a  origem  da  presunção  de  inocência:  o  nobre  é  um  homem  livre  e  por  
isso  é  o  procurador  da  coroa  que  tem  de  provar  a  culpa.  

No  modelo  acusatório,  há  uma  maior  amplitude  da  negociação  entre  as  partes  (as  partes  têm  mais  disponibilidade  
para  recompor  o  objeto  do  processo).  O  processo  é  visto  como  a  resolução  de  um  conflito  social.  A  ideia  de  negociação  
da  culpa  vem  desta  matriz.  Isto  difere  do  processo  inquisitório,  em  que  há  um  modelo  mais  autoritário.  
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Como  o  processo  é  visto  entre  uma  parte  acusadora  e  a  parte  que  se  defende,  há  uma  paridade  entre  as  partes,  
onde  não  se  procura  a  verdade  a  todo  o  custo.  O  juiz  é  convencido  acerca  da  verdade  de  uma  parte  ou  da  verdade  de  
outra.  Para  este  efeito,  há  uma  grande  importância  da  capacidade  da  oralidade.  É  necessário  também  o  contraditório,  
para  que  o  tribunal  tenha  uma  certa  margem  de  apreciação  da  prova.  

  
3.4.  O  modelo  misto  do  CPP  francês  (1808):  fase  inquisitória/fase  acusatória  
  

Há  ainda  um   terceiro  modelo  histórico,  que  é  o  modelo  do  CPP   francês,   que   irá  marcar   a   evolução  do  direito  
processual  penal  nos  séculos  XIX  e  XX.    

Este  modelo  surge  com  o  código  napoleónico  de  1808.  Este  código  assumiu  que  o  processo  penal  deveria  ter  duas  
fases:  uma  primeira  fase  de  modelo  inquisitório,  que  era  uma  fase  de  investigação  e  de  procura  pela  verdade  levada  
a  cabo  por  um  juiz  de  instrução  criminal  e  uma  segunda  fase  de  julgamento,  de  modelo  acusatório.    

A  primeira  fase  era  secreta,  não  contraditória  e  escrita.  Quando  o  processo  ultrapassava  esta  fase,  passava  para  
uma  segunda  de  audiência  pública,  de  oralidade  e  em  que  se  admitia  o  contraditório.    

Portanto,  a  função  da  primeira  fase  era  apurar  os  factos  e  a  segunda  fase  tinha  a  função  de  julgar  os  factos  e  aplicar  
o  direito  a  esses   factos.  As  garantias  do  acusatório  não  têm  de  vigorar  para  todo  o  processo,  mas  apenas  para  o  
momento  em  que  se  julga  o  caso.    

Este  modelo  napoleónico  foi  acolhido  pela  generalidade  dos  países  durante  o  séc.  XIX.    
  

3.5.  A  aproximação  atual  dos  modelos  e  o  peso  das  características  do  modelo  acusatório  
  

No  século  XX  existiram  inflexões  significativas  no  que  toca  ao  modelo  processual  penal,  relacionadas  com  o  Estado  
autoritário.  

A  partir  daqui  os  modelos   foram  evoluindo,  acentuando  uma  ou  outra  características.  Daqui  se  retira  que  não  
existem  modelos   puros,   existem   simplesmente  modelos   com  matriz   acusatória  mais   forte   ou   com   características  
inquisitórias  mais  fortes.  

O  nosso  processo  ficou,  então,  marcado  como  um  modelo  misto.  Num  processo  desta  natureza,  a  primeira  fase  é  
de  investigação,  com  garantias  e  controlo  judicial.  O  julgamento,  será  feito  de  acordo  com  o  modelo  acusatório,  em  
regime  de  oralidade,  sessão  pública  e  confronto.    

Este  modelo  misto,  trouxe  a  legitimação  de  que  o  processo  não  tem  de  ser  todo  de  um  tipo,  mas  sim  uma  variação  
e  gradação  de  características  que  podem  ser  mais  ou  menos  fortes.    

Por  exemplo,  os  modelos  de  processo  penal  português,  francês,  alemão,  inglês  e  norte-‐americano  correspondem  
a  modelos  acusatórios,  mas  com  características  diferentes.  O  processo  penal  anglo-‐americano  é  um  modelo  com  ais  
características   acusatórias,   enquanto  os  modelos  da   europa,   tendo   também  a   componente  acusatório,   seguem  o  
modelo  misto  do  código  francês.  

  

3.6.  O  modelo  acolhido  no  CPP  de  1987:  estrutura  basicamente  acusatória,  completada  por  um  
principio  da  investigação,  tematicamente  limitado  
  

O  modelo  português  no  CPP  de  1987  não  é  um  modelo  acusatório,  não  é  um  processo  de  partes.  As  regras  do  
processo  penal  português  são,  regra  geral,  imperativas.  Temos  verdadeiramente  um  modelo  misto  de  processo  que  
tem  a  sua  influencia  no  CP  francês  de  1808.    

O  processo  penal  português  tem  uma  estrutura  basicamente  acusatória,  significando  isto  que  há  uma  separação  
entre  quem  acusa  e  quem  julga  (neste  sentido,  não  vigora  no  nosso  modelo  a  figura  do  juiz  acusador).  Isto  é,  para  o  
processo  penal,  uma  garantia  de  imparcialidade.    

Porém,  o  acusatório  entre  nós  não  é  um  acusatório  pleno.  O  núcleo  essencial  é  de  natureza  acusatória,  mas  não  
acolhe  todas  as  características  deste  modelo.  O  professor  JFD  acrescenta  que  o  nosso  modelo  basicamente  acusatório  
é  completado  por  um  princípio  de  investigação:  o  tribunal  de  julgamento  não  é  um  mero  árbitro  de  um  litígio  entre  as  
partes,  tendo  poderes  de  investigação.  O  tribunal  não  está  numa  posição  passiva  a  assistir  a  um  duelo  entre  a  acusação  
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e   a   defesa,   tendo   o   tribunal   competências   próprias   para   descobrir   a   verdade   material   dentro   daquilo   que   é  
apresentado  pela  acusação.  

Por  exemplo,  o   juiz  pode   livremente  tomar  a   iniciativa  de  chamar  um  perito  para  averiguar  uma  questão,  não  
estando  dependente  das  partes  para  o  fazer.  Isto  significa  que  o  direito  processual  português  não  acolhe  a  figura  do  
juiz  árbitro.    

Os  poderes  de  investigação  do  tribunal  são  tematicamente  limitados.  Isto  quer  dizer  que  o  tribunal  de  julgamento  
pode  investigar  o  caso  dentro  daquilo  que  é  apresentado  pela  acusação.  
  

3.7.  Garantias  legais  da  estrutura  acusatória  
  

Tendo  o  nosso  processo  uma  estrutura  acusatória  (apesar  de  não  ser  plena),  como  é  que  o  Código  de  Processo  
Pena  concretiza  a  garantia  constitucional  da  estrutura  acusatória?  

Fá-‐lo  de  três  formas:  
  

•   Separação  de  fases:  inquisição/julgamento  (artigos  262º  -‐  315º)    
  

Trata-‐se  de  um  regime  que  se  traduz  em  criar  fases  processuais  com  titularidade  diferente.  Basicamente,  temos  o  
inquérito,  o  julgamento  e  cada  fase  com  um  titular.  

O  titular  do  inquérito  é  o  Ministério  Público  e  o  do  julgamento  é  o  Tribunal.  
No  inquérito,  o  Ministério  Público  é  auxiliado  pelos  órgãos  de  polícia  criminal  e  existe  intervenção  do  juiz  em  alguns  

atos  processuais.  Ainda  assim,  quem  tom  aa  decisão  final  do  processo   (acusação  ou  arquivamento)  é  o  Ministério  
Público.,  porque  é  ele  que  é  titular  da  fase  processual.  

O   código   concretiza   a   estrutura   acusatória  de  uma   forma  até   incompleta  em   fases  processuais   e   atribui  a   sua  
titularidade  a  diferentes  titulares.  Por  isso,  podemos  dizer  que  a  estrutura  do  modelo  é  acusatória:  quem  julga,  não  
acusa  e  quem  acusa,  não  julga.    

A  estrutura  acusatória  de  acordo  com  a  qual  o  juiz  do  julgamento  não  pode  intervir  em  fases  anteriores,  não  se  
aplica  em  todos  os  casos  ao  Ministério  Público.  O  MP  do  inquérito  pode  ter  intervenção  no  julgamento.  Nos  processos  
complexos,  a  prática  da  Procuradoria  Geral  da  República  é  a  do  Ministério  Público  participar  sozinho  ou  conjuntamente  
com  o  procurador  do  julgamento.  Isto  não  viola  a  estrutura  acusatória  porque  a  forma  de  a  concretizar  é  através  da  
separação  de  fases  atribuída  a  diferentes  titulares.  Apesar  de  o  Ministério  público  poder  participar  no  Julgamento,  
não  é  ele  o  seu  titular.  
  

•   Regime  de  impedimentos  (artigo  40º)  
  

Trata-‐se  de  um  regime  de  impedimentos  que  faz  com  que  se  garanta  de  forma  substancial  que  o  juiz  do  julgamento  
não  teve  uma  participação  decisiva  no  inquérito  anterior.  

Anualmente  existe  um  movimento  de  magistrados,  através  do  qual  estes  são  colocados  em  diferentes  comarcas  e  
funções.  

Perante  isto,  pode  dar-‐se  o  caso  de  que  quando  esteja  no  Tribunal  de  Julgamento,  o  juiz  receba  um  processo  em  
que  teve  intervenção  na  fase  anterior  noutro  tribunal.  O  que  está  subjacente  a  este  regime  é  que  se  o  Juiz  teve  uma  
participação  relevante  em  fase  anterior  do  processo,  já  não  o  pode  julgar:  fica  legalmente  impedido.  

Nestes  casos,  o  juiz  deve  declarar-‐se  legalmente  impedido  e  o  processo  é  distribuído  novamente.  
Esta  é  uma  garantia  intraprocessual  da  imparcialidade  do  julgador.  Se  isto  não  acontecesse,  o  juiz  de  instrução  

criminal  podia  levar  convicções  formadas  em  fases  anteriores  para  a  fase  de  julgamento.  
  
Exemplo:  para  a  prisão  preventiva  é  preciso  fortes  indícios.  Se  o  juiz  de  instrução  decretou  a  prisão  preventiva  então  
já  teve  uma  convicção  de  indícios  fortes  da  prática  de  um  crime  doloso  que  ainda  irá  a  julgamento.  Assim,  se  o  fosse  
julgar  já  teria  esta  convicção.  

  
•   Princípio  da  vinculação  temática  (artigos  283º,  359º,  379º/1,  b)  
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O  principio  da  vinculação  temática  significa  que  os  factos  essenciais  dos  quais  pode  resultar  responsabilidade  do  
arguido  já  constam  da  acusação  e  não  podem  ser  substancialmente  alterados  no  julgamento.  

Acontece  desta   forma  porque  a  estrutura  acusatória   tem  como  objetivo  garantir  a   imparcialidade  do   julgador,  
evitando  que  este  forme  convicções  associadas  à  convicção  do  facto.  Para  o  tribunal  ser  verdadeiramente  imparcial  
não  pode  investigar  e  julgar  ao  mesmo  tempo.    

No  nosso  sistema,  o  tribunal  pode  investigar  e  apreciar,  por  isso  a  vinculação  temática  é  um  limite.  O  tribunal  só  
pode  investigar  dentro  da  acusação,  isto  é,  dentro  daquilo  que  lhe  seja  apresentado  na  acusação.  Não  pode  investigar  
e  decidir  para  além  disto.  Fazê-‐lo,  significaria  ir  para  além  da  acusação,  o  que  resultaria  na  nulidade  da  sentença.  
  
Exemplo:  Se  o  Ministério  Público  coloca  na  acusação  os  factos  A  e  B,  não  se  vai  poder  colocar  no  Julgamento  os  factos  
C  e  D.  
  

3.8.  O  modelo  português  como  um  modelo  misto  
  

Já   se   chegou   à   conclusão   de   que   o  modelo   de   processo   penal   português   é   um  modelo  misto,   isto   é,   não   é  
inquisitório,  nem  acusatório.  Tem  características  de  ambos  os  modelos.  

Nomeadamente,  o  processo  penal  português  tem  características  mistas  por  várias  razões:  
•   Inquisitório/Acusatório:  O  processo  penal  é  misto  na  linha  histórica  daquilo  que  resultou  do  CPP.  Existe  uma  

fase  de  inquérito  em  que  predominam  as  fases  do  inquisitório:  fase  escrita,  organizada  com  um  conjunto  de  
dossiers  que  vão  incorporando  as  diligências  e  as  provas,  secreta  e  não  contraditória  já  que  o  processo  não  
tem  de  andar  em  diálogo  com  a  defesa.  A  fase  de  inquérito  tem  as  características  do  inquisitório,  mas  há  certos  
atos   que   podem   ser   objeto   de   contraditório.   Por   exemplo,   se   durante   o   inquérito   é   requerida   a   prisão  
preventiva  ao  arguido,  o  código  cria  um  regime  de  contraditório  para  esse  ato  processual:  o  arguido  tem  de  
ser  ouvido  antes,  tem  de  ouvir  os  factos,  o  Ministério  Público  requer  a  medida,  mas  quem  a  aplica  é  o  juiz,  e  
dessa  decisão  cabe  recurso.  Para  além  disto,  existe  uma  fase  de  julgamento  em  que  predominam  as  fases  do  
acusatório.  

•   Principio   da   investigação   do   Tribunal   de   Julgamento   (artigo   340º):   O   nosso   julgamento   tem   poderes  
autónomos  de  investigação  ao  abrigo  do  artigo  340º.  Se  o  juiz  entende,  por  exemplo,  interromper  o  discurso  
de  uma  testemunha  e  fazer-‐lhe  perguntas,  pode  fazê-‐lo.  Se  quiser  ouvir  novamente  uma  testemunha,  pode  
fazê-‐lo.  Não  é  necessário  o  impulso  da  acusação  ou  defesa.  O  juiz  tem  poderes  autónomos  não  condicionados  
pela  promoção  dos  outros  sujeitos  processuais.  A  investigação  não  se  esgota  naquilo  que  vem  do  inquérito,  
pode  ser  completada  para  esclarecimento  do  tribunal  com  os  poderes  autónomos  do  juiz.  

•   Transmissibilidade  plena  da  prova  não  penal  (artigo355º):  O  nosso  processo  é  um  processo  em  que  os  autos  
transitam  totalmente  da  fase  de  inquérito  para  a  fase  do  julgamento.  Quando  se  recolhe  prova  no  inquérito,  
a   prova   pode   ser   arrumada   em   duas   categorias:   a   prova   pessoal   (testemunhas,   depoimentos)   e   a   prova  
material  (objetos  que  se  apreendam).  Os  autos  passam  integralmente  do  inquérito  para  o  julgamento,  toda  a  
prova  que  está  nos   autos  passa   também  para  o   julgamento,   sendo  que  a  prova  material   não   tem  de   ser  
repetida,  apenas  tem  de  ser  examinada.  Já  a  prova  pessoal,  em  regra,  serve  só  para  sustentar  a  apreciação  do  
titular  do  inquérito  (para  decidir  se  acusa  ou  se  arquiva)  e,  por  isso,  em  regra,  a  prova  pessoal  tem  de  ser  
repetida  em  julgamento.  Isto  é  uma  garantia  do  modelo  acusatório,  pois  o  juiz  tem  de  formar  a  sua  própria  
convicção.    

•   Conhecimento   integral  dos  autos:  O   facto  de  os   autos   transitarem  na   integra  para   a   fase   do   julgamento  
oferece  ao  juiz  a  possibilidade  e  ter  conhecimento  sobre  tudo  o  que  se  passou  na  fase  de  inquérito.  O  professor  
considera   que   isto   é   uma   vantagem   do   processo   português.   Em   primeiro   lugar   porque,   sendo   a   fase   de  
inquérito  obrigatória,  o  julgamento  nunca  corresponde  ao  início  do  processo,  corresponde  ao  inicio  do  debate  
da   intenção  acusatória.  Em  segundo   lugar,   isto   facilita  a  descoberta  da  verdade  material   (o   juiz  pode,  por  
exemplo,  perceber  se  uma  testemunha  está  a  mentir  na  fase  de  julgamento  com  base  numa  informação  da  
fase  de  inquérito).  Por  último,  o  acesso  integral  aos  autos  dá  ao  juiz  uma  melhor  perceção  da  qualidade  da  
acusação  (isto  é  congruente  com  o  facto  de  o  juiz  não  ter,  no  nosso  processo,  um  papel  de  mero  juiz-‐árbitro).  
Porém,  há  quem  discorde  e  entenda  que  a  possibilidade  de  o  juiz  aceder  integralmente  aos  autos  produzidos  
na  fase  de  instrução  é  algo  que  viola  a  imparcialidade  do  processo.    
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•   Segredo  de  justiça  só  no  inquérito,  mas  facultativo  (artigo  86º):  Até  2007  o  inquérito  ficava  obrigatoriamente  
em  segredo  de  justiça,  sendo  que  o  julgamento  era  obrigatoriamente  público.  A  partir  de  2007,  o  segredo  de  
justiça  passou  a  ser  facultativo  para  a  fase  de  inquérito  (artigo  86º  CPP).  Isto  significa  que  o  segredo  de  justiça  
só  existe  para  a  fase  de  inquérito  (sendo  o  julgamento  obrigatoriamente  público)  e  é  agora  facultativo.  Só  
existe  para  o  inquérito  e  é  facultativo:  é  necessário  que  o  Ministério  Público  ou  um  dos  sujeitos  processuais  o  
requeira.    

  
Por  estes  cinco  motivos  o  nosso  modelo  é  misto,  mas  com  características  que  o  afastam  de  um  modelo  acusatório  

puro.  
  

4.  A  tramitação  e  as  formas  de  processo  
  

4.1.  A  tramitação  do  processo  comum  
  

Para   se   entender   a   tramitação   dos   processos,   é   importante   ter   presente   que   o   código   organiza   duas   grandes  
modalidades  de  processo,  sendo  autossuficiente  quando  a  elas.    

Estas  duas  modalidades  são:  
•   Forma  comum  
•   Formas  especiais  

  
A  forma  comum  é  subsidiária  em  relação  às  formas  especiais,  o  que  quer  dizer  que  só  é  aplicável  quando  não  for  

aplicável  nenhuma  das  formas  especiais.  Se  existir  aplicação  e  uma  forma  especial,  será  essa  a  forma  adotada  e  fica  
preterida  a  forma  comum.  Isto  a  não  ser  que  o  processo  tenha  alguma  vicissitude  e  por  isso  tenha  que  regressar  à  
forma  comum.  

  
As  três  formas  especiais  são:  
•   Forma  sumária  
•   Forma  sumaríssima  
•   Forma  abreviada  

  
As  formas  especiais  simplificam  a  forma  comum,  fazendo-‐lhe  pequenas  alterações,  daí  que  seja  essencial  conhecer  

o  processo  comum,  para  que  se  possa  entender  as  simplificações.  
  
O  processo   comum   tem   três   fases:   a   fase  de   inquérito,   a   fase  de   instrução  e   a   fase  de   julgamento.  A   fase  de  

inquérito  e  de  julgamento  são  obrigatórias,  enquanto  a  de  instrução  é  facultativa.  
Na  opinião  do  professor  podem  existir  mais  fases.  Pode  existir  processo  depois  do  julgamento  e  antes  do  inquérito.  
•   Processo   depois   do   julgamento:   Depois   do   julgamento   é   proferida   a   sentença   e   abre-‐se   o   prazo   para   o  

recurso.  Existindo  um  prazo  para  apresentar  recurso,  a  decisão  não  transita  em  julgado,  pois  a  decisão  pode  
vir  a  ser  anulada  ou  alterada.  Abre-‐se  assim  uma  nova   fase  processual  que  é  a  de  recurso.  Esta   fase  está  
prevista  no  código  como  parte  do  julgamento,  porém  o  julgamento  que  ocorre  no  recurso  é  diferente  do  que  
ocorre  na  fase  de  julgamento.  É  um  julgamento  no  sentido  em  que  existe  já  uma  decisão,  e  que  pode  existir  
outra  que  se  lhe  sobreponha.  Para  além  disto,  o  recurso  está  organizado  de  forma  diferente  e  com  regras  
diferentes.  

•   Processo  antes  do  inquérito:  Pode  haver  processo  antes  de  o  inquérito  ser  formalmente  aberto.  O  código  
chama  à  fase  antes  da  abertura  do  processo  a  fase  da  notícia  do  crime  (artigos  241º  e  ss).  Neste  momento  
passam-‐se   uma   série   de   factos   com   relevância   processual,   sendo   alguns   deles,   inclusivamente,   atos  
processuais.  
Em  primeiro  lugar,  antes  da  abertura  de  inquérito  há  atos  de  medidas  cautelares  e  polícia,  como  revistas  e  
buscas  que  só  podem  ocorrer  com  um  enquadramento  processual.  
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Em  segundo  lugar,  pode  já  haver  arguido  na  fase  de  noticia  do  crime,  o  que  quer  dizer  que  já  tem  de  haver  
processo:  pode  haver  processo  sem  arguido,  mas  não  pode  haver  arguido  sem  processo.  Isto  acontece  nas  
situações   de   flagrante   delito,   em   que,   de   acordo   com   o   artigo   58º,   o   apanhado   em   flagrante   delito   é  
constituído  arguido.  
Por  fim,  uma  detenção  em  flagrante  delito  constitui  um  ato  processual,  já  que  o  CPP  até  estatui  sobre  isto.  Se  
temos  uma  to  processual,  este  tem  de  estar  integrado  num  processo.  
A  fase  de  noticia  do  crime  é  uma  fase  ocasional,  precária,  que  pode  ou  não  existir  e  que  está  regulada  como  
uma  fase  processual  anterior  ao  inquérito.  Desse  ponto  de  vista  é  uma  fase  do  processo,  pode  é  não  existir,  
dependendo  de  como  se  inicie  o  processo.    

  
Na   leitura   do   regime   legal,   o   processo   comum   pode,   então,   ter   cinco   fases,   sendo   certo   que   duas   delas   são  

obrigatórias:  o  inquérito  e  o  julgamento.  
  

A  fase  de  inquérito  é  uma  fase  aglutinadora  da  investigação  criminal.  É  a  fase  de  investigação  por  excelência.  
Esta  fase  pertence  ao  Ministério  Público,  na  medida  em  que  é  ele  que  a  dirige  e  contempla  diversos  atos  no  seu  

âmbito.   Pode   ter   intervenção   um   juiz   de   instrução   criminal,   mas   este   não   dirige   a   investigação.   Apenas   tem  
intervenção  quando  a  lei  o  exige  para  autorizar,  praticar  ou  retificar  alguns  atos  que  sejam  praticados  (artigos  268º  e  
269º)  –  atos  com  reserva  de  juiz.  Por  exemplo,  o  MP  quer  fazer  escutas  telefónicas,  não  o  pode  simplesmente  fazer,  
tem  de  pedir  autorização  a  um  juiz.  É  uma  ilegalidade  muito  grande  fazer  escutas  sem  autorização.  

No  inquérito,  o  juiz  de  instrução  crimina  pratica  e  dirige  atos  que  não  dirige  em  fase  processual.  A  Constituição  
exige  que  alguns  atos  de  instrução  sejam  da  competência  de  um  juiz,  o  que  quer  dizer  que  todo  o  ato  de  investigação  
que  colida  com  direitos  fundamentais  tem  de  ter  controlo  jurisdicional.  O  juiz  de  instrução  criminal  garante  então  a  
legalidade  em  atos  processuais  mais  significativos  que  tenham  danosidade  social   superior  àquilo  que  é  habitual  –  
tutela  da  legalidade  processual.  

O   Código   tem   também   como   objetivo   que   não   haja   investigação   criminal   autónoma,   daí   que   o   inquérito   seja  
controlado  pelo  Ministério  Público,  para  que  as  forças  policiais  sejam  controláveis.  Feita  a  investigação,  o  processo  vai  
desenvolver-‐se  com  as  vicissitudes  próprias  da  investigação:  pode  dar  em  alguma  coisa,  pode  não  dar  em  nada.  

No  final  do  inquérito  é  necessário  tomar  uma  decisão  que  está  tipificada  na  lei:  ou  acusação,  ou  arquivamento,  
tendo  em  atenção  que  se  o  crime  for  particular  é  obrigatório  fazer  a  notificação  para  o  particular.  Esta  decisão  é  a  
decisão  que  põe  fim  ao  inquérito,  o  que  quer  dizer  que  através  dela  se  encerra  uma  fase  processual  e  se  dá  inicio  a  
outra.  

  
A  fase  de  instrução  (artigos  286º  e  ss.)  é  uma  fase  facultativa  de  controlo  jurisdicional  da  decisão  que  pôs  fim  ao  

inquérito.  Tanto  o  arguido  como  o  assistente  podem  pedir  a  abertura  desta  nova  fase  a  um  juiz  de  instrução  criminal,  
mas  em  diferentes  circunstâncias:  

•   Havendo  arquivamento:  o  assistente  pode  requerer  a  abertura  da  fase  de  instrução,  como  forma  de  se  opor  
e  mostrar  discordância  para  com  o  arquivamento.  Pretende  que  o  processo  continue  e  que  haja  julgamento.  

•   Havendo  acusação:  o  arguido  pode  requerer  a  abertura  da  fase  de  instrução,  como  forma  de  se  opor  e  mostrar  
discordância  para  com  a  acusação.  Pretende  não  ir  a  julgamento,  ou  ir  com  um  enquadramento  menos  grave.  

Havendo  requerimento  para  a  abertura  da  fase  de  instrução,  o  juiz  de  instrução  criminal  irá  verificar  se  existem  
razões  para  o  caso  ir  a  julgamento  ou  não.  O  juiz  de  instrução  criminal  não  julga,  isto  é,  não  faz  o  julgamento  no  sentido  
de  determinar  a  responsabilidade.  O  que  faz  é  uma  avaliação  dos  elementos  que  existem  no  processo,  uma  avaliação  
em  termos  de  saber  se  há  razões  para  o  caso  ir  a  julgamento  ou  não.  

  
É  preciso  fazer  a  distinção  entre  processo  penal  preliminar  e  a  fase  de  julgamento.  
Como  existe  uma  mediatização  excessiva  em  função  do  estatuto  dos  arguidos,  muitas  vezes  é  dada  uma  atenção  

extraordinária  a  atos  que  se  passam  nas  fases  preliminares  e  que  podem  ter  muita  relevância,  mas  que  em  termos  de  
decorrência  do  processo,  este  ainda  vai  no  inicio,  ou  na  fase  preliminar.  

Na   versão   inicial   do   Código   esta   distinção   separava   também   o   regime   do   segredo   de   justiça.   Antes   da   fase  
preliminar,  o  processo  era  secreto,  depois  disso  seria  público.  
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Havendo  acusação,  haverá  julgamento.  Se  não  existir  pronúncia,  em  principio  significa  que  não  haverá  julgamento.  
Poderá  haver  recurso  da  decisão  praticada.  Isto  é,  poderá  a  Relação  apresentar  razões  para  confirmar  ou  não  a  não  

pronúncia.  
Praticado  esse  ato,  entra-‐se  na  fase  de  julgamento.  Nesta  fase,  o  processo  sai  do  âmbito  do  juiz  de  instrução,  é  

enviado  para  o  Tribunal,  segue  para  a  secretaria  e  é  distribuído.  
Há  ainda  uma  parte  do  processo  que  corresponde  a  uma  troca  de  correspondência  entre  os  sujeitos  processuais  

(notificações,  contestações…)  e  depois  faz-‐se  a  audiência  de  julgamento.  Desta  resultará  a  decisão  de  condenação  ou  
absolvição.  
  

4.2.  As  formas  especiais  
  

No  processo  comum,  as  duas  fases  obrigatórias  são  o  inquérito  e  o  julgamento,  as  outras  fases  são  ocasionais  ou  
facultativas.  

Os  processos  especiais  partem  do  processo  comum,  mas  eliminam  ou  simplificam  fases  do  mesmo.  
  
4.2.1.  A  forma  sumária  (artigos  381º  e  ss.)  
  

O  processo  sumário  é  um  processo  que  começa  numa  fase  não  judicial,  mas  sim  com  uma  detenção  em  flagrante  
delito.  Esta  detenção  ocorre  fora  do  processo  em  sentido  material,  mas  não  em  sentido  processual  (artigo  58º).  

No  processo  sumário  passa-‐se  da  detenção  para  um  momento  prévio  ao  julgamento  em  que  o  processo  é  entregue  
ao  Ministério  Público  para  ir  a  julgamento.  Isto  quer  dizer  que  não  há  nem  inquérito,  nem  instrução.  

Trata-‐se  de  um  processo  expedito,  rápido  que  só  existe  para  alguns  casos,  mas  que  exige  obrigatoriamente  e  a  
detenção   em   flagrante   delito.   Quando   se   diz   que   é  um   processo   rápido,   pode   ser-‐se   apanhado   de  manhã   e   ir   a  
julgamento  da  parte  da  tarde.  É  proferida  a  sentença  e  depois  daí  poderá  haver  recurso.  
  
4.2.2.  A  forma  sumaríssima  (artigos  392º  e  ss.)  
  

O  processo  sumaríssimo  tem  como  ideia  fundamental  a  ideia  de  que  nem  sempre  se  justifica  estar  a  promover  um  
julgamento  solene  ou  adotar  um  processo  mais  elaborado.  

O  Ministério  Público  pode   chegar  ao   inquérito  e  verificar  que  o  caso  é  pouco  grave.  Neste  caso,  pode  deduzir  
acusação  com  requerimento  para   julgamento  sumaríssimo,  propondo   logo  uma  sanção  não  privativa  da   liberdade  
(pena  de  multa,  por  exemplo).  

O  que  acontece  é  que  o  Ministério  Público  faz  as  averiguações,  entende  que  o  caso  tem  pouca  gravidade  e  faz  logo  
o  requerimento  com  essa  proposta.  Isto  quer  dizer  que  se  salta  do  inquérito  para  o  julgamento.  

Na  fase  preliminar,  o  juiz  envia  a  proposta  de  sanção  ao  arguido  e  se  este  nada  disser  é  feita  a  homologação  a  
decisão  como  definitiva.  Se  o  arguido  se  opor,  então  irá  a  julgamento.  

Simplificando,  esta  forma  de  processo  é  um  tipo  de  processo  em  que  o  Ministério  Público  propõe  uma  sanção,  o  
juiz  faz  o  controlo  da  proposta  e  o  arguido  aceita  ou  recusa  a  proposta.  

É  uma  forma  de  processo  com  uma  lógica  em  que  se  visa  criar  um  consenso  para  dar  logo  um  resultado.  
  
4.2.3.  A  forma  abreviada  (artigos  391º-‐A  e  ss.)  
  

Esta  forma  de  processo  foi  criada  em  1998  e  resultou  de  uma  limitação  das  outras  formas  especiais  de  processo.  O  
que  acontece  é  que  nas  demais  formas  especiais,  quando  não  é  possível  o  processo  continuar  nessa  forma,  voltava  à  
forma  comum,  que  é  uma  forma  muito  mais  densa.  Não  havia  nenhuma  situação  de  meio  termo  entre  aquelas  duas  
formas  especiais  de  processo  mais  céleres  e  a  comum  mais  demorada.  

Criou-‐se,  então,  a  forma  abreviada  que  se  aproxima  mais  da  forma  comum,  que  tem  um  inquérito  simplificado  ou  
que  pode  até  não  ter  inquérito  e  quem  tem  uma  instrução  e  um  julgamento  simplificados.  

Para  que  o  processo  se  desenvolva  numa  ótica  de  legalidade,  tem  de  seguir  uma  destas  formas  de  processo,  não  
se  podem  seguir  formas  atípicas.  Se  for  adotado  algo  atípico  há  lugar  a  uma  nulidade  insanável  (artigo  119º/d).  
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4.3.  Classificação  dos  crimes  e  das  formas  de  processo  
  

A   classificação   dos   crimes   interfere   na   forma   de   processo,   constituindo   uma   limitação   no   caso   dos   crimes  
particulares.  

Nos  crimes  particulares  não  pode  haver  processo  sumário.  Isto  não  pode  acontecer  porque  é  um  requisito  da  forma  
sumária  haver  detenção  em  flagrante  delito.  Se  não  é  possível  a  detenção  em  flagrante  delito  (artigo  244º),  faltará  um  
requisito  e  por  isso  não  pode  haver  processos  penal.  

  
  

4.4.  A  eliminação  da  instrução  nas  formas  especiais  (artigo  286º/3)  
  

Desde  2007  que  a  instrução  foi  eliminada  de  todas  as  formas  especiais  (artigo  286º/3),  o  que  quer  dizer  que  quando  
o  Ministério  Público  promove  o  processo  de  uma  forma  especial  está  a  retirar  ao  arguido  a  possibilidade  de  recorrer  
ao  juízo  de  instrução.  

Sempre  que  o  Ministério  Público  adota  uma  forma  de  processo,  há  uma  sujeição  dos  sujeitos  processuais  que  em  
função  dessa  escolha  vão  ter  de  exercer  as  suas  funções  dentro  da  forma  de  processo  escolhida.  
Há  também  uma  situação  particular  no  processo  sumaríssimo.  Se  o  crime  for  particular,  o  Ministério  Público  não  pode  
oferecer  uma  sanção  sem  notificar  o  assistente,  se  não  estaria  ele  a  promover  o  processo.    

Até  1998  não  era  possível  a  tramitação  dos  crimes  particulares  no  processo  sumaríssimo.  Entretanto  o  legislador  
fez  uma  alteração  que  exige  o  acordo  do  assistente,  o  fez  com  que  o  processo  sumaríssimo  pudesse  ser  promovido  
também  quanto  a  crimes  particulares  sem  qualquer  problema  desde  que  o  ministério  público  obtenha  o  acordo  do  
assistente.  
  

4.5.  A  prevalência  das  formas  especiais:  lei  quadro  da  política  criminal:  lei  58/2009  (artigo  16º)  e  lei  
96/2017  
  

A  escolha  das  formas  de  processo  tem  alguma  discricionariedade  processual  por  parte  do  Ministério  Público.  No  
entanto,  isto  não  é  pacífico.  

O   professor   concorda   que   num   quadro   de   legalidade,   o  Ministério   Público   tem   algum   poder   na  margem   do  
processo.  Não  está  obrigado  a  promover  o  processo  na  forma  sumaríssima,  por  exemplo,  não  é  uma  decisão  vinculada.  
Há  uma  preferência,  sim,  mas  essa  depende  de  um  juízo  do  caso  concreto.  

A   lei  58/2009,  contém  uma  indicação  de  acordo  com  a  qual  o  Ministério  Público  deve  dar  referência  às  formas  
especiais  de  processo.    Este  preceito,  corresponde  a  uma  orientação  que  o  Ministério  Público  tem  de  seguir.  Ainda  
assim  resta  alguma  manobra,  porque  o  artigo  16º  não  substitui  a  avaliação  concreta.  

O  professor  faz  uma  distinção  entre  a  forma  sumária  e  as  demais.  
Na  forma  sumária,  o  processo  começa  no  momento  da  detenção  em  flagrante  delito:  há  detenção,  constituição  de  

arguido  e  atuação  do  Ministério  Público.  Quando  acontece  desta  forma,  há  uma  dinâmica  de  processo  pré  judiciária  
que   já   está   em  marcha.  Quando   o  Ministério   Público   recebe   o   processo   pode   e   deve   controlar   os   requisitos   de  
legalidade  (condições  para  promover  a  forma  sumária)  e  pode  avaliar  a  situação  em  função  dos  elementos  recolhidos.  
Há  alguma  margem  para  não  aplicar  a  forma  sumária  se  se  considerar  que  o  caso  tem  alguma  dificuldade  subjacente.  

No  entanto,   temos  a  dimensão  imperativa  do  processo  sumário:  o  processo  sumário  já  tem  uma  dinâmica  que  
quando  chega  ao  Ministério  Público  já  vem  preparado  para  o  processo  sumário.  Quando  a  policia  detém  alguém  em  
flagrante  delito,  a  decisão  é  precária  porque  vai   ter  de  ser  aplicada  pelo  Ministério  Público,  mas  desde  o   início  o  
processo   já   é  encaminhado  dessa   forma.  Daí   que  o  processo   sumário   seja   imperativo,  por   já   vir   preparado   como  
sumário.  A  menos  que  exista  alguma  ilegalidade  ou  impedimento  será  essa  a  sua  forma.  

Nas  demais  formas  de  processo  não  funciona  desta  forma,  não  há  esta  dimensão  imperativa.  
  

4.6.  O  processo  sumário  (artigos  38º  e  ss.):  apresentação  e  regime  legal  (alterações  históricas)  
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A  maior   parte   dos   processos   tramita   na   forma   comum.   Ainda   assim,   tem   havido   um   alargamento   das   formas  
especiais,  quer  na  lei,  quer  na  sua  aplicação.  Inclusivamente,  a  forma  especial  mais  utilizada  é  a  forma  sumária.  

Isto  quer  dizer  que,  em  primeiro  lugar,  o  legislador  tem  um  modelo  padrão  –  o  processo  comum,  e  que  depois  cria  
e  adapta  as  formas  especiais  de  processo  baseando-‐se  na  ideia  de  pequena  e  média  criminalidade.  A  ideia,  é  deixar  a  
forma  comum  para  os  crimes  mais  graves.  

  
O  grau  de  condenação  nas  formas  especiais  é  mais  elevado.  No  processo  sumário,  o  grau  de  condenação  anda  

entre  98%  e  99%.  Isto  acontece  sobretudo  por  duas  razões:  
•   O   legislador   tem   vindo   sucessivamente   a   alargar   o   campo   de   aplicação   desta   forma   o   que   flexibiliza   as  

condições  da  medida  da  pena  e  os  prazos  de  tramitação  do  processo  sumário;  
•   O  facto  de  a  maior  parte  dos  crimes  praticados  serem  crimes  rodoviários,  sob  efeito  do  álcool,  sem  carta,  

condução  perigosa…  que  são  crimes  que  pela  sua  natureza  facilitam  a  identificação  do  flagrante  delito  e  que  
motivam  e  aplicação  do  regime  do  flagrante  delito.    

  
O  processo  sumário  já  não  é  um  processo  secundário:  ¼  dos  processos  seguem  esta  forma,  o  que  gera  julgamentos  

mais  rápidos.  
Por  estas  razões  o  processo  sumário  tem  estado  em  expansão.  Em  2013,  isto  levou  a  que  se  pudesse  aplicar  o  

processo  sumário  a  qualquer  processo  (reforma  aprovada  pelo  governo)  desde  que  houvesse  flagrante  delito.  Antes  
disso  havia  uma  limitação  de  cinco  anos:  crimes  com  penas  superiores  a  cinco  anos  não  podiam  ser  julgados  em  forma  
sumária.  

Deste  modo,  o  processo  sumário  passou  a  aplicar-‐se  a  qualquer  crime  com  apenas  um  critério,  o  do  flagrante  delito.  
Com  isto  o  legislador  fez  com  que  fossem  julgados  crimes  em  processo  sumário  crimes  graves  e  muito  graves.  

Esta  questão  tornou-‐se  problemática  por  dois  motivos:  
•   Esta  forma  de  processo  não  tem  investigação;  
•   Os  processos  sumários  são  sempre  julgados  pro  juiz  singular;  

  
A  reforma  de  2013  remodelou  completamente  e  o  regime  ao  permitir  que  qualquer  processo  pudesse  ser  julgado  

na  forma  sumário  independentemente  da  pena.  Isto  foi  considerado  uma  revolução,  mas  mais  do  que  isto:  
1-‐   Numa   série   de   processos   em   concreto   começaram   a   suscitar-‐se   duvidas   sobre   a   aplicação   do   processo  

sumário,  o  que  resultou  numa  série  de  pedidos  de  fiscalização  de  constitucionalidade  deste  novo  regime.  Em  
2014  acabou  por  se  revelar  inconstitucional  o  novo  regime  para  a  apreciação  por  um  só  juiz.  

2-‐   Numa   segunda   fase,   tínhamos   o   regime   de   2013,   corrigido.   Em   2014   houve   a   declaração   da  
inconstitucionalidade  e  em  2016  houve  uma  revisão  pela  lei  1/2016  que  repõe  o  processo  sumário  aos  limites  
constitucionais.  

  
Todas  as   formas  de  processo  têm  que  respeitar  o  quadro   legal  e   todas  elas   têm  também  de  respeitar  a   forma  

condenatória.  Todas  são  formas  processuais,  adequadas  ao  grau  de  criminalidade.  
  

5.  A  forma  sumária  de  processo  
  
Leituras:  

•   PPP  –  CPP,  arts.  255º  e  256º;    
•   FCP  –  DPP,  p.  40  e  ss;  
•     GMS  –  DPP,  vol.  III;    
•   PSM  –  Lições,  p.  99  e  ss;    
•   FCP  –  themis  24/25,  2013;    
•   MBSB  –  anot.  Ac.  TC  174/2014;  
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5.1.  Apresentação  e  relevância.  
  

Cerca  de  um  quarto  ou  um  quinto  dos  julgamentos  anuais  em  Portugal  fazem-‐se  na  forma  sumária.  Isto  é  muito  
tendo  em  conta  que  temos  cerca  de  meio  milhão  de  julgamentos  penais  por  ano,  pois  torna  a  justiça  mais  rápida.  
  

5.2.  A  evolução  histórica:  1987,  1998,  2007,  2010,  2013,  2014  (o  Ac.  TC  174/2014),  2016.  
  

Na  lógica  do  CPP  dos  anos  80,  a  aplicação  do  processo  sumário  era  muito  restrita,  podendo  dizer-‐se  que  era  mesmo  
de  aplicação  excecional.  

Até  2013,  o  processo  sumário  foi  tendo  um  alargamento  sucessivo:  caiu  a  cláusula  relativa  à  idade,  o  limite  da  pena  
passou  a  ser  até  5  anos  (em  vez  de  3),  etc.  Foi  relativamente  pacífico  o  alargamento  quanto  à  jurisdição  e  à  pena.  
Porém,  não  foi  pacífico  a  questão  dos  prazos  e  a  questão  do  alargamento  material  do  processo  sumário.  

No  início  da  vigência  do  CPP,  o  agente  era  detido  e  num  prazo  de  48h  tinha  de  se  fazer  o  julgamento.  Isto  era  muito  
difícil  de  cumprir,  por  isso  havia  casos  em  que  tinha  de  se  libertar  o  indivíduo  por  não  se  conseguir  cumprir  o  tempo  
para  o  julgamento.  Eventualmente,  o  legislador  começou  a  flexibilizar  os  prazos.  Em  todo  o  caso,   isto  foi  polémico  
porque  se  se  entendesse  que  o  prazo  é  requisito  do  processo  sumário  e  não  sendo  o  prazo  respeitado,  isto  podia  dar  
lugar  a  uma  nulidade  insanável  (artigo  119º/1,  f).  

  
Que  crimes  podem  ser  julgados  em  processo  sumário?  
  
Até  2013,  o  legislador  utilizava  essencialmente  dois  critérios:  a  pena  e  a  natureza  do  crime:  

•   Pena:  em  processo  sumário  só  podiam  ser  julgados  crimes  a  que  não  se  aplicasse  uma  pena  superior  a  5  anos;  
•   Natureza  do  crime:  sempre  que  um  crime  fosse  da  competência  de  um  tribunal  coletivo,  tinha  de  ser  julgado  

em  processo  comum,  por  isso  só  os  crimes  da  competência  de  um  tribunal  singular  podiam  ser  julgados  em  
processo  sumário.  Assim  sendo,  uma  situação  visível  da  prática  do  crime  que  gerava  contestação  social  que  
fosse  da  competência  de  um  tribunal  comum  não  podia  ter  uma  resposta  mais  imediata  como  aquela  que  
oferece  o  processo  sumário.  O  poder  político  convivia  mal  com  isso  e  por  isso  extinguiu  todos  os  requisitos,  
deixando  apenas  o  requisito  do  flagrante  delito.    
A  partir  de  2013,  havendo  flagrante  delito  podia  haver  processo  sumário.    

  
Isto  teve  várias  consequências  práticas,  nomeadamente  casos  de  criminalidade  grave  (que  são  da  competência  dos  

tribunais  coletivos)  passarem  a  poder  ser  julgados  em  processo  sumário.  Até  2013,  a  ideia  era  a  de  que  crimes  mais  
graves  são  julgados  apenas  na  forma  comum.  O  tribunal  singular  passava  a  poder  aplicar  penas  muito  graves.    

Assim,  dava-‐se  o  caso  de  termos  juízes  em  início  de  carreira  a  aplicar  penas  mais  graves,  porque  os  juízes  em  início  
de  carreira  estão  normalmente  nos  tribunais  singulares.  

Esta  reforma  foi  feita  com  críticas  das  magistraturas,  com  críticas  da  ordem  dos  advogados  e  de  alguns  académicos.  
Basicamente,  o  alargamento  da  competência  atribuída  ao  tribunal  singular  desequilibrava  o  sistema  português.  
  

O  regime  atual  é  uma  mistura  que  vem  de  2007  e  2010  e  uma  parte  da  reforma  feita  em  2013.    
Em  2016,  perante  uma  situação  de  caos,  o  legislador  reformula  quais  os  contornos  legais  do  processo  sumário.  Esta  

reforma   ocorreu   porque   em   2014   proferiu-‐se   um   acórdão   do   TC   com   força   obrigatória   geral   considerando  
inconstitucional  a  aplicação  do  processo  sumário  na  parte  em  que  previa  a  aplicação  deste  processo  a  crimes  que  
previssem  penais  acima  de  5  anos.    

Assim,  no  fundo,  o  TC  declarou  a  inconstitucionalidade  do  artigo  381º  CPP.  A  norma  declarada  inconstitucional  
deixa  de  estar  em  vigor  e  repristina-‐se  a  norma  que  a  norma  inconstitucional  revogou  (282º  CRP).  Mas  não  estava  
esclarecido   qual   o   regime   reposto.   Existe   necessidade   de   uma   atividade   hermenêutica   que   esclareça   quais   os  
requisitos  do  regime  do  processo  sumário.    
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5.3.  A  fase  “pré-‐judicial”  e  a  fase  “judicial”.  Sequência:  detenção,  fase  prévia  ao  julgamento  (MP)  e  
fase  de  julgamento.  
  

O   processo   sumário   começa   com   uma   fase   pré-‐judicial:   a   fase   de   flagrante   delito.   No  momento   da   detenção  
começa-‐se  logo  a  organizar  o  processo  sumário,  por  exemplo,  a  polícia  tem  logo  de  fazer  as  notificações.  Depois  há  
uma  fase  prévia  ao  julgamento  a  cargo  do  MP  e  depois  temos  o  julgamento  em  si  mesmo.    
  

Hoje  o  processo  sumário  é  um  processo  de  rápido  expedido  para  média  e  pequena  criminalidade  que  pressupõe  
uma  situação  de  detenção  em  flagrante  delito  com  um  julgamento  que  se  deve  iniciar  num  prazo  de  20  dias  a  contar  
da  detenção  em  flagrante  delito.  
  

5.4.  Requisitos  legais  do  processo  sumário  (arts.  381º  e  seguintes  CPP):  
  
O  processo  sumário  tem  como  requisitos:  

•   Flagrante  delito  (art.  381º  +  256º);  
•   Detenção  legal  (art.  381º  +  255º)  –  a  detenção  pode  ser  uma  imobilização  física  do  agente  em  que  o  detido  

fica  privado  da  sua  liberdade.  O  artigo  255º  atribui  o  poder  de  detenção  a  qualquer  pessoa,  mas  em  especial  
às  forças  policiais.  

•   Prazos  para  início  de  julgamento  (art.  382º,  nº5  +  387º,  nº2);  
•   Pena  legal  (art.  381º,  nºs  1  e  2);  
•   Requisito  negativo  implícito.    

  

5.5.  O  flagrante  delito  (art.  256º):  modalidades  e  relevância.    
  

Flagrante  delito  é  situação  em  que  a  pessoa  é  encontrada  a  praticar  o  crime.  No  CPP,  o  legislador  explica  o  que  é  
o  flagrante  delito  (artigo  256º).  Neste  artigo  temos  um  núcleo  essencial  de  flagrante  delito:  é  flagrante  delito  todo  o  
crime  que  se  está  cometendo  (qualquer  ilícito  punível  do  ponto  de  vista  criminal:  pode  ser  o  início  de  uma  tentativa  
até  ao  início  da  consumação)  ou  que  se  acabou  de  cometer  (esta  segunda  hipótese  corresponde  ao  quase  flagrante  
delito,  já  é  uma  situação  de  alargamento).    

No  artigo  256º,  nº2  o  legislador  criou  duas  presunções  de  flagrante  delito:  a  cláusula  de  perseguição  e  a  cláusula  
de  posse  de  objetos).  Estas  funcionam  de  acordo  com  aquilo  que  é  o  regime  habitual  das  presunções:  a  partir  de  um  
facto  conhecido,  conclui-‐se  um  facto  desconhecido.  As  presunções  de  flagrante  delito  só  se  aplicam  se  não  for  aplicável  
a  figura  do  flagrante  delito  em  sentido  nuclear  ou  se  não  for  possível  aplicar  a  figura  do  quase  flagrante  delito.    

A  cláusula  de  perseguição  exige  que  o  agente  seja  logo  após  o  crime  perseguido  por  qualquer  pessoa.  Para  que  
tenha   consistência   probatória,   é   necessária   que   quem   persegue   tenha   visto,   porque   de   outra   forma   há   uma  
perseguição  por  informação  alheia.  Esta  não  é  uma  interpretação  pacífica,  pois  a  lei  não  faz  esta  exigência.  Mas  é  
razoável  que  não  se  possa  utilizar  a  figura  do  flagrante  delito  como  base  no  “clamor  do  povo”,  é  necessário  utilizá-‐la  
com  alguma  segurança.  
Na  interpretação  do  professor,  o  agente  pode  estar  a  ser  perseguido  por  câmaras  de  vídeo  e  isto  ainda  cabe  dentro  
da  letra  do  artigo.    

A  cláusula  de  posse  de  objetos  é  uma  inferência  a  partir  de  objetos  que  permitem  um  juízo  de  prova  indiciária.  
Este  é  um  juízo  que  se  baseia  nas  inferências  imanentes  à  presunção.  Logo  após  o  crime  o  agente  é  encontrado  com  
objetos  ou  sinais  que  demonstram  que  ele  cometeu  um  crime.    

A  expressão  “logo  após  o  crime”  tem  de  se  aplicar  à  cláusula  de  perseguição  e  à  cláusula  de  posse  de  objetos.  Além  
disso,  com  base  nestas  presunções  exige-‐se  que  se  mostre  claramente  que  o  agente  acabou  de  cometer  o  crime.    
  

O  artigo  256º   é  uma  norma  processual,  mas   com  efeitos   substantivos.   Esses  efeitos   resultam  do   facto  de  um  
flagrante  delito   funcionar   como  causa  de   justificação  para   legitimar   a  detenção,  que  é  uma  agressão  aos  direitos  
fundamentais.  

O  flagrante  delito  também  permite  organizar  prova  segura  sobre  a  prática  do  facto.    
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O  artigo  256º/3  é  uma  norma  especial  adaptada  aos  crimes  permanentes  ou  duradouros.  Os  crimes  duradouros  
são  aqueles  em  que  a  conduta  criminosa  se  prolonga  no  tempo  por  vontade  do  agente,  comprimindo  o  bem  jurídico.  
No  momento  em  que  o  agente  é  detido  têm  de  existir  sinais  que  comprovem  claramente  que  o  agente  está  envolvido  
no  crime.  Temos  aqui  uma  regra  que  é  mais  exigente  para  a  aplicação  do  deflagrante  delito.    

  
A  rácio  do  regime  do  flagrante  delito  é  a  atualidade  e  a  visibilidade,  o  que  é  congruente  com  a  ideia  de  existir  uma  

prova  que  viabiliza  o  julgamento  imediato.    
  

5.6.  A  detenção  legal  (arts.  255º  e  381º,  nº2,  CPP):  a  detenção  por  particular  e  o  regime  dos  crimes  
semipúblicos  e  particulares.  
  

O  conceito  de  detenção   legal  é   importante  porque   legitima  o  processo  sumário.  Diz-‐se  que  a  detenção  é   legal  
porque  existem  várias  parcelas  no  regime  que  traçam  requisitos  para  a  detenção  que  é  realizada.    

Também  o  conceito  de  flagrante  delito  é  importante,  na  medida  em  que  se  existir  uma  detenção  fora  deste,  não  
poderá  dar  origem  a  processo  sumário.  Se  houver  uma  detenção  fora  do  preceito  do  flagrante  delito,  esta  poderá  ser  
ilegal.  Sendo  legal,  a  pessoa  que  é  detida  em  flagrante  delito  não  pode  dizer  que  houve  coação,  ao  contrário  da  pessoa  
que  é  detida  sem  ser  em  flagrante  delito.  

  
Mas  antes  de  ser  um  requisito  para  o  processo  sumário,  a  detenção  é  um  ato  processual.  
Antes  de  2007,  era  possível  haver  detenção  em  flagrante  delito  realizada  por  qualquer  pessoa,  porém,  só  haveria  

processo  sumário  se  a  detenção  fosse  feita  por  uma  autoridade  ou  entidade  judicial.  
Em  2007,  após  a  reforma,  a  detenção  passou  a  admitir-‐se  a  qualquer  particular  nas  condições  do  artigo  255º.  Com  

isto,  o  legislador  alargou  o  campo  de  aplicação  do  processo  sumário.  
  
O  alargamento  do  âmbito  da  detenção  manifestou-‐se  na  criação  das  duas  alíneas  do  artigo  381º/1,  de  acordo  com  

as  quais  poderá  haver  processo  sumário  nos  casos  de  detidos  em  flagrante  delito,  por  crime  punível  com  pena  de  
prisão  cujo  limite  máximo  não  seja  superior  a  5  anos:  

•   Quando  a  detenção  tiver  procedido  qualquer  autoridade  judiciária  ou  entidade  policial;  ou  
•   Quando  a  detenção  tiver  sido  efetuada  por  outra  pessoa  e,  num  prazo  que  não  exceda  as  duas  horas,  o  detido  

tenha  sido  entregue  a  uma  autoridade  judiciária  ou  entidade  policial,  tenho  esta  redigido  auto  sumário  da  
entrega;  

  
Para  além  destes  requisitos,  admitem-‐se  requisitos  adicionais:  

•   O  crime  tem  de  admitir  a  detenção  em  flagrante  delito:  se  isto  não  acontecer,  não  estará  cumprido  o  requisito  
do  artigo  381º.  O  artigo  255º/4   trata  dos  crimes  particulares,  proibindo  a  detenção  em  flagrante  delito  e  
permitindo  apenas  a  identificação  do  sujeito.  Nos  crimes  particulares  há  flagrante  delito,  apenas  nãos  e  admite  
que  exista  detenção.  Assim  sendo,  se  nos  crimes  particulares  não  houver  lugar  a  detenção,  quer  dizer  que  não  
poderá  haver  lugar  a  processo  sumário,  apenas  poderá  haver  detenção  para  identificação,  o  que  corresponde  
a  uma  medida  diferente  da  de  detenção  (na  detenção  em  flagrante  delito  pode  ser-‐se  deito  por  48h).  

•   Quando  a  detenção  seja  feita  por  particular,  a  lei  exige  que  o  particular  seja  entregue  a  uma  entidade  judicial  
ou  a  uma  autoridade  judiciária:  esta  entrega  tem  a  particularidade  de  corresponder  a  uma  situação  em  que  
a   entidade   policial   não   presenciou   o   crime.   Deste  modo,   o   flagrante   delito   existirá   do   ponto   de   vista   do  
particular,  mas  não  da  entidade  judicial  que  chega  posteriormente.  A  única  coisa  que  a  entidade  policial  pode  
vir  a  presenciar  é  um  conjunto  de  circunstâncias  em  que  pode  funcionar  a  presunção  do   flagrante  delito.  
Exemplo:  não  se  vê  o  homicídio,  mas  vê  o  detido  com  uma  faca  ensanguentada  na  mão.  

•   O  crime  semipúblico  depende  da  apresentação  de  queixa:  os  crimes  semipúblicos  têm  um  regime  especial  
previsto  no  artigo  255º/3.  Admite-‐se  a  detenção  em  flagrante  delito,  quer  por  uma  entidade  pública,  quer  por  
uma  entidade  particular,  contudo,  exige-‐se  que  seja  apresentada  queixa.  Esta  tem  que  ser  feita  no  momento  
que  se  segue  à  detenção  (não  se  pode,  pro  exemplo,  deter  a  pessoa  e  esperar  5  dias  para  apresentar  queixa).  
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Isto  afeta  o  processo  sumário  na  medida  em  que  se  a  queixa  for  feita  à  posteriori,  a  detenção  será  considerada  
ilegal.  

•   Quando  a  detenção  seja  feita  por  particular,  existe  um  prazo  temporal  para  entrega  do  detido:  quando  é  o  
particular  a  deter  em  flagrante  delito,  aquele  goza  apenas  de  duas  horas  para  entregar  o  detido,  de  acordo  
com  o  artigo  381º/2,  b.  Assim,  quando  a  detenção  é  realizada  por  particular,  há  um  requisito  de  legalidade  de  
que  a  entrega  seja  feita  no  prazo  máximo  de  duas  horas,  sob  pena  de  ilegalidade  da  detenção.  

  

5.7.  O  problema  dos  prazos.  
  

O  prazo  para  o  início  do  julgamento  é  ou  não  requisito  do  processo  sumário?  A  partir  de  2010  a  jurisprudência  
portuguesa  começou  a  afirmar  que  a  violação  do  prazo  para  o  julgamento  não  era  um  verdadeiro  requisito  para  o  
processo  sumário  com  base  no  facto  de  no  início  da  vigência  do  CPP  falar-‐se  do  prazo  no  artigo  381º.    

De  acordo  com  esta  orientação  jurisprudencial,  o  processo  é  um  requisito  de  legalidade  de  processo,  mas  não  é  
um  requisito  para  a  forma  de  processo.  Por  isso,  a  violação  do  prazo  não  deve  gerar  nulidade  insanável.    

O  professor  discorda  desta  argumentação.  O  prazo  não  está  previsto  nos  requisitos  do  artigo  381º,  mas  encontra-‐
se   nos  artigos   382º/5   e   387º/2.   Não   se   pode   estabelecer   uma   hierarquia   entre   as   normas,   elas   têm   igual   valor  
hierárquico.  Se  o   julgamento  não  tiver   início  no  prazo  máximo  de  20  dias  deve  entender-‐se  que  há  uma  nulidade  
insanável.    
  

5.8.  A  pena  legal  e  concurso.  
  

O  processo  sumário  tem  uma  característica  que  corresponde  ao  limite  jurisdicional  do  tribunal  singular.  Assim,  da  
mesma  forma  que  o  tribunal  singular  só  tem  competência  para  aplicar  penas  até  5  anos  de  prisão,  o  processo  sumário  
só  pode  ser  aplicado  a  agentes  cujo  crime  pelo  qual  foram  detidos  em  flagrante  delito  não  tenha  uma  pena  abstrata  
superior  a  5  anos  (isto  é,  o  limite  máximo  da  pena  tem  de  ser  até  cinco  anos).  

Funciona  desta  forma  desde  2007,  já  que  tanto  o  tribunal  singular,  como  o  processo  sumário  estão  indicados  para  
o  mesmo  nível  de  criminalidade:  pequena  e  média  criminalidade.  

Este  requisito  desapareceu  em  2013  com  as  alterações  ao  regime  do  processo  sumário  e  a  competência  do  tribunal  
singular.  Todavia,  a  lei  1/2016,  voltou  a  repô-‐la.  Assim,  a  redação  que  temos  hoje  do  artigo  381º/1  corresponde  ao  
regime  que  estava  em  vigor  antes  de  2013.  

A  lei  refere  que  o  limite  dos  cinco  anos  de  prisão  tanto  pode  acontecer  isoladamente  como  em  concurso.  Isto  tanto  
levanta  questões  positivas,  como  problemáticas.  

É   positivo,   porque   resolve   o   problema   de   saber   se   pode   haver   julgamento   em   processo   sumário   em   caso   de  
concurso.  

É  problemático  porque  uma  pluralidade  de  crimes  imputados  a  um  agente  dá  origem  a  uma  pluralidade  de  penas.  
Se  o  agente  comete  dois  crimes,  um  com  pena  legal  máxima  de  5  anos,  e  outro  com  pena  legal  máxima  de  3,  o  que  
podemos  ponderar  é  que  5  mais  3  é  8  e  portanto,  tem  de  se  excluir  o  processo  sumário.  

Se,  no  entanto,  a  pena  máxima  de  um  crime  for  de  3  anos  e  do  outro  2  anos,  pode  haver  lugar  a  processo  sumário  
apesar  de  haver  concurso.  

Esta  é  a  regra  geral  do  limite  quantitativo  da  pena  para  efeitos  do  processo  sumário.  
  
Deve  ter-‐se  em  conta  dois  aspetos:  
  
•   Requisito  negativo  implícito:  Há  crimes  que  apesar  da  medida  das  penas  não  podem  ser  julgados  em  forma  

sumária.  Isto  tem  a  ver  com  a  reserva  do  tribunal  coletivo  e  com  a  natureza  do  crime  (artigos14º  e  16º).  Se  
existem  crimes  que  têm  que  ser  obrigatoriamente  julgados  em  tribunal  coletivo,  obviamente  não  poderão  ser  
julgados  em  processo  sumário,  ainda  que  preencham  os  outros  requisitos  para  esta  forma  de  processo.  É  o  
que  acontece,  por  exemplo,  com  os  homicídios.  A  professora  Tereza  Beleza  chamou  a  isto  o  requisito  negativo  
implícito.  
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Em  2013  isto  foi  eliminado  porque  o  legislador  alargou  o  processo  sumário  e  alterou  o  artigo  14º.  A  partir  
daqui  permitiu-‐se  o  julgamento  em  processo  sumário  de  todos  os  crimes,  exceto  alguns  organizados  numa  
lista  do  artigo  381º.   Isto   significa  que,   em  2013,  o  processo   se   tornou   indiferente  à  medida  da  pena  e   à  
natureza  do   crime.  Se  não  estivesse  abrangido  eplas  exclusões  do  artigo  381º  e  se  verificassem  os  outros  
requisitos,  o  caso  podia  ser  avaliado  em  processo  sumário.  
A  partir  do  momento  em  que  o  Tribunal  Constitucional  declarou  a  alteração  inconstitucional,  repristinou-‐se  o  
requisito  negativo  implícito.  

  
•   A  regra  geral  é  que  se  a  pena  do  crime  em  causa  for  até  cinco  anos  é  julgada  pelo  tribunal  singular,  se  a  pena  

for   superior   a   cinco  anos,   é   julgada  pelo   tribunal   coletivo.  No  entanto,  o  artigo  16º/3   corresponde  a  um  
mecanismo   de   acordo   com   o   qual   um   caso   que   em   abstrato   seja   da   competência   do   tribunal   coletivo,  
mediante  uma  prévia  avaliação,  possa  ser  julgado  pelo  tribunal  singular.  Por  exemplo,  temos  um  crime  de  
burla  qualificada   (8   anos  de  pena  máxima)  e  o  Ministério  Público   verifica   ao  deduzir   acusação  que,  pelas  
circunstâncias   concretas   (o   arguido   confessou,   não   tem   antecedentes…),   é   previsível   que   o   tribunal   não  
aplique  uma  pena  superior  a  5  anos.  O  Ministério  Público  não  faz  um  cálculo  concreto  da  pena,  simplesmente  
antecipa  pela  sua  experiência  o  que  pode  acontecer.  
Este  mecanismo  que  permite  que  crimes  com  pena  máxima  superior  a  5  anos  sejam  julgados  pelo  tribunal  
singular  pode  também  ser  utilizado  quanto  às  formas  especiais  de  processo,  alargando  assim  o  seu  campo  de  
aplicação.  
Em  regra,  isto  funciona,  mas  gera  um  problema:  o  processo  sumário  já  tem  de  estar  encaminhado  para  esta  
forma  de  processo  desde  a  detenção  em  flagrante  delito,  nomeadamente  com  as  notificações  do  artigo  383º.  
Ora,  o  Ministério  Público  só  faz  o  juízo  de  prognose  da  gravidade  concreta  do  caso  quando  decide  se  envia  ou  
não  para  julgamento,  o  que  quer  dizer  que  nesse  momento,  se  se  decidisse  seguir  a  forma  sumária  já  teria  de  
haver  o  prévio  encaminhamento  para  esta   forma  de  processo.  O  que  acontece  é  que  o  artigo  16º/3  está  
pensado  para  a  existência  de  inquérito,  e  o  processo  sumário  suprime  esta  fase  processual  

  

5.9.  O  problema  do  auto  de  notícia  e  a  equiparação  do  auto  de  detenção  (arts.  389º,  nº1  +  243º  
CPP)  

  
O  auto  de  notícia  é  um  registo  documental  de  um  crime  que  foi  presenciado  por  uma  autoridade  judicial  ou  órgão  

de  polícia  criminal  (artigo  243º).  Neste  devem  mencionar  os  factos  que  constituem  o  crime,  o  dia,  a  hora,  o  local  e  as  
circunstâncias  em  que  o  crime  foi  cometido,  e  tudo  o  que  puderem  averiguar  acerca  das  identidades  dos  agentes  e  
dos  ofendidos,  assim  como  os  meios  de  prova  conhecidos  e  as  testemunhas.  
Exemplo:  Numa  operação  STOP  é  identificado  um  condutor  sem  carta.  Isto  corresponde  a  um  crime,  com  pena  de  
prisão  até  três  anos,  há  uma  situação  de  flagrante  delito  já  que  a  autoridade  judiciária  presenciou  a  prática  do  crime,  
logo  haverá  um  auto  de  notícia.  
  

O  auto  de  notícia  não  é  um  requisito  do  processo,  tanto  pode  existir  como  não  existir.  Existirá  no  caso  de  o  flagrante  
delito  ser  presenciado  pela  autoridade  que  lavra  o  auto.  

Porém,  pode  acontecer  que  o  crime  seja  presenciado  por  um  particular  e  não  por  uma  entidade  judiciária,  de  modo  
que  não  haverá  auto  de  notícia.  

O  auto  de  notícia,  existindo,   facilita  a   tramitação  porque   já  há  um  requisito  documental  que  pode  substituir  a  
acusação  do  Ministério  Público  (artigo  389º/1).    

Assim,  sendo,  levanta-‐se  a  questão  de  saber  se  é  possível  substituir  o  auto  de  noticia  pelo  auto  de  detenção.  O  
auto  de  detenção  é  contemplado  no  artigo  255º/2  e  consiste  num  auto  sumário  de  entrega  que  ocorre  quando  a  
detenção  é  feita  por  particular.  

A   doutrina   diverge.   O   professor   considera   que   a   equiparação   não   é   possível,   enquanto   O   Doutor   Pinto   de  
Albuquerque  considera  que  sim,  já  que  estamos  na  mesma  perante  um  auto.  

Em  todo  o  caso,  nãos  e  pode  esquecer  que  o  auto  de  notícia  não  reproduz  um  conhecimento  alheio,  mas  sim  um  
saber  próprio.  O  auto  de  notícia   apresenta  um  conhecimento  direto,   enquanto  o  auto  de  detenção  é  entregue  à  
entidade  policial,  não  tendo  por  si  sido  presenciado.  Ora,  nãos  e  pode  admitir  que  o  conteúdo  do  artigo  243º  seja  
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subvertido  para  um  auto  de  um  particular.  Isso  significaria  que  a  entidade  particular  decidiria  inúmeros  aspetos  da  
acusação.    

O  conteúdo  dos  dois  autos  não  é  o  mesmo,  logo  a  sua  natureza  e  função  também  não  pode  ser  a  mesma.  Assim,  o  
auto  de  detenção  e  entrega  não  pode  ser  equiparado  ao  auto  de  notícia  para  efeitos  de  processo  penal.  
  

Em  2013,  quando  se  alargou  o  campo  de  aplicação  do  processo  sumário,  este  aspeto  passou  a  diferir  consoante  a  
pena  máxima  do  crime.  Se  se  tratasse  de  um  crime  cuja  pena  máxima  fosse  inferior  a  5  anos,  era  possível  fazer  esta  
substituição;  se  se  tratasse  de  um  crime  cuja  pena  máxima  fosse  superior  a  5  anos,  o  Ministério  Público  teria  sempre  
de  lavrar  a  acusação.  

Em  2016,  quando  cai  esse  campo  alargado  do  processo  sumário  e  se  recupera  o  regime  anterior,  esse  requisito  
também  cai.  

  
Um  documento   lavrado  por  uma  entidade  pública   fazia   fé  em  juízo,   isto  é,  o  seu  conteúdo  era  considerado  

demonstrado  até  ser  posto  em  causa.  Essa  expressão  desapareceu  do  código  de  processo  penal,  mas  subsiste  em  
diplomas  autónomos.  Existe  também  quem  entenda  que  o  artigo  99º  tem  ainda  um  reptício  desse  valor  probatório  
especial,  reforçado  pelo  nº4.    

O  numero  4  dá  a  ideia  de  que  se  no  artigo  169º  temos  um  regime  especial  em  que  se  considera  o  conteúdo  
demonstrado  até  este  ser  posto  em  causa,  então  a  remissão  para  este  artigo  significa  que  o  auto  de  notícia  também  
tem  um  valor  reforçado  constituído  pelo  reenvio  feito  para  esta  norma.  

O  auto  de  notícia  nunca  pode  ter  valor  reforçado.  Isso  significaria  que  se  inverteria  o  valor  da  prova  para  o  
arguido:  o  arguido  teria  de  se  defender  e  provar  a  falsidade  do  auto  de  notícia,  o  que  vai  contra  o  principio  da  
presunção  de  inocência.  Quem  acusa  é  que  tem  de  provar  o  que  acusa.  

Entender  que  ao  uto  de  noticia  fazia  fé  em  juízo,   implicava  que  se  não  fosse  questionada  a  sua  veracidade,  
estavam  lá  os  argumentos  para  condenar  o  arguido  e  que  tinha  de  ser  este  a  provar  a  sua  inocência,  em  vez  de  o  
tribunal  a  provar  a  sua  culpa.  

A  lei  também  não  apoia  esta  ideia  por  duas  razões:  
•   O  próprio  texto  do  artigo  99º  não  diz  que  o  conteúdo  do  auto  faz  fé  em  juízo,  o  que  diz  é  que  um  auto  se  

destina  a  fazer  fé  quanto  aos  termos  em  que  se  desenvolveram  os  atos  processuais.  Os  “termos”  é  diferente  
do  conteúdo  e  do  valor  da  prova.  O  que  resulta  do  artigo  99º  é  que  o  auto  se  destina  a  fazer  fé  quanto  aos  
termos  e  quanto  a  isso  temos  o  regime  do  artigo  169º.  Não  podemos  do  artigo  99º  ler  mais  do  que  lá  está.  

•   O  auto  de  notícia  pode   substituir   a   acusação,  mas  não   faz   sentido  que  possa   ter  mais   valor  do  que  uma  
acusação.  Isto  significaria  que  um  ato  da  policia  tinha  mais  poder  que  um  ato  praticado  pelo  Ministério  Público.  
Se  o  auto  de  noticia  pode  substituir  a  acusação,  é  porque  terá  um  valor  semelhante  a  esta.  

Conclusão:  o  auto  de  noticia  é  uma  peça  útil  e  importante  para  o  processo  penal  e  para  os  processos  especiais  em  
particular,  mas  que  em  caso  algum  têm  valor  reforçado.  

  

5.10.   Fatores  de  celeridade  do  processo  sumário  
  

Existem  vários  fatores  que  conferem  ao  processo  sumário  a  celeridade  que  o  caracteriza.  Vejamos  alguns  deles:  
  
•   Auto  de  notícia  e  acusação  (389º/1):  Regra  geral,  o  Ministério  Público  tem  de  criar  uma  peça  processual  –  a  

acusação.  Todavia,  o  processo  sumário  permite  que  o  auto  de  notícia  que  pode  ser  uma  peça  policial  substitua  
a   própria   peça   da   acusação.   Assim,   o   Ministério   Público   não   necessita   de   redigir   autonomamente   uma  
acusação,  apresenta  o  auto  de  notícia  ao  julgamento.  Isto  facilita  bastante  o  Ministério  Público,  permitindo  
acelerar  o  processo.    

•   Recurso  a   final   (artigo  391º):   Os   recursos   são   interpostos  depois  da  decisão   final,   o  que   significa  que  na  
decorrência  da  audiência  os  atos  não  são  recorríveis  no  momento,  mas  apenas  na  decisão  final.  

•   Limitação  das  intervenções  processuais  (artigo  386º):  traduz-‐se  numa  limitação  do  tempo  em  que  toma  a  
palavra.  Há  toda  uma  simplificação  associada  à  tramitação  das  intervenções  que  favorecem  a  concentração  
do  processo.  



34  
  

•   Testemunhas  (artigo  383º):  Existem  limitações  quanto  ao  número  de  testemunhas:  estas  não  podem  ser  num  
número  superior  a  7.  O  professor  entende  que  é  razoável  existir  uma  limitação  do  número  de  testemunhas,  
na  medida  em  que  o  processo  sumário  ocorre  por  situações  de  flagrante  delito,  pelo  que  os  factos  têm  de  ser  
objeto  de  prova  direta.  Ou  seja,  pode  diminuir-‐se  a  necessidade  de  prova  testemunhal,  na  medida  em  que  o  
mais  importante  estar  é  garantido  pelo  flagrante  delito  

•   Limites  aos  adiamentos  (382º/5  e  387º/2,  c):  Relevante  para  efeitos  de  conservação  de  prova.  
•   Regime  da  sentença  (artigo  389º-‐A):  Desde  2007  temos  o  regime  simplificado  de  sentença,  i.e.,  a  leitura  oral  

da  sentença.  É  importante,  dentro  desta  lógica  de  que  o  objeto  do  processo,  no  caso  do  processo  sumário,  
não   é   propriamente   controvertido.   É   razoável   aceitar-‐se   este   regime.   É   importante   porque   significa   a  
tramitação  do  processo  simplificada.  

  

6.  O  processo  abreviado  
  

6.1.  Origem,  propósito  e  descrição  geral  
  

O  processo  abreviado  é  uma  espécie  de  processo  comum  simplificado  na  sua  origem.    
Por  exemplo,  quando  se  faz  uma  detenção  em  flagrante  delito  ou  o  processo  é  encaminhado  para  a  forma  sumária,  

mas  há  dúvida  sobre  um  outro  requisito  para  aplicar  esta  forma  de  processo,  seria  um  erro  continuar  a  seguir  esta  
forma,  já  que  haveria  lugar  a  uma  nulidade  insanável.  A  solução  seria  enviar  o  processo  para  regime  comum.  

Anteriormente,  existia  apenas  a  forma  sumária  e  a  forma  sumaríssima,  o  que  queria  dizer  que  qualquer  questão  
suscitada  dava  origem  ao  reenvio  para  o  processo  comum.  Assim,  iniciar-‐se-‐ia  todo  o  processo  de  novo,  para  um  crime  
reduzido,  sujeitando-‐o  a  um  procedimento  aplicável  à  criminalidade  elevada.  

Em  1998,  o  legislador  verificou  este  aspeto  e  chegou  à  conclusão  de  que  deveria  haver  uma  forma  especial  de  
processo  que  fosse  intermédia  entre  as  que  existiam  e  o  processo  comum,  uma  espécie  de  processos  comum  mais  
simplificado.  A  ideia  era  evitar  que  o  processo  comum  se  aplicasse  a  tipos  de  criminalidade  muito  diferente.  

Assim,  a  criação  da  forma  abreviada  teve  como  objetivo  a  simplificação  do  processo  comum  que  pudesse  acolher  
as  situações  de  reenvio  de  processo  sumário  que  eram  enviados  para  uma  outra  forma  de  processo  e  que  constituísse  
uma  alternativa  ao  processo  comum  para  os  casos  de  criminalidade  menos  grave.  Isto  é,  para  os  crimes  que  mesmo  
não  se  iniciando  em  processo  sumário  tivessem  uma  criminalidade  menos  grave.  

Pretendia-‐se  um  inquérito  simplificado,  uma  instrução  simplificada  e  um  julgamento  simplificado.      
  

6.2.  Alterações  desde  1998:  pena,  instrução,  provas  e  prazos  
  

Inicialmente,  o  processo  abreviado  comportava  uma  fase  de  instrução  limitada  ao  debate  instrutório.  Este  servia  
para  o  juiz  verificar  se  existia  razão  ou  não  para  levar  o  caso  a  julgamento.  Isto  fazia  sentido,  já  que  a  ideia  inicial  do  
processo  abreviado  não  era  criar  uma  forma  de  processo  que  eliminasse  formas  processuais,  mas  que  as  simplificasse.  

Ao  longo  dos  anos,  o  processo  abreviado  manteve  esta  lógica,  mas  teve  algumas  alterações.  Nomeadamente,  a  
nível  de:  

•   Pena:   O   processo   abreviado   começou   com   o   pressuposto   de   se   aplicar   a   crimes   cuja   pena  máxima   não  
excedesse  os  3  anos,  mas  acabou  por  evoluir  para  os  5  anos  de  pena  máxima.  

•   Instrução:  Com   a   reforma   de   2007   retirou-‐se   o   debate   instrutório,   eliminando-‐se   completamente   a   fase  
instrutória.  Hoje  em  dia  existe  apenas  um  inquérito  simplificado  e  a  acusação.  

•   Prova:  Criou-‐se  um  elenco  fechado  de  situações  que  dão  origem  À  concretização  de  prova  simples  e  evidente  
para  evitar  as  discrepâncias  entre  o  Ministério  Público  e  o  juiz  quando  recebe  o  processo.  

•   Prazos:  Inicialmente  existiam  dois  prazos  na  forma  abreviada:  um  de  90  dias  para  deduzir  acusação  e  outro  de  
mais  90  dias  para  realizar  o  julgamento.  O  segundo  prazo  muitas  vezes  não  era  cumprido,  porque  quando  se  
começa  a  produzir  prova  em  julgamento  surge  a  necessidade  de  averiguar  mais  coisas,  surgem  dúvidas,  etc.,  
tudo  o  que  pode  gerar  atrasos.  Deste  modo,  o  que  acabava  por  acontecer  era  que  muitas  vezes  o  primeiro  
prazo  era  cumprido,  mas  o  segundo  não.  Isto  gerava  a  dúvida  de  saber  se  o  incumprimento  do  segundo  prazo  
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gerava  uma  nulidade  insanável,  ou  não,  e  se  o  processo  poderia  continuar  na  forma  simplificada.  O  resultado  
disto  foi  mais  uma  simplificação:    o  legislador  eliminou  o  segundo  prazo.  

  
O  resultado  final  é  que  o  processo  abreviado  tem  apenas  três  fases:  um  inquérito  e  um  julgamento  simplificados,  e  a  
fase  de  recursos  que  é  facultativa.  
  

O  processo  abreviado  surge  no  momento  em  que  se  deduz  a  acuação  e,  a  partir  desse  momento,  a  opção  feita  pela  
forma  abreviada  retira  a  fase  instrutória.  Isto  quer  dizer  que  nem  o  arguido,  nem  o  assistente  podem  requerer  abertura  
de  instrução  caso  discordem  da  acusação.  Este  aspeto  releva  para  dois  efeitos:  

•   É  um  facto  de  celeridade  processual;  
•   É  um  fato  que  retira  uma  garantia  judicial  de  controlo  da  atividade  do  Ministério  Público.  

  
Não  se  trata  de  um  processo  sem  garantias.  Simplesmente  é  um  processo  em  que  não  existe  uma  fase  de  controlo  

judicial  do  Ministério  Público.  
Isto  não  é  muito  grave  porque  o  assistente  tem  sempre  possibilidade  de  apresentar  a  sua  acusação  autónoma  nos  

termos  do  artigo  284º  e  porque  vais  sempre  haver  um  julgamento.  O  arguido  não  vai  poder  abrir  instrução,  mas  para  
si,  abrir  instrução  quando  se  tem  provas  claras  e  evidentes  contra  si  só  serve  para  prolongar  o  processo.  Se  as  provas  
são  claras  e  evidentes,  não  se  iria  abandonar  a  acusação.  
  

6.3.  Estatísticas  
  

As  estatísticas  mostram  que  o  processo  abreviado  não  tem  tido  a  expansão  que  deveria  ter  tido.  
Desde  2007,  quando  esta  forma  processual  foi  simplificada,  a  ideia  era  que  o  processo  se  expandisse  mais  do  que  

realmente  sucedeu.  Na  opinião  do  professor,  isto  deve-‐se  ao  facto  de  o  processo  sumário  ter  crescido  muito.  
Tem  tido  uma  fraca  aplicação,   i.e.,  os  números  oscilam  entre  6.000,00  processo  abreviado  e  5.000,00  por  ano.  

Ainda  que  não  seja  pouco,  a  tendência  será  a  do  alargamento  da  presente  forma.    
Esta  tendência  justifica-‐se  pela  elasticidade  que  o  permite  comportar  casos  com  alguma  relevância  (desde  que  seja  

um  crime  com  pena  até  5  anos);  além  disso,  o  MP  está  obrigado  a  promover  as  formas  especiais  do  processo;  o  próprio  
legislador  tem  simplificado  os  requisitos.,  i.e.,  situações  que  dificultavam  a  aplicação  desta  forma  processual,  foram  
eliminados  em  2007.    

Assim,  acaba  por  ser  um  processo  que  tem  maior  flexibilidade  legal,  pelo  que  se  espera  o  aumento  do  número  de  
casos  neste  tipo.  
  

6.4.  Requisitos  
  

•   Gravidade  da  pena  (artigo  391-‐Aº,  1  e  2):  Só  tem  lugar  a  processo  abreviado  crimes  com  pena  de  multa  ou  
pena  de  prisão  não  superior  a  5  anos.  A  pena  de  5  anos  pode  ser  imputada  isoladamente  ou  em  conjunto  
(concurso),  o  que  quer  dizer  que  existindo  mais  do  que  um  crime,  e  consequentemente  mais  do  que  uma  
pena,  se  na  sua  soma  aritmética  as  penas  não  forem  superiores  a  5  anos,  pode  optar-‐se  pela  forma  abreviada.  
Por  aplicação  do  artigo  391º/A,  2,  o  Ministério  Público  pode,  tal  como  no  processo  sumário,  fazer  um  juízo  de  
prognose  em  função  da  gravidade  concreta  do  facto  sobre  aqueles  que  serão  os  limites  do  julgamento.  Ao  
prever  que  não  será  aplicada  uma  pena  superior  a  5  anos,  pode  deduzir-‐se  acusação  com  requerimento  para  
julgamento  na  forma  abreviada.  
  

•   Provas  simples  e  evidentes  (artigo  391º-‐A,  3):  O  processo  abreviado  depende  também  da  existência  de  provas  
simples  e  evidentes  de  que  resultem   indícios  suficientes  de  se   ter  verificado  o  crime  e  de  quem  foi  o  seu  
agente.  O  legislador  fez  a  concretização  deste  conceito  prevendo:  

o     situações  de  flagrante  delito  (que  não  tenham  seguido  a  forma  sumária),  já  que  este  permite  ter  prova  
direta  sobre  a  prática  do  facto;    

o   situações  em  que  a  prova  seja  essencialmente  documental  e  possa  ser  recolhida  no  prazo  de  90  dias;  
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o   existência  de  testemunhos  presenciais  com  versão  uniforme  dos  factos;  
A  existência  destes  três  requisitos  é  um  pouco  limitada.  O  professor  acha  que  também  deveria  ser  aceitável  
uma  forma  pericial.  Este  é  também  um  método  de  prova  seguro,  que  se  poderia  obter  dentro  do  prazo  de  90  
dias  para  obter  acusação.  

  
•   Auto  de  notícia  ou  inquérito  abreviado  (artigo  391º-‐A,  1):  O  legislador  permite  um  inquérito  simplificado,  

denominado  como  inquérito  sumário.  O  legislador  permite,  ainda,  que  o  inquérito  seja  substituído  pelo  auto  
de  notícia  (artigo  243º),  porque  ao  auto  de  notícia  corresponde  uma  investigação  criminal  simplificada.  Isto  
significa  que  uma  peça  processual,  neste  caso  um  auto,  pode  substituir  uma  fase  processual.  Esta  é  outra  
função  do  auto  de  notícia.  

  
•   Prazo  para  acusação  (artigo  391º-‐B/2):  O  prazo  para  acusação  é  de  90  dias.  Este  prazo  surge  para  que  não  

exista  degradação  da  prova,  nomeadamente  da  prova  testemunhal.  Este  prazo  é  um  requisito  essencial  do  
processo   abreviado   porque   é   um   prazo   que   está   ao   serviço   da   qualidade   da   prova   que   é   exigida   para   a  
aplicação  desta  forma  de  processo.  Se  este  prazo  for  violado  e  ninguém  suscitar  a  questão,  a  nulidade  sana-‐
se.  Enquanto  o  processo  estiver  vivo,  qualquer  sujeito  processual  pode  declarar  a  nulidade.  Se  houver  trânsito  
em  julgado,  já  não  se  pode  invocar  a  nulidade,  daí  que  se  diga  que  ela  se  sana.  
  

•   Requisito  negativo  implícito:  o  crime  em  causa  não  pode  ser  da  competência  reservada  do  tribunal  coletivo.  
Não  pode  ser  um  crime  previsto  no  artigo  14º/2,  a.  Nestas  situações  que  abrangem  todos  os  homicídios  e  
todos   os   crimes   praeter   intencionais   agravados   pelo   resultado  morte,   exclui-‐se   a   possibilidade   da   forma  
abreviada.  

  

6.5.  Regime  e  âmbito  útil  de  aplicação  
  

O  processo  abreviado  é,  em  primeiro  lugar,  uma  grande  alternativa  ao  processo  comum  e,  em  segundo  lugar,  às  
vicissitudes  que  ocorram  nas  outras  formas  especiais.    

Temos  basicamente  três  situações  em  que  o  processo  abreviado  é  utilizado:  
•   Processo  sumario  que  não  pôde  ter  o  seu  desenvolvimento;  
•   Processo  sumaríssimo  em  que  as  propostas  sancionatórias  tenham  sido  recusadas;  
•   Processo  que  não  tendo  origem  nos  processos  especiais,  pode  desde  o  inicio  tramitar  na  forma  abreviada  por  

reunir  os  seus  requisitos;  
  
O  processo  abreviado  pode  adquirir  essa  forma  somente  no  momento  da  acusação,  mas  até  pode  ter  começado  

como  processos  comum  ou  especial.   Imagine-‐se  que  é   feita  uma  participação  criminal  e  o  Ministério  Público  abre  
inquérito.  Quando  o  faz,  fá-‐lo  na  forma  comum.  Depois,  pelo  seu  conteúdo,  verifica  que  o  caso  tem  provas  simples  e  
evidentes  e  que  não  se  justifica  investigar  mais.  Pode  retirar  a  conclusão  de  que  a  forma  abreviada  é  viável  e  deduzir  
acusação  na  forma  abreviada.    

  

7.  O  processo  sumaríssimo  
  

7.1.  Descrição  geral  
  

O  processo  sumaríssimo  existe  desde  1987.  Baseia-‐se  na  ideia  de  que  no  caso  de  pequena  e  média  criminalidade,  
a  probabilidade  é  que  a  investigação  seja  relativamente  simples.  Como  tal,  esta  forma  de  processo  permite  juntamente  
com  a  acusação  apresentar  uma  proposta  sancionatória.  

Na  versão  inicial  do  código,  o  juiz  recebia  a  acusação  e  a  proposta  e  se  não  discordasse  desta  última,  enviava-‐a  ao  
arguido.  Se  este  aceitasse,  far-‐se-‐ia  um  julgamento  simplificado  e  lavrava-‐se  a  decisão.  O  julgamento  consistia  numa  
audiência  para  o  arguido  receber  a  decisão.  Não  existia  produção  de  prova,  alegação  ou  contraditório.  
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Com  esta  descrição,  o  processo   sumário  era   caracterizado   como  um  processo  em  que   se   tentava  promover  o  
consenso,  o  arguido  participava   (de   forma   limitava,  mas  participava),   reduzia-‐se  a  conflitualidade  e  evitava-‐se  um  
julgamento  com  todo  o  sistema  habitual.  

  
Esta  forma  de  processo  foi  revolucionária,  sendo  considerada  por  alguns  uma  versão  da  plea  bargain  do  sistema  

norte-‐americano.  Será  que  existe  essa  correspondência?  Não.  
•   Não  se  passa  ao  nível  policial  e  de  investigação,  mas  sim  num  momento  posterior  à  investigação;  
•   O  arguido  não  negoceia  verdadeiramente.  Recebe  uma  proposta  sancionatória  que  aceita  ou  recusa,  de  modo  

que  não  há  negociação  da  culpa;  
  
Ao  longo  do  tempo,  os  requisitos  do  processos  sumaríssimo  alteraram-‐se  em  alguns  aspetos  fundamentais:  

•   Hoje,  o  arguido  já  não  tem  que  dar  o  acordo,  basta  que  seja  notificado  e  não  recuse  no  prazo  que  tem  para  
recusar.  Em  98,  o  legislador  resolveu  fazer  esta  simplificação  em  relação  à  versão  inicial  que  exigia  o  acordo  
do  arguido.  

•   Em  87,  o  Ministério  Público  fazia  uma  proposta  sancionatória  e  o  juiz,  quando  recebia  essa  proposta,  não  a  
podia  alterar:  ou  aceitava  ou  recusava.  A  partir  de  2007,  passou  a  permitir-‐se  essa  modificação.  Apesar  de  
tudo,  não  se  pode  retirar  ao  juiz  a  possibilidade  de  fazer  ele  uma  avaliação.  

•   No  inicio  da  vigência  do  código  em  87,  existia  uma  pequena  audiência  pública  em  que  o  arguido  comparecia  
para  ouvir  a  leitura  da  sentença,  para  lhe  ser  lido  que  ia  ser  condenado  naquela  pena  que  ele  tinha  aceite.  
Posteriormente,  o  juiz  passou  a  proferir  uma  sentença  que  corresponde  a  uma  decisão  escrita  que  é  proferida  
sem  audiência  de  julgamento.    

  

7.2.  Oportunidade,  consenso  e  participação  do  arguido    
  
A  oportunidade  processual  
  

Este  princípio  garante  a  o  quadro  da  legalidade  estrita  e  a  igualdade  perante  a  lei,  mas  implica  que  perante  qualquer  
caso  exista  um  processo  se  o  facto  for  crime  e  se  existir  viabilidade  processual.    

O  legislador  português,  no  final  dos  anos  80,  adotou  uma  solução:  temperou  a  legalidade  estrita  com  uma  ideia  de  
oportunidade  processual.  Ou  seja,  em  vez  de  permitir  uma  decisão  mais  ampla  sobre  a  própria  existência  ou  não  do  
processo,  obrigou  a  produção  do  processo,  mas  com  vários  caminhos  de  tramitação  processual,  i.e.,  o  processo  não  
tem  de  se  desenvolver  sempre  da  mesma  forma.  Temperou  a  legalidade  estrita  com  mecanismos  de  oportunidades  
processuais.    

Continua  a  obrigar  à  abertura  do  processo  quando  há  auto  de  notícia,  mas  depois  abre  várias  alternativas,  várias  
soluções  para  a  tramitação  do  processo.  Traduz-‐se  na  criação  da  solução  como  alternativa,  dando  uma  decisão  rápida.    
  
O  consenso  
  

O  consenso  deve  ser  uma  alternativa  ao  confronto  processual,  pelo  que  o  próprio  processo  pode  criar  mecanismos  
que  fomente  uma  decisão  por  consenso  em  alternativa  a  uma  solução  conflitual  (contestação,  produção  de  prova).    

Do  ponto  de  vista  politico-‐criminal,  se  a  lógica  inerente  à  situação  é  de  eliminar  a  conflitualidade,  é  benéfico  para  
todos.  Se  o  arguido  não  questionar  os  factos,  se  quiser  arrumar  rapidamente  o  processo,  não  deve  ser  obrigado  a  uma  
litigância  em  função  das  posições  do  MP  ou  do  assistente.  Se  há  acordo  quanto  à  solução  final,  não  vale  a  pena  estar  
a  criar  uma  situação  intermédia.  

O  professor  não  é  apologista  da  ideia  de  que  o  processo  sumaríssimo  favorece  o  consenso,  mas  se  existir  uma  
solução  que  favorece  a  todos,  não  vale  a  pena  continuar  com  o  conflito.  Estas  duas  ideias  (consenso/conflito)  são  
muito  importantes;  é  a  ideia  de  que  nas  sociedades  atuais,  é  também  um  valor  terminar  a  conflitualidade.  O  consenso  
pode  ser  uma  expressão  demasiado  intensa  para  aquilo  que  é  simplesmente  a  vontade  de  não  litigar.    

De  qualquer  modo,  são  duas  ideias  fundamentais  de  acordo  com  a  conotação  processual,  para  mitigar  a  logica  
conflitual   que   resulta  da   legalidade  estrita.   São  duas  matrizes  de   legitimação  de   soluções  diferentes   daquilo  que  
resulta  da  legalidade  estrita.  
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A  participação  do  arguido  
  

Falar  de   consenso  é   forçado,  mas  há  pelo  menos  a  participação  do  arguido  e  há   claramente  um  propósito  de  
redução  da  conflitualidade,  porque  em  vez  de  um  julgamento  normal,  se  promove  uma  antecipação  do  mesmo,  

O  arguido  pode,  efetivamente,  sem  ter  de  chegar  a  confessar,  aceitar  a  imputação,  o  que  apenas  concorre  para  
uma  confissão  tácita.  

Quando   o   Ministério   Público   deduz   acusação   está   obrigado   nos   termos   do   artigo   283º   a   identificar   as  
consequências  da  acusação  para  que  o  arguido  saiba  com  o  que  pode  contar  e  se  possa  defender.  Ainda  assim,  fá-‐lo  
em  abstrato.  

O  arguido  aceita  a  sanção  e  com  isso  simplifica  também  a  sua  vida.  Em  vez  de  ter  um  julgamento  num  horizonte  de  
um  ano  ou  dois,  resolve  logo  o  assunto,  aceitando  uma  solução  que  será  uma  sanção  não  privativa  da  liberdade.  
  

7.3.  Requisitos  
  

•   Gravidade  da  pena  (artigo  392º):  Surge  como  requisito  explicito  no  artigo  392º  que  o  crime  imputável  ao  
arguido   não   pode   ter   uma   pena   superior   a   5   anos.   Isto   gera   um   problema:   não   existe   no   artigo   392º   a  
possibilidade  de  se  aplicar  o  mecanismo  do  artigo  16º/3  que  surge  no  processo  abreviado.  É  a  situação  em  
que  a  pena  máxima  é  superior  a  5  anos,  mas  o  juízo  de  prognose  do  Ministério  Público  a  torna  inferior.  O  
professor   achaque   faz   sentido   fazer  uma  aplicação  analógica  do   instituto  do  artigo16º/3   uma  vez  que  as  
formas   especiais   de   processo   estão   uniformizadas.   Porém,   não   pode   deixar   de   se   notar   que   apesar   das  
sucessivas  reformas,  não  alterou  esta  situação.  Assim,  torna-‐se  difícil  dizer  que  existe  uma  lacuna  quando  o  
caso  está  regulado  exatamente  numa  forma  contrária.  O  legislador  não  só  não  criou  para  esta  pena  máxima  
um  instituto  alternativo,  como  o  manteve  sem  o  flexibilizar.  Dizer  que  há  uma  lacuna  é  dizer  que  há  um  caso  
que  não  é  regulado  quando  aqui  temos  o  caso  regulado,  mas  num  sentido  contrário  ao  esperado.  É  difícil  dizer  
que  há  uma  lacuna  quando  não  há  um  caos  omisso,  mas  sim  uma  situação  de  que  podemos  discordar.  Assim,  
para  alterar  esta  situação,   teria  de  haver  uma  alteração  por  parte  do   legislador  na  configuração  do  crime  
sumaríssimo.  

  
•   Pedido   ou   audição   do   arguido   (artigo   392º/1):   A   promoção   do   processo   nesta   forma   depende   de   um  

momento  preliminar  que  antecipa,  em  certo  sentido,  a  hipótese  do  consenso  através  de  uma  audiência  prévia  
ou   do   pedido   do   arguido.   Este   aspeto   não   constava   da   versão   inicial   do   processo   sumaríssimo,   mas   é  
importante,  na  medida  em  que  permite  uma  prognose  sobre  a  forma  de  processo.  Esta  audiência  ou  pedido  
prévio   distingue   o   modelo   processual   do   sistema   anglo-‐americano   porque   dá   margem   de   manobra   ao  
Ministério  Público  para  perceber  o  que  é  que  o  arguido  quer  aceitar,  mas  não  há  negociação  da  sanção.  Além  
disso,  é  um  fator  de  celeridade  e  economia  processual.  

  
•   Acusação  com  requerimento  de  proposta  sancionatória  (artigo  394º):  Quando  o  Ministério  Público  promove  

a   forma   sumaríssima,   deduz   a   acusação   acompanhada   do   requerimento   para   julgamento   na   forma  
sumaríssima  e  da  proposta  de  sanção.  Estas  penas  podem  ser  variadas:  pena  de  multa,  admoestação,  penas  
substitutivas,  proibição  do  exercício  de  certas  atividades  durante  um  período  de  tempo,  trabalho  comunitário,  
cassação  da  carta  de  condução…  Isto  quer  dizer  que  podem  ser  propostas  várias  medidas  em  alternativa  à  
pena  de  prisão.  
A  acusação  é  essencial  por  causa  da  estrutura  acusatória  do  processo  penal;  para  que  o  juiz  possa  avaliar  a  
atuação  da  proposta  sancionatória  (tem  de  ter  os  factos  e  enquadramentos  legais;  por  causa  do  caso  julgado  
(interessa   ao   arguido   que   fique   clarificado   quais   os   factos   que   não   podem   ser   reapreciados   num   novo  
processo).  

  
•   Crimes  particulares  (artigo  392º/2):  se  o  crime  for  particular,  o  artigo  292º/2  obriga  a  obter  concordância  do  

assistente.  O  requerimento  do  Ministério  Público  para  julgamento  na  forma  sumaríssima  pode  ser  feito,  mas  
o  assistente  tem  uma  possibilidade  de  se  opor  à  tramitação  na  forma  sumaríssima.  O  professor  entende  que  



39  
  

há  uma  limitação  dos  crimes  particulares  porque  tal  como  está  a  lei,  é  possível  existir  um  requerimento  na  
forma  sumaríssima  em  que  o  assistente  dá  a  sua  concordância,  mas  não  produz  verdadeiramente  acusação:  a  
acusação   do   assistente   é   a   promoção   do   requerimento   que   o   Ministério   Público   faz   para   o   processo  
sumaríssimo.  Este  aspeto  é  fonte  de  divergências.  
  

•   Concordância  do  tribunal  e  não  oposição  do  arguido  (artigos  395º  e  397º):  O  tribunal  pode  aceitar  ou  alterar  
a  proposta  sancionatória,  só  depois  de  esta  ser  da  sua  concordância  é  que  pode  ser  enviada  para  o  arguido.  
Se   o   arguido   não   se   opor   dentro   do   prazo,   vê   a   decisão   tornar-‐se   definitiva:   forma-‐se   uma   decisão  
condenatória  decisiva.  
  

•   Requisito   negativo   implícito:   não   pode   haver   processo   sumaríssimo   em   crimes   que   sejam   da   reserva   do  
tribunal  coletivo  (artigo  14º/2,a)  à  semelhança  das  restantes  formas  processuais  especiais.  

7.4.  Problemas  
  

O  principal  problema  desta  forma  de  processo  é  saber  se  é  ou  não  possível  a  desistência  da  queixa  no  caso  dos  
crimes  semipúblicos  ou  particulares.  A  lei  não  se  pronuncia  diretamente  sobre  este  aspeto.  

Nos  crimes  semipúblicos,  o  artigo  393º/1  diz-‐nos  que  no  processo  sumaríssimo,  tirando  a  questão  da  reparação  de  
danos,  não  há   intervenção  e  partes   civis.   Isto  quer  dizer  que  o   lesado  não   tem  parte   ativa  no  processo.  Daqui,   a  
doutrina  retira  que  se  não  há  intervenção  de  partes  civis,  quem  apresentou  a  queixa  não  pode  desistir  porque  não  
tem  intervenção  no  processo  naquela  fase  de  julgamento.  O  normal  para  os  crimes  semipúblicos  e  particulares  é  que  
o  queixoso  depois  de  apresentar  queixa  pode  desistir  até  à  primeira  instância.  Se  o  processo  for  na  forma  sumaríssima  
perde-‐se  essa  possibilidade  porque  este  deixa  de  ter  poder  na  fase  decisória.  

O  regime  do  processo  sumaríssimo  implicaria  uma  alteração  ao  regime  dos  crimes  semipúblicos  porque  para  poder  
desistir  da  queixa,  o  queixoso  tinha  que  poder  ir  ao  processo  e  a  lei  não  lho  permite  porque  os  artigos  392º  e  o  393º  
dizem  que  não  há  intervenção  as  partes  civis.  

A  questão  torna-‐se  mais  complexa  porque  não  há  intervenção  das  partes  civis,  mas  pode  haver  intervenção  do  
assistente.  A  lei  não  contempla  a  intervenção  do  assistente,  diz  apenas  que  não  é  permitida  a  intervenção  de  partes  
civis.   Ora,   do   ponto   de   vista   jurídico-‐processual   as   partes   civis   são   a   pessoa   com   responsabilidade   e   o   lesado,   o  
assistente  é  um  sujeito  processual  e  não  uma  parte  civil.  

O  artigo  392º  e  ss.  contempla  a  intervenção  do  assistente  para  efeito  da  decisão  de  tramitação  do  processo,  mas  
não  para  efeitos  de  desistência.  Assim  sendo,  o  assistente  pode  ou  não  desistir  da  queixa?  A  lei  não  o  contempla.  Para  
o  professor,  a  interpretação  dominante  é  que  este  processo,  tal  como  está  configurado,  parece  ser  uma  forma  de  
processos  que  corre  à  revelia  do  assistente,  porque  o  legislador  só  contempla  a  intervenção  do  assistente  para  efeitos  
dos  crimes  particulares.  

Tudo  ponderado,  se  entendermos  que  o  processo  tramita  à  margem  do  assistente  e  não  há  intervenção  de  partes  
civis,  o  tipo  sumaríssimo  não  permite  desistência  da  queixa.  Com  este  entendimento  que  deveria  ser  esclarecido,  a  
solução  que  temos  em  vigor  é  uma  solução  em  que  a  tramitação  do  processo  acaba  por  limitar  de  forma  significativa  
os  poderes  de  intervenção  do  assistente.  A  forma  sumaríssima  de  processos,  quando  adotada,  impede  a  desistência  
da  queixa  
  

7.5.  Características  
  

•   O  processo  é,  na  opinião  do  professor,  facultativo.  O  Ministério  Público  não  está  obrigado  a  promover  esta  
forma  de  processos  contra  a  sua  convicção.  A  margem  de  manobra  do  Ministério  Público  seria  relativamente  
limitada  se  o  processo  fosse  obrigatório.  O  Ministério  Público  não  se  limita  a  identificar  os  factos  e  as  provas  
e  a  acusar  a  pessoa,  tem  de  fazer  uma  proposta  de  sanção  não  privativa  da  liberdade.  Ora,  não  se  pode  impor  
a  um  magistrado  que  tramite  um  processo  na  forma  sumaríssima  com  esta  densidade  substantiva  em  que  tem  
de   propor   uma   decisão   concreta.   O  Ministério   Público   opta   pela   forma   sumaríssima   em   função   de   uma  
avaliação  concreta  e  substantiva.  
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•   O  processo  sumaríssimo  é  predominantemente  escrito,  ao  contrário  do  processo  comum  que  tem  uma  fase  
predominantemente  escrita  e  outra  oral   (julgamento).  O  processo  sumaríssimo  é  um  processo  em  que  os  
sujeitos  processuais  em  regra  comunicam  por  escrito.  O  resultado  é  que  a  decisão  vai-‐se  formar  a  partir  de  
uma  comunicação  escrita  entre  os  vários  sujeitos  processuais.    

•   O  processo  é  não  contraditório  ou  o  contraditório  é  reduzido  ao  mínimo.  Feita  a  proposta  do  Ministério  
Público,  o  juiz  pode  modificar  a  proposta,  mas  não  o  faz  numa  base  de  contraditório,  mas  sim  de  adequação  
ao  caso  concreto.  O  arguido  tem  a  possibilidade  de  recusar,  mas  se  não  o  fizer  a  sentença  transita  em  julgado,  
o  que  quer  dizer  que  não  há  direito  de  recurso.  A  conflitualidade  produzida  pela  forma  de  processo  faz  com  
que  os  momentos  de  contraditório  não  existam  como  nos  outros  processos.  

  

Em  conclusão,  esta  forma  de  processo  corresponde  a  uma  organização  muito  diferente  das  outras  formas  especiais  
de  processo.  Tem  um  campo  de  aplicação  limitado  em  termos  estatísticos  (5  a  7mil  casos  julgados  em  sumaríssimo  
por  ano).  Apesar  de  tudo,  ter  este  numero  é  dizer  que  são  menos  5mil  ou  7mil  casos  em  que  há  julgamento  rápido  e  
isto  é  significativo  para  a  agenda  dos  tribunais.    

É  também  um  caso  para  pequena  e  média  criminalidade,  com  uma  intervenção  para-‐judicial  do  MP  (promove  uma  
decisão  de  direito  em  concreto,  não  acusa  só).  
  

8.  O  processo  comum  
  

O  processo  comum  é  a  forma  de  processo  mais  organizada  que  se  aplica  subsidiariamente  sempre  que  não  existir  
possibilidade  de  aplicar  um  processo  especial.    

Assim  sendo,  primeiro  verifica-‐se  se  se  pode  aplicar  uma  forma  de  processo  especial  e  só  se  isso  não  se  acontecer  
é  que  se  passa  para  o  processo  comum.  

  
As  fases  obrigatórias  do  processo  comum  são  o  inquérito  e  o  julgamento,  sendo  a  fase  de  instrução  facultativa.  
Ainda  assim,  na  perspetiva  do  professor,  o  processo  comum  tem  cinco  fases  que  resultam  da  necessidade  de  se  

racionalizar  a  fase  anterior  à  abertura  formal  de  inquérito.    
A  abertura  do  inquérito  dá  inicio  ao  processo  criminal,  mas  a  verdade  é  que  antes  desta  existem  momentos  em  

que  se  faz  algum  trabalho  para-‐criminal;  não  se  trata  ainda  de  investigação,  mas  pode  existir  a  prática  de  atos  que  
podem  dar  origem  a  um  inquérito  criminal.  São  atos  ocasionais,  mas  mesmo  assim  o  legislador  estrutura-‐os.  

  
Pode  haver  processo  antes  da  abertura  de  inquérito  sobretudo  por  duas  razões:  

•   Pode  já  haver  arguido  antes  da  abertura  formal  de  inquérito;  
•   Se  pode  haver  arguido,  poem  já  exercer-‐se  direitos  do  arguido  -‐  se  existe  arguido  e  se  em  função  disso  existe  

processo,  apesar  de  não  totalmente  formalizado,  então  tem  de  haver  o  estatuto  de  arguido;  
  

8.1.  O  inquérito  
8.1.1.  O  momento  anterior  ao  inquérito  (artigo  241º-‐261º)  
  
(artigos  241º  -‐  261)  
  

Antes  do  inquérito  e  paralelas  a  este  podem  existir  realidades  que  sejam  consideradas  como  investigação  criminal.  
Esta  será  uma  fase  processual  em  que  são  praticados  atos  precários  de  obtenção  e  conservação  da  prova  e  que  depois  
podem  dar  origem  a  inquérito.  

O  código  dá  a  esta  fase  o  nome  de  fase  da  notícia  do  crime  embora  o  professor  lhe  prefira  chamar  fase  da  noticia  
do  crime  e  das  medidas  cautelares.  
  
8.1.2.  O  inquérito  criminal:  características  e  finalidades  
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O   inquérito   criminal   (artigos   262º   -‐   285º)   em   si   mesmo   corresponde   a   uma   fase   formalizada   que   tem   como  
finalidade  a  realização  de  uma  investigação  em  termos  formalizados,  onde  se  investiga  a  existência  de  um  crime,  se  
determina  quem  são  os  seus  agentes  e  se  recolhe  a  prova.  

De  acordo  com  o  artigo  262º,  “o  inquérito  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,  em  ordem  à  
decisão  sobre  a  acusação”.  

O  inquérito  é  caracterizado  como  aberto  e  dinâmico,  já  que  parte  da  informação  sobre  a  eventual  prática  de  um  
crime,  podendo  a  investigação  desses  factos  dar  origem  a  ramificações  da  própria  investigação  que  vão  para  além  do  
que  aconteceu.  

Basicamente,   o   inquérito   parte   de   uma   hipótese   e   depois   durante   o   inquérito   aparecem   informações   que  
corroboram  essa  hipótese  ou  criam  uma  nova.  

Trata-‐se  também  de  uma  forma  formalizada,  cujo  conteúdo  e  evolução  é  dinâmico  porque  vai  ser  determinado  por  
aquilo  que  se  encontrar.  
  
8.1.3.  A  abertura  de  inquérito:  Ministério  Público  e  Órgãos  de  polícia  criminal  
  

A  abertura  de  inquérito  pode  ser  feita:  
•   Pelo  Ministério  Público  
•   Pelos  Órgãos  de  polícia  criminal  sob  ratificação  do  Ministério  Publico  

  
A  titularidade  desta  fase  processual  pertence  ao  Ministério  Público,  pelo  que  quando  o  inquérito  seja  aberto  pelos  

órgãos  de  polícia  criminal,  estes  têm  que  informar  o  mais  depressa  possível  o  Ministério  público.  
A  titularidade  do  Ministério  Público  é  então  articulada  com  os  poderes  dos  órgãos  de  polícia  criminal  (artigo  263º),  

que  se  regulam  por  uma  lei  autónoma  –  Lei  da  organização  da  investigação  criminal  (LOIC).  
Os  órgãos  de  polícia  criminal   têm  um  poder  relativamente  autónomo,  mas  disciplinado  ao   fazer   investigações,  

estando  sujeitos  ao  controlo  do  Ministério  Público.  Assim,  as  polícias  não  têm  autonomia  total,  têm  que  subordinar  
os  seus  conteúdos  à  decisão  do  Ministério  Público.  

Mesmo  que  estejam  em   linhas  hierárquicas  distintas,   do  ponto  de   vista   jurídico-‐criminal,   os  órgãos  de  polícia  
criminal  estão  funcionalizados  à  direção  do  inquérito  pelo  Ministério  Público.  É  este  o  responsável  pela  direção  do  
inquérito  e  pela  condução  da  investigação.  
  
8.1.4  Notícia  de  crime  e  obrigatoriedade  de  abertura  de  inquérito  
  

O  inquérito  criminal  começa  com  a  notícia  do  crime.  A  noticia  do  crime  pode  ser  definida  como  uma  informação  
plausível   sobre   a   verificação   de   um   crime,   o   que   pressupõe   um   enquadramento   jurídico.   Isto   é,   tem   de   haver  
informações  sobre  um  facto  que  é  qualificado  pela  lei  como  crime.  Deste  modo,  na  opinião  do  professor,  faz  parte  da  
noticia  do  crime  o  conceito  de  tipicidade,  na  medida  em  que  se  o  acontecimento  não  for  definido  na  lei,  não  há  crime.  

Regra,  geral,  há  abertura  de  inquérito  sempre  que  há  noticia  do  crime,  de  acordo  com  o  artigo  262º/2.    
Aliando  a  regra-‐geral  à  ideia  da  tipicidade,  se  o  facto  relatado  não  for  definido  na  lei  como  crime,  não  só  não  se  

deve  abrir  inquérito,  como  há  proibição  de  o  fazer.  
A  abertura  de  inquérito  depende  sobretudo  da  informação  plausível  sobre  um  facto  que  é  qualificado  pela  lei  como  

criminoso.  Este  critério  é  importante  para  decidir  a  abertura  de  inquérito  e  para  delimitar  (Tribunal  constitucional)  
quando  estamos  perante  uma  ação  policial  preventiva  e  já  perante  investigação  criminal.  Quando  só  haja  recolha  de  
informação  estaremos  perante  uma  ação  policial  preventiva,  que  não  corresponde  a  investigação  criminal  

Quando  tivermos  factos  concretos  suficientemente  consolidados  que  permitam  dizer  que  ali  pode  haver  um  crime,  
temos  notícia  do  crime  e  o  facto  deverá  ser  notificado  para  abertura  de  inquérito.  Não  é  preciso  haver  tipicidade  plena,  
só  é  preciso  ter  factos  objetivos  que  sejam  enquadráveis  na  tipicidade.  Há  casos  que  por  necessitarem  de  averiguação  
mais  profunda,  não  permitem  verificar  logo  todos  os  aspetos  da  tipicidade.  
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8.1.4.1.  As  exceções  legais  
  

A  regra-‐geral  do  artigo  262º/2  apresenta  exceções,  ao  proferir  “Ressalvadas  as  exceções  previstas  neste  código,  a  
noticia  do  crime  dá  sempre  lugar  à  abertura  de  inquérito”.  

Enumerem-‐se  algumas  das  exceções:  
•   Regime  dos  crimes  semipúblicos  e  particulares:  o  Ministério  Público  tem  um  regime  não  condicionado,  mas  

tem  legitimidade  condicionada  em  caso  de  crime  semipúblico  ou  particular.  
•   Regime  das  imunidades:  por  exemplo,  não  se  pode  iniciar  um  inquérito  livremente  contra  o  Presidente  da  

República,  não  se  pode  convocar  um  deputado  como  testemunha.  Nestes  casos  é  preciso,  respetivamente,  
deixar  passar  um  período  de  tempo  determinado;  e  uma  autorização  parlamentar.  Isto  surge  para  evitar  que  
o  processo  crimina  surja  como  ferramenta  política.  

  
8.1.4.2.  As  denuncias  anónimas  
  

Característico  do  artigo  262º  quanto  à  noticia  do  crime  é  o  facto  de  esta  se  poder  obter  por  qualquer  via.  Sendo  
uma  informação  sobre  factos  com  relevância  criminal,  pode  obter-‐se  de  qualquer  forma:  queixa  presencial,  denúncia,  
noticia  de  jornal,  facto  social  com  conotação  criminal  e  também  por  denúncia  anónima.  

A  denuncia  anónima  está  sempre  envolvida  numa  condenação  de  censura  ética:  alguém  que  não  se  quis  expor  está  
a   divulgar   factos   criminosos   praticados   por   outrem.   Em   todo   ocaso,   uma   denuncia   é   uma   transmissão   de  
conhecimento  sobre  qualquer  facto,  pelo  que  tanto  faz  ser  anónima  ou  subscrita.  Sendo  subscrita,  simplesmente  se  
sabe  quem  se  pode  chamar  para  testemunha.    

A  sua  validade  não  depende  de  ser  subscrita.  O  que  depende  de  validade  é  a  prova,  mas  a  associação  da  denuncia  
anónima  à  validade  da  prova  é  incorreta,  já  que  a  denuncia  em  si  mesma  não  é  prova  de  nada.  Não  dá  para  haver  
contraditório.  Simplesmente  é  uma  informação  que,  depois,  obriga  à  abertura  de  inquérito  e  à  prestação  de  prova.  

  
O  artigo  246º/6  estabelece  duas  condições  para  a  abertura  de  inquérito,  no  caso  da  denuncia  anónima:  
•   Que  dela  se  retirem  indícios  da  prática  do  crime;  ou  
•   Constitua  crime;  

  
Este  regime  foi  criado  em  2007  no  âmbito  do  processo  da  Casa  Pia.  O  que  se  aprendeu  com  este  processo  foi  que  

o  facto  de  existir  uma  situação  de  obrigatoriedade  de  abertura  de  inquérito  e  de  investigação,  fazia  com  que  cada  
denuncia  gerasse  automaticamente  a  abertura  de  inquérito  e  a  audição  da  pessoa  visada  constituída  como  arguido.    

Isto,  sendo  falso,  dava  origem  ao  processo  criminal  como  arma  de  arremesso  político.  Sempre  que  houvesse  uma  
denúncia  anónima,  o  MP  via-‐se  obrigado  a  chamar  alguém  ao  processo.  Constituído  alguém  como  arguido,  sujeita  essa  
pessoa,  no  mínimo,  a  termo  de  identidade  e  residência,  o  que  implica  um  problema  jurídico  muito  complicado  para  
estas  pessoas.  Assim,  verificou-‐se  que  isto  precisava  de  ser  racionalizado  e  que  nem  toda  a  denuncia  tinha  de  dar  
origem  à  obrigação  de  abertura  de  inquérito.  

A  denuncia  anónima  já  existia  antes  de  2007,  mas  simplesmente  não  era  racionalizada.  
  
Nota:  
Denúncia  –  transmissão  de  informação;  
Queixa  –  manifestação  da  vontade  de  haver  processo;  
  

Havendo  denuncia  anónima  de  um  crime  particular,  não  há  abertura  de  processo,  porque  da  denuncia  nãos  e  
consegue  retirar  a  vontade  da  pessoa  em  que  haja  processo  e  o  Ministério  Público  não  o  pdoe  fazer  por  si  só.  

Uma  denuncia  anónima  só  pode  dar  origem  à  abertura  de  inquérito  se  o  crime  for  público,  se  não  for,  não  é  possível  
fazê-‐lo  por  falta  de  pressupostos  processuais.  
  
8.1.5.  Legalidade  e  oportunidade  (processual  e  vinculada)  
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Esta  questão  relaciona-‐se  com  o  principio  da  legalidade  na  promoção  do  processo  penal.  Através  dele  racionalizam-‐
se  dois  aspetos:  

•   A  realização  da  justiça  penal:  os  factos  com  natureza  criminosa  são  obrigatoriamente  investigados  
•   O  principio  da  igualdade  perante  a  lei:  não  há  razões  de  conveniência,  e  caráter  subjetivo,  que  façam  com  que  

certos  factos  sejam  afastados  do  âmbito  do  inquérito;  
  

No  nosso  sistema  rejeitou-‐se  o  principio  da  oportunidade  na  promoção  do  processo.  O  processo  criminal  não  pode  
deixar  de  ser  promovido  entre  nós  por  considerações  relacionadas  com  a  sua  atuação,  oportunidade,  inconvenientes…  
O  simples  facto  de  terem  havido  mortes  leva  à  abertura  de  inquérito,  assim  como  o  facto  de  ter  havido  um  incêndio.  

O  nosso  legislador  rejeitou  intencionalmente  a  existência  de  soluções  de  oportunidade  quanto  ao  momento  de  
abertura  do  inquérito.  Ou  seja,  em  alguns  sistemas,  a  abertura  de  inquérito  pode  ser  seletiva  –  podem  promover-‐se  
questões  de  oportunidade  e  utilidade,  mas  entre  nós  isso  não  é  possível.  

Esse  é  o  caso  do  sistema  norte-‐americano,  o  qual  o  professor  descreve  como  “selvajaria  organizada”.  A  existência  
de  momentos  de  oportunidade  significa  que  quanto  mais  poderoso  é  o  arguido,  mais  capacidade  tem  de  negociação,  
e  mais  informação  tem  para  oferecer  em  troca  da  condenação.  Isto  revela  uma  verdadeira  negociação  da  norma  de  
sanção.  

O  nosso  sistema  é,  por  oposição,  de  legalidade  estrita.  Mesmo  que  seja  desadequado  em  muitas  outras  coisas,  é  
melhor  saber  que  o  Ministério  Público  tem  obrigação  de  investigar  e  de  abrir  inquérito  havendo  noticia  do  crime.  
  

8.1.6.  A  direção  do  inquérito  e  a  articulação  entre  o  Ministério  Público,  os  Órgãos  de  policia  criminal  e  o  Juiz  
de  instrução  criminal  
  

O  inquérito  corresponde  a  uma  fase  processual  cujo  titular  é  o  Ministério  Público.  A  sua  articulação  nesta  fase  aos  
Órgãos  de  Política  criminal  e  ao  Juiz  de  instrução  criminal  não  faz  com  que  perca  a  sua  titularidade.  

  
Os  Órgãos  de  política  criminal  atuam  ao  abrigo  do  artigo  263º.  Estes  assistem  o  Ministério  Público  e  atuam  sob  a  

sua  direta  orientação  e  na  sua  dependência  funcional.  
O  Ministério  Público  não  é  uma  força  de  policia  nem  especialista  em  investigação.  Para  esse  efeito,  é  apoiado  pelos  

OPC.  É  ao  Ministério  Público  que  cabe  decidir  se  realiza  as  diligencias  por  si,  ou  se  as  delega  nos  órgãos  de  polícia  
criminal.  Pode  abrir  inquérito,  chamar  as  testemunhas  a  depor,  determinar  a  apreensão  de  bens…,  mas  também  pode  
delegar  estas  tarefas  nos  OPC.  

Esta  relação  entre  o  Ministério  Público  e  os  OPC  é  uma  relação  especial,  por  se  tratarem  de  entidades  de  natureza  
diferente  e  que  estão  em  hierarquias  diferentes.  Ambos  estão  em  organismos  diferentes,  por  isso  não  há  uma  relação  
de  superior  hierárquico,  o  que  existe  é  uma  relação  de  supremacia  sem  hierarquia.  

Deste  modo,   os   OPC   têm   de   tomar   as   diligências   determinadas   pelo  Ministério   Público,   mas   reservam   a   sua  
autonomia  técnica  e  tática:  como  executam  a  diligência,  qual  a  melhor  forma  de  o  fazer  é  decidida  autonomamente.  

  
O  nosso  legislador  não  atribuiu  o  inquérito  ao  juiz,  mas  sim  a  uma  magistratura  autónoma  –  o  Ministério  Público.  

Este  modelo  foi  adotado    em  1987,  como  um  modelo  flexível  em  que  o  Ministério  Público  seria  o  titular  e  as  questões  
que  colidissem  com  direitos,  liberdades  e  garantias  teriam  intervenção  do  juiz.  

Assim,  o   Juiz  de   instrução  criminal   tem  uma   intervenção  racionalizadora  da   fase  de   inquérito,  nos   termos  dos  
artigos   268º   e   269º.   Pode   autorizar   certos   atos,   presidir   a   certas   diligências,   retifica-‐las,   autorizá-‐las,   praticá-‐las,  
acompanhá-‐las…  

O  Ministério  Público  também  atua  por  critérios  de  legalidade,  mas  o  facto  de  estar  judicialmente  controlado  em  
certos  casos,  significa  que  existe  um  reforço  no  controlo  da  legalidade  e  que  o  juiz  pode  ter  uma  intervenção  ativa  já  
que  o  regime  cria  aquilo  a  que  se  chama  “reserva  de  juiz”.  

Dentro  do  inquérito,  o  Ministério  Público  promove  as  medidas  de  coação  que  considere  necessárias,  mas  tem  de  
requerer  a  sua  aplicação  ao  juiz.  A  iniciativa  parte  do  Ministério  Público,  mas  é  o  juiz  que  vai  decidir  qual  a  medida  a  
aplicar.  Separa-‐se  aqui  a  legitimidade  para  pedir  e  a  legitimidade  para  decidir  (artigo  194º/1).  Isto  é  uma  forma  de  



44  
  

racionalizar  a  aplicação  da  lei  e  permitir  que  uma  medida  que  produz  efeitos  negativos  imediatos  seja  praticada  por  
outra  entidade  que  não  a  titular  da  fase  processual.  

A  lei  também  exige  a  presença  do  juiz  de  instrução  criminal  para  presidir  a  diligencias,  situações  estas  em  que  a  lei  
vai  mais  longe  no  seu  desenvolvimento.  
  
Concluindo,  temos  três  coisas  distintas:  

•   Magistratura  autónoma  a  controlar  a  fase  de  inquérito  –  Ministério  Público  
•   Modelo  flexível  que  permite  a  investigação  adequada  ao  caso  concreto  –  Órgãos  de  polícia  criminal  
•   Intervenção  racionalizadora  que  funciona  como  garante  de  Direitos,  Liberdades  e  Garantias  –  Juiz  de  instrução  

criminal.  
  

A  titularidade  é  sempre  do  Ministério  Público,  os  Órgãos  de  polícia  criminal  funcionam  de  forma  subordinada  ao  
Ministério  Público;  e  o  Juiz  de  instrução  criminal  intervém  para  garantir  um  controlo  jurisdicional  dos  atos  que  colidam  
com  Direitos,  Liberdades  e  Garantias.  

Este  modelo  tem  capacidade  de  adaptação  a  cárias  situações  diferentes:  a  criminalidade  não  é  toda  igual  e  tem  
exigências  diferentes,  daí  que  seja  importante  a  flexibilidade.  

Os  resultados  deste  modelo  são  satisfatórios  por  dosi  motivos:  
•   A  investigação  criminal  é  decisiva  para  o  processo  criminal;  
•   A  estatística  portuguesa  mostra  que  são  abertos  e  arquivados  muitos  inquéritos;  

  
8.1.7.  O  problema  dos  prazos  do  inquérito:  natureza  dos  prazos  e  efeitos  da  sua  ultrapassagem  
  

Os  prazos  do  inquérito  previstos  no  artigo  276º  existem  desde  o  inicio  da  vigência  do  Código  (1987)  e  contam-‐se  
desde  a  abertura  formal  do  inquérito.  

Até  há  pouco  tempo,  a  generalidade  da  doutrina  e   jurisprudência  dizia  que  estes  prazos  eram  essencialmente  
indicativos   e   disciplinadores   e   não   perentórios.   Isto   porque   estes   prazos   não   estão   associados   a   nenhuma  
consequência  jurídica  imediata.  

O   prazo   ser   perentório   significa   que,   decorrido   o   mesmo,   a   fase   processual   tem   de   ser   encerrada.   Isto   era  
considerado  um  exagero  já  que  quando  se  abre  inquérito,  não  se  sabe  o  que  se  vai  descobrir:  pode  descobrir-‐se  pouca  
coisa  e  o  inquérito  durar  pouco  tempo,  ou  descobrir-‐se  muitas  coisas,  criarem-‐se  novas  ramificações  e  demorar  mais  
tempo.  Sendo  dinâmica,  a  investigação  criminal  pode  durar  muito  mais  do  que  o  prazo  de  seis  meses.  

Quando  estes  prazos  foram  feitos,  foram  feitos  em  função  de  uma  situação  político-‐jurídica  os  anos  70  e  80  em  
que  a  realidade  do  mundo  era  diferente.  O  avanço  tecnológico  criou  vazios  significativos  e  a  criminalidade  também  se  
foi  diferenciando.  Hoje,  temos  um  conjunto  muito  diferenciado  e  heterogéneo  de  tipos  de  criminalidade  que  exigem  
respostas  diferentes.  

O  professor  considera,  por  vários  motivos,  que  estes  prazos  são  na  realidade  indicativos  e  não  perentórios,  não  
havendo  consequências  para  a  sua  ultrapassagem.  Defende  esta  opinião  com  base  em  vários  argumentos:  

•   Se  o  legislador  quisesse  estabelecer  uma  invalidade  para  o  decurso  do  prazo  teria  que  fazê-‐lo  expressamente.  
•   As  invalidades  têm  de  estar  previstas  na  lei  quando  são  as  invalidades  mais  graves.  O  artigo  118º  diz  que  não  

há  nulidade  se  a  lei  não  declarar,  pelo  que  se  esta  não  está  declarada,  o  intérprete  não  pdoe  aqui  descobrir  
uma  nulidade.  

•   A  lei  tem  um  regime  que  demonstra  que  ultrapassados  os  prazos,  o  processo  continua  e  continua  validamente  
–  regime  de  aceleração  do  processo  e  regime  do  segredo  de  justiça.    

o   A  aceleração  do  processo  atrasado  (artigo  108º  e  ss.)  significa  que  o  atraso  não  gera  invalidade,  mas  
sim   dever   de   explicar   o   atraso   e   a   possibilidade   de   determinar   a   continuidade   do   processo   pelo  
superior  hierárquico.  Um  processo  atrasado  não  é  nulo,  deve  é  ser  acelerado.  

o   Quando  existe  um  inquérito  que  está  a  decorrer,  este  pode  estar  sujeito  a  segredo  de  justiça.  Isto  
relaciona-‐se  com  a  questão  dos  prazos  porque,  em  2007,  o  legislador  criou  o  nº8,  artigo  89º  que  diz  
que  decorridos  os  prazos  do  artigo  286º,  o  Ministério  Público  se  quiser  que  o  processo  continue  em  
Segredo  de  Justiça  interno  tem  que  pedir  ao  juiz  mais  três  meses.  se  eles  não  forem  suficientes,  pede  
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mais  algum  tempo  indispensável  à  conclusão  da  investigação,  para  manter  o  segredo.  Decorridos  os  
rpazos  ou  esgotados  os  prazos  suplementares,  acaba  o  segredo  interno  e  o  processo  continua  válido.  
Este  artigo  demonstra  que  a  ultrapassagem  dos  prazos  de  inquérito  tem  como  consequência  jurídica  
que  pode  terminar  o  segredo  interno.  É  a  confirmação  que  o  processo  continua  e  continua  válido.  

  
8.1.8.  Caracterização  da  fase  processual  e  atos  com  regime  especial  (v.g.  194º)  
  

O  processo  penal  português  é  misto.  É  marcado  por  características  inquisitórias  –  é  escrito,  pode  ser  secreto  e  não  
contraditório,  ao  contrário  do  julgamento  que  é  público,  oral  e  marcado  pelo  contraditório.  

Isto  significa  várias  coisas:  
•   Todo  o  inquérito  é  reduzido  a  escrito  e  fica  documentado,  o  que  é  importante  para  saber  o  que  foi  e  o  que  

não  foi  feito.  Nesta  fase,  os  sujeitos  processuais  comunicam  por  escrito  ou,  quando  não  comunicam,  passa-‐se  
a  escrito.  

•   Desde  2007  que  a  natureza  secreta  do  inquérito  é  facultativa.  O  processo  deixou  de  estar  sujeito  a  segredo  de  
justiça,   apenas   estando   se   requerido   por   algum   dos   sujeitos   processuais.   Até   2007,   o   inquérito   era  
obrigatoriamente  secreto.  

•   A  fase  do  inquérito  não  é  contraditória,  é  destinada  à  descoberta  da  verdade  material,  recolha  de  provas,  
identificação  de  possíveis  responsáveis…  a  defesa  apenas  existirá  depois  da  imputação  mínima.  Se  na  fase  do  
inquérito  o  processo  está  em  investigação,  só  com  a  tomada  da  primeira  decisão  (arquivar  ou  acusar)  é  que  
se  inicia  o  contraditório.  O  inquérito  apenas  pode  ter  contraditório  no  âmbito  da  aplicação  de  medidas  de  
coação:  tem  de  se  ouvir  o  arguido,  fundamentar  a  medida  e  recorrer-‐se  ao  Tribunal  Superior  (artigo  194º).  
Esta  exceção  deriva  da  produção  de  efeitos  imediatos  na  esfera  jurídica  do  arguido  por  parte  das  medidas  de  
coação.  

  
8.1.9.  A  oportunidade  processual  
  
Leituras:  

•   Bases  legais  
•   3º  volume,  GMS  (2014)  
•   PPA  (algumas  coisas  da  suspensão  provisória  foram  alteradas  em  2013)  

  
O  debate  de  saber  se  a  produção  do  processo  criminal  se  deve  basear  numa  lógica  de  estrita  legalidade  ou  se  

podem  existir  mecanismos  de  oportunidade  na  produção  do  processo  é  atual.  
Esta  lógica  de  conveniência  tem  sido  rejeitada  pelo  legislador  português  que  segue  a  lógica  da  obrigatoriedade  do  

processo  em  que,  na  abertura,  o  critério  é  legal  e  linear:  ou  há  noticia  do  crime,  ou  não  se  abre  processo,  não  há  uma  
lógica  de  conveniência,  utilidade  ou  oportunidade.  

Assim   sendo,  o  que  o  nosso   legislador   faz   é   temperar  o  processo   penal  da  obrigatoriedade   com  soluções  de  
oportunidade  processual.    

Estas  soluções  operam  dentro  do  inquérito  já  aberto.  Tratam-‐se  de  soluções  de  diversão  processual  que  seguem  
um  caminho  diferente  para  a  condução  do  inquérito  e  que  podem  fazer  com  que  o  processo  fique  por  ali  e  não  tenha  
desenvolvimento  no  âmbito  do  inquérito,  ou  mesmo  que  fique  por  ali  definitivamente.  

O  que  caracteriza  estas  situações  é  que  elas  não  implicam  verdadeiramente  um  juízo  pleno  de  oportunidade  por  
serem  promovidas  já  dentro  do  inquérito.  Isto  quer  dizer  que  o  Ministério  Público  quanto  à  abertura  do  inquérito  não  
teve  qualquer  oportunidade:  houve  noticia  do  crime,  abriu  inquérito.  

Assim,  estas  situações  de  oportunidade  são  uma  espécie  de  oportunidade  dentro  da  legalidade  e  não  uma  solução  
de  oportunidade  alternativa  à  legalidade.  No  fundo,  o  Ministério  Público  não  tem  de  sacrificar  a  legalidade  para  adotar  
uma  destas  soluções,  já  que  estas  estão  configuradas  na  lei,  têm  certos  requisitos  e  são,  por  isso,  controláveis  dentro  
da  legalidade.  O  que  a  lei  oferece  são  oportunidades  de  obter  soluções  que  não  passem  por  um  julgamento  ou  por  
uma  acusação,  por  exemplo,  mas  que  são  igualmente  inseridas  num  quadro  de  legalidade.  
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Estas  soluções  são  formas  de  obter  a  justiça  pouco  grave  sem  estar  a  levar  a  cabo  um  julgamento  para  imputar  
responsabilidades.  

As  nossas  soluções  de  oportunidade  processual  são  soluções  que  correspondem  a  uma  oportunidade  dentro  de  
um  quadro  de  legalidade  e  a  uma  oportunidade  vinculada  com  controlo  do  juiz.  As  soluções  de  oportunidade  nunca  
são  decisões  unilaterais  do  Ministério  Público,  há  sempre  controlo  do  juiz.  

  
Temos  essencialmente,  três  soluções  de  oportunidade  processual:  

•   A  mediação  penal  (criada  em  2007)  
•   O  arquivamento  em  caso  de  dispensa  de  pena  (criada  com  o  inicio  da  vigência  do  código)  
•   A  suspensão  provisória  do  processo  (criada  com  o  inicio  da  vigência  do  código)  

  
A  mediação  penal  (Lei  21/2007)  
  

Consiste  na  suspensão  do  processo  com  envio  do  caso  para  a  mediação  penal.    
Através  de  um  processo  informal  e  simplificado,  o  mediador  tenta  que  os  sujeitos  processuais  que  estão  desavindos  

cheguem  a  acordo  sobe  a  questão  do  litigio  para  que  este  tenha  fim.  
Apresenta  as  seguintes  características:  
•   É  intraprocessual  
•   Só  se  aplica  a  crimes  semipúblicos  e  particulares  
•   Tem  um  regime  que  exclui  certos  crimes  do  âmbito  da  mediação,  mesmo  que  tenham  a  natureza  exigida  

(crimes  sexuais,  por  exemplo)  
•   Tem  prazos  curtos  
•   Obtido  o  acordo,  a  homologação  vale  como  desistência  da  queixa  

  
A  existência  de  acordo  entre  arguido  e  ofendido  vai  pôr  fim  ao  litigio  mais  cedo  e  fazê-‐lo  com  menores  custos  

processuais.  
A  mediação  cria  um  momento  em  que  o  processo  fica  suspenso  (artigos  281ºe  282º  e  permite  uma  recomposição  

dos  interesses  em  causa  através  de  um  acordo  entre  o  arguido  e  o  ofendido  que  é  mediado.  
Como  dito  anteriormente,  obtendo-‐se  acordo,  a  sua  homologação  vale  como  desistência  da  queixa.  Mas  o  acordo  

pode   não   ser   cumprido.   Neste   caso,   permite-‐se   a   reapresentação   da   queixa   no   prazo   de   um   mês   após   o  
incumprimento.  É  um  dos  casos  específicos  em  que  o  legislador  permite  a  apresentação  de  uma  queixa  que  já  tinha  
sido  apresentada,  mas  só  porque  o  acordo  da  mediação  não  foi  cumprido.  
  
O  arquivamento  em  caso  de  dispensa  de  pena  (artigo  280º)  
  

Trata-‐se   de   uma   figura   de   arquivamento   em   que   o   processo   é   encerrado   por   sua   consequência.   Sendo   um  
arquivamento,  não  existe   atribuição  efetivada   responsabilidade,  no   sentido  em  que  não  há   sujeição  a  uma  pena.  
Existem  factos  que  poderiam  levar  a  uma  aplicação  e  sanção,  mas  não  há  atribuição  de  responsabilidade.  Apesar  de  
se  ter  prova,  nestes  casos,  os  factos  praticados  não  são  encaminhados  para  julgamento,  mas  sim  arquivados.  

A  dispensa  de  pena  é  uma  declaração  e  culpa  desacompanhada  de  pena  efetiva.  Quando  existe  dispensa  de  pena,  
o  que  existe  é  uma  alternativa  à  punição.  O  facto  que  o  agente  cometeu  constitui  uma  ação  típica,  ilícita,  culposa  e  
punível,  só  que  em  fez  de  pena  de  prisão  ou  multa,  a  lei  permite  que  por  baixa  gravidade  do  facto  seja  declarada  a  
culpa  sem  decisão  de  pena  efetiva.  Trata-‐se,  portanto,  de  uma  declaração  formal  de  culpa  desacompanhada  de  pena  
efetiva.  

A  dispensa  de  pena  está  prevista  no  artigo  74º,  CP  para  casos  de  pequena  gravidade  e  em  normas  especiais  como  
alternativa  à  sanção  principal.  A  dispensa  de  pena  será  possível  para  crimes  puníveis  com  pena  de  prisão  não  superior  
a  6  meses  ou  só  com  pena  de  multa  não  superior  a  120  dias  se:  

•   A  ilicitude  do  facto  e  a  culpa  do  agente  forem  diminutas  
•   O  dano  tiver  sido  reparado  
•   À  dispensa  de  pena  se  não  opuserem  razões  de  prevenção;  
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Estando   reunidos  estes   critérios,   o  Ministério  Público  pode  promover  o   arquivamento   legitimamente,   tem  de  
identificar  os  factos,  ter  prova  e  ter  elementos  que  permitam  dizer  que  o  arguido  cometeu  os  factos.  Satisfeitos  estes  
critérios,  a  lei  processual  permite  a  promoção  do  arquivamento  pelo  Ministério  Público  nos  termos  do  artigo  280º  
com  a  concordância  do  juiz  de  instrução.  
  
A  suspensão  provisória  do  processo  (artigo  281º  e  282º)  
  

Esta  é  uma  solução  de  oportunidade  com  grande  campo  de  aplicação  que  tem  como  intervenientes  o  arguido  e  o  
assistente.  Consiste  em  suspender  a  tramitação  do  processo  com  intervenção  dos  sujeitos  processuais,  criando  uma  
solução  com  o  exercício  de  poderes  de  autoridade  em  que  o  arguido  fica  sujeito  à  imposição  de  regras  de  condutas  e  
fica  sujeito  a  um  regime  próprio.  

O  arguido  é  controlado  no  cumprimento  das  regras  e  imposições  de  conduta  e,  findo  esse  regime,  o  processo  é  
arquivado  nos  termos  do  artigo  282º.  Este  arquivamento  resulta  da  prova  de  que  o  regime  aplicado  foi  cumprido  pelo  
arguido.  

Tem,  essencialmente,  três  momentos:  
1.   O  momento  em  que  o  processo  é  suspenso;  
2.   O  momento  em  que  o  arguido  é  sujeito  a  regras  de  conduta  ou  injunções  com  regime  de  prova  (não  frequentar  

locais,  não  se  aproximar  do  queixoso,  reparações  ao  ofendido,  proibição  de  condução…);  
3.   O  momento  em  que  há  o  arquivamento  e  si;  

  
É  um  regime  próprio,  processualmente  imposto  ao  arguido,  ainda  que  com  o  seu  acordo.  O  arguido  fica  sujeito  a  

um  controlo  por  via  do  Ministério  Público  em  que,  se  incumprir  aquilo  a  que  está  determinado  o  processo  é  reaberto.  
A  suspensão  provisória  do  processo  (artigo  281º)  não  exclui  perentoriamente  a  continuação  do  processo,  só  ficando  
este  excluído  quando  é  arquivado  em  função  do  cumprimento.  

Esta  solução  de  oportunidade  processual  tem  uma  aplicação  prática  muito  grande  por  duas  razões:  
•   Tem  pressupostos  que  permitem  um  grande  espectro  de  aplicação  (crimes  com  pena  até  5  anos).  
•   Tem  grande  aplicabilidade  e  nos  crimes  rodoviários  que  estão  no  topo  da  prática  de  crimes  em  Portugal.  

  
8.1.10.  O  segredo  de  justiça  
  

•   GMS  –  DPP  II,  p.  42  e  ss.  
•   PPA  –  CPP,  art.  86º  e  89º;  CP,  art  371.  
•   FCP  ver  CEJ  9/2008,  p.7-‐44  
•   FCP  “segredo  de  justiça  e  acesso  ao  processo”;  jornadas  DPP,  2004  
•   PGR  –  auditoria  (2014)  

  
8.1.10.1.  Duração  do  inquérito  e  segredo  de  justiça  (artigos  86º  e  89º/6)  
  

O  segredo  de  justiça  traduz-‐se  num  dever  de  reserva  sobre  o  conteúdo  dos  atos  processuais  praticados.  É  um  dever  
de  reserva  no  sentido  de  não  se  permitir  a  sua  divulgação  e  em  alguns  casos  não  se  permitir  sequer  o  acesso  por  parte  
dos  sujeitos  processuais.  

O  segredo  de  justiça  está  regulado  no  artigo  86º  e   teve  uma  formulação  completamente  nova  em  2007,  tendo  
posteriormente,  em  2010,  uma  atualização  muito  discreta  a  nível  do  nº6,  alínea  a).  Em  2007  foi   também  criado  o  
artigo  89º/6.  

No  Código  penal   temos  um  crime  de   violação  do   segredo  de   justiça  no  artigo  371º   cujo   tipo   incriminador   foi  
também  reformulado  em  2007.  Isso  é  fundamental  já  que  uma  parte  da  proteção  conferida  pelo  regime  do  segredo  
de  justiça  deriva  da  sua  violação  ser  crime.  

No  regime  atual  o  segredo  de  justiça  só  existe  no  inquérito  se  for  decretado.  Os  processos  começam  todos  sem  
segredo  de  justiça  e  é  possível  o  Ministério  Público  ou  os  outros  sujeitos  processuais  decretarem  ou  requererem  a  
sujeição  a  segredo,  com  controlo  do  juiz  de  instrução.  No  regime  anterior  a  2007  a  sujeição  do  processo  a  segredo  
decorria  da  lei  e  não  da  vontade  das  partes  ou  do  Ministério  Público.  
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8.1.10.2.  Natureza  e  finalidades  do  segredo  de  justiça  (artigo  20º/3,  CRP)  
  

O  segredo  de  justiça  foi  criado  em  1987  pelo  legislador,  como  associado  à  característica  mista  do  processo  penal  
português  em  que  havia  uma  fase  secreta,  escrita  e  não  contraditória  que  se  destinava  a  fazer  a  investigação  criminal.  

Assim,  em  primeira  linha  o  segredo  de  justiça  servia  para  proteger  a  investigação  criminal.  É  fundamental  fazer  essa  
investigação  em  reserva  de  forma  a  evitar  que  se  destruam  provas,  ameacem  testemunhas,  combinem  histórias…  Para  
que  a  investigação  tenha  sucesso,  por  vezes  tem  de  ser  feita  em  regime  coberto.  

Em  segunda  linha,  o  segredo  de  justiça  também  está  ligado  à  preservação  de  interesses  de  pessoas  que  podem  
contribuir  para  o  processo  como  testemunhas  e  à  presunção  de  inocência.  O  arguido  pode  ter  interesse  no  segredo  
de  justiça  apesar  de  isso  limitar  o  seu  acesso  aos  autos.  Não  sair  para  fora  o  que  está  a  ser  investigado  pode  ser  uma  
forma  de  preservar  a  sua  imagem  e  a  sua  vida.  

O   artigo   20º/3,   CRP   constitucionaliza   a   figura   do   segredo   de   justiça   como   garantia   fundamental   dos   direitos  
fundamentais.    

Porém,  a  doutrina  não  foi  unânime  nesta  constitucionalização,  entendendo  que  isso  implicava  obrigações  para  o  
legislador  infraconstitucional.  É  preciso  ter  em  conta  que  esta  é  apenas  uma  figura  do  processo  penal.  

A  lei  tinha  um  regime  muito  apertado  de  segredo  de  justiça:  era  um  regime  obrigatório,  decorrente  da  lei  que  
durava  desde  o  inicio  do  processo  até  ao  fim  do  inquérito.  Isto  tornou  o  segredo  de  justiça  num  bem  muito  apetecível.  
Em  regra,  não  podia  ser  divulgada  informação,  o  que  para  a  comunicação  social  queria  dizer  que  quanto  mais  proibido  
fosse  ao  cesso  à  informação,  mais  valia  aceder  a  ela.    

Criavam-‐se   verdadeiros   escândalos   acerca   de   informações   obtidas   e   começou   a   criar-‐se   um   ambiente   caótico  
porque  as  violações  eram  sucessivas,  o  regime  legal  era  muito  rigoroso  e  havia  opiniões  para  todos  os  casos.  
  
8.1.10.3.  Segredo  e  publicidade:  conteúdo  
  

Antes  da  reforma  o  segredo  era  obrigatório  e  imposto  por  lei  e  mantinha-‐se  enquanto  o  inquérito  estivesse  aberto.  
Para  manter  o  segredo,  bastava  manter  o  inquérito  aberto.  O  arguido  e  o  assistente  não  tinham  acesso:  

•   O  arguido  porque  o  processo  não  se  desenvolvia  e  ele  não  podia  ter  informações  sobre  o  mesmo,  e  continuava  
assim  constituído  arguido.    

•   O  assistente  podia  ter  a  sensação  de  que  havia  inércia,  mas  não  podia  aceder  ao  processo  para  exigir  a  sua  
continuação  porque  não  sabia  o  que  lá  estava.    

O   segredo   de   justiça   servia   também   para   tapar   debilidades   do   sistema   de   investigação   criminal.   Enquanto  
estivesse  em  segredo,  não  podia  haver  acesso  ao  processo.  
  
O  regime  do  segredo  de  justiça  implica,  nos  termos  do  artigo  86º/8  as  proibições  de  

•   Assistir  aos  atos  e  tomar  conhecimento  do  conteúdo;  
•   Divulgar  a  ocorrência  do  ato  processual  e  dos  seus  termos  independentemente  do  arquivo;  

  
Quando  não  vigora  o  segredo  e  vigor  a  publicidade,  o  regime  resulta  do  artigo  86º/6:  

•   É  permitido  assistir  aos  atos  processuais;  
•   É  permitido  reproduzir  e  narrar  os  atos  processuais,  nomeadamente  na  comunicação  social;  

  
8.1.10.4.  Tutela  processual  e  tutela  penal  do  segredo  (artigo  371º,  CP)  
  

Existe  uma  diferença  entre  a  tutela  processual  e  a  tutela  penal  do  segredo.  Existem  várias  tutelas  processuais,  mas  
nem  todas  são  penais.  

O  artigo  371º,  CP  proíbe  a  divulgação  do  teor  do  ato  processual  e  é  um  crime  do  ponto  de  vista  substantivo.  
As   proibições   processuais   aplicam-‐se   a   todas   as   situações   (quer   intencionalmente,   quer   por   negligencia).  

Diversamente,  só  é  crime  de  violação  de  segredo  de  justiça  a  divulgação  dolosa  e  não  a  divulgação  negligente.  
Daqui  conclui-‐se  que  as  proibições  penais  são  mais  limitadas  do  que  as  proibições  processuais.  
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8.1.10.5.  Segredo  interno  e  segredo  externo  
  
Outra  distinção  importante  é  entre  segredo  interno  e  segredo  externo:  

•   Segredo  interno:  o  processo  está  em  segredo  para  todos,  incluindo  para  os  sujeitos  processuais  que  não  têm  
a  titularidade  do  processo.  O  segredo  interno  implica  limitações  o  acesso.  Quando  há  segredo  interno  também  
há  segredo  externo.  

•   Segredo  externo:  caso  em  que  a  lei  facilita  o  acesso  ao  processo,  mas  continua  a  exigir  que  este  não  seja  
transposto  para  fora.  

  
Quando  é  deduzida  acusação  o   segredo   termina,  quer  o   interno,  quer  o  externo.  O  processo   torna-‐se,   então  

acessível  por  todos  os  sujeitos  processuais  e  quem  tenha  legitimidade  de  acesso,  como  a  comunicação  social.  
  
8.1.10.6.  O  regime  antes  e  depois  de  2007  e  o  acrescento  de  2010  
  

Até  2007,  o  Ministério  Público  geria  o  próprio  segredo:  a  lei  impunha  o  segredo  e  o  Ministério  Público  ficava  com  
todo  o  poder  sobre  o  inquérito,  gerindo  também  o  acesso  ao  processo.  Uma  das  intenções  da  reforma  passou  pro  triar  
este  poder  ao  Ministério  Público.  

  
A  alteração  foi  feita  por  duas  vias:  
•   Introduz-‐se  a  figura  do  juiz  de  instrução  que  passa  a  ter  de  validar  as  decisões  de  sujeição  ao  processo  e  passa  

a  resolver  os  diferendos  entre  o  Ministério  Público  e  o  arguido/assistente.  
•   O  Ministério  Público  perde  o  poder  de  gerir  o  segredo  e  são  introduzidos  prazos  para  o  segredo  interno.  

  
Passou-‐se  de  um  regime  obrigatório,  gerido  pelo  Ministério  Público  e  sem  prazos  para  um  regime  facultativo,  com  

intervenção  do  juiz  de  instrução  e  prazos.  
  
Em  2010,  o  legislador  acrescenta  que  a  publicidade  do  processo  significa  que  se  pode  assistir  aos  atos  processuais,  

mas  apenas  aos  atos  da  fase  instrutória  e  de  julgamento.  Isto  significa,  À  contrario,  que  não  há  livre  acesso  na  fase  do  
inquérito  (artigo  86º/6,  a).  
  
Alterações  após  2007:  

•   Facultativo  e  atinente  ao  inquérito:  O  segredo  passa  a  ser  uma  exceção  e  passa  a  ser  facultativo,  o  que  quer  
dizer  que  tem  que  ser  decretado.  O  facto  de  ser  facultativo  é  importante  para  perceber  que  o  segredo  de  
justiça  não  se  justifica  para  todos  os  processos.  O  segredo  de  justiça  passou  também  a  valer  apenas  para  a  
fase  do  inquérito,  quando  anteriormente  permitia  que  o  arguido  pedisse  para  que  este  continuasse  na  fase  de  
instrução  (havendo),  caso  em  que  apenas  se  continuava  em  segredo  externo.  Esta  fase  de  segredo  externo  foi  
abolida   porque   a   partir   do  momento   em   que   é   feita   a   acusação,   há   direito   de   acesso   ao   processo   e   há  
notificações  para  fora  do  processo.  Isso  significa  que  já  há  demasiada  gente  a  saber  do  processo,  o  que  tornava  
o  segredo  vulnerável.  Por  outro  lado,  também  já  não  se  justifica  a  proteção  da  investigação.  

•   Depende  da  promoção  dos  sujeitos  processuais:  quando  algum  dos  sujeitos  processuais  sinta  necessidade  de  
que  o  processo   seja   sujeito   a   segredo,   faz  uma  promoção  processual.   Pode   ser  da   iniciativa  do  particular  
(artigo  86º/2),  que  tem  de  ser   feita  por  requerimento  e  decidida  pelo   juiz  de   instrução,  ou  por  decisão  o  
Ministério  Público  (artigo  86º/3)  validada  pelo  juiz  de  instrução  criminal  no  prazo  de  72h.  Assim,  não  é  a  lei  
que  decide  quais  os  processos  que  devem  estar  sob  segredo  de  justiça,  mas  sim  o  arguido,  o  assistente  ou  o  
Ministério  Público.  

•   Intervenção  do  Juiz  de  instrução  criminal:  O  Ministério  Público  é  titular  da  fase  processual,  mas  não  é  ele  que  
decide  autonomamente  sobre  o  segredo  e  a  sua  gestão.  O  juiz  de  instrução  criminal  passa  a  ter  intervenção  
nesta  matéria,  quer  no  que  toca  à  aplicação  do  segredo  de  justiça,  quer  no  que  toca  ao  seu  levantamento.  O  
juiz  não  conhece  o  conteúdo  do  processo,  nem  tem  que  partilhar  a  estratégia  que  o  Ministério  Público  vai  ter  
na  gestão  do  inquérito.  Há  uma  sobreposição  e  controlo  jurisdicional  feita  através  da  intervenção  do  juiz  de  
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investigação  criminal  no  inquérito  em  matéria  do  segredo  de  justiça  que  significa  que  o  Juiz  terá  um  poder  
decisório  sem  ter  o  conhecimento  interno  do  processo.  Há  uma  sobreposição  e  controlo  jurisdicional  feita  
através  do  Juiz  no  inquérito  em  matéria  do  segredo  de  justiça  que  significa  que  este  terá  um  poder  decisório  
sem   ter  o   conhecimento   interno  do  processo.  Apesar  de  não   conhecer   o  processo,  nem  da  estratégia  do  
Ministério   Público,   o   juiz   pode   controlar   a   existência   de   fundamentação   para   o   segredo   de   justiça,   não  
podendo  debater  a  razoabilidade  da  fundamentação  presentada  pelo  Ministério  Público  

•   Existência  de  prazos  de  vigência:  antes  de  2007,  o  segredo  de   justiça  durava  enquanto  estivesse  aberto  o  
inquérito.  A  reforma  de  2007  resolveu  sujeitar  o  processo  aos  prazos  do  artigo  276º  para  que  em  função  
desses  se  pudesse  quebrar  o  segredo  interno  (artigo  89º/6).  

  

A  lei  permite  que  o  segredo  de  justiça  termine  por  três  formas:  
•   Decisão  do  Juiz  de  instrução  criminal  (artigo  86º/5);  
•   Decisão  do  Ministério  Público  (artigo  86º/4);  
•   Decurso  do  prazo  (artigo  89º6);  

  
8.1.10.7.  Reservas,  críticas  e  limites  ao  regime  
  

Existe   um   relatório   público   lavrado   pela   Procuradoria   Geral   da   República   que   faz   um   levantamento   em   que  
apresenta  uma  leitura  de  algumas  vantagens  e  desvantagens  deste  regime.  
  
Vantagens:  

•   O  facto  de  o  regime  se  ter  tornado  facultativo  diminuiu  o  campo  de  incidência  do  segredo,  já  que  nem  todos  
os  processos  justificam  o  regime  de  reserva;  

•   O  facto  de  o  segredo  de  justiça  ter  sido  limitado  ao  inquérito  torna-‐o  transitório;  
  
Desvantagens:  

•   O  Ministério  público  deixou  de  ter  poder  autónomo  na  gestão  do  segredo  de  justiça.  Em  vez  de  adotar  um  
modelo  de  solução,  o  legislador  somou  vários  modelos:  o  mecanismo  de  intervenção  do  juiz  de  instrução  e  o  
mecanismo  dos  prazos.  Estas  duas  soluções  podiam  ser  alternativas,  mas  o  legislador  decidiu  fazer  o  controlo  
através  dos  dois.  Assim,  passou-‐se  do  oito,  para  o  oitenta.  

•   O  facto  de  o   juiz  de   instrução   ter  um  poder   fundamental  na  validação  da  decisão  do  Ministério  Público  é  
contraproducente  já  que,  por  não  ser  titular  da  fase  processual,  o  juiz  não  tem  conhecimento  dos  autos,  da  
estratégia  processual…  Assim,  não  há  grande  controlo  que  possa  fazer.  O  que  o  juiz  pode  fazer  é  controlar  a  
existência  de  fundamentação  e  os  pressupostos  para  o  Ministério  Público  poder  sujeitar  o  processo  a  segredo.  
Porém,  o  juiz  não  pode  controlar  verdadeiramente  a  bondade  da  fundamentação.  Deste  modo,  conclui-‐se  que  
lhe  é  dado  um  poder  fundamental  em  circunstâncias  em  que  o  seu  conhecimento  é  diminuto.  

•   A  eleição  da  publicidade  como  regra  (já  que  o  segredo  é  facultativo)  é  um  erro  num  processo  penal  de  natureza  
mista,  já  que  o  que  o  caracteriza  é  a  existência  de  uma  fase  destinada  à  investigação  criminal,  ao  apuramento  
de  factos  e  à  recolha  de  provas  e  outra  pública  que  será  o  julgamento.  A  decisão  do  legislador  penal  pelo  
modelo  misto  deveria  ter  sido  corretamente  interpretada  pelo  legislador  parlamentar.    

•   O  modelo  dos  prazos  (artigo  89º/6)  utilizado  para  controlo  do  segredo  de  justiça  fazia  com  que,  decorrido  o  
prazo  previsto  para  o  inquérito  se  quebrasse  automaticamente  o  regime  de  segredo  interno,  a  menos  que  
fosse  requerida  prorrogação.  Até  o  regime  ser  atenuado  em  2010,  isto  criava  bastantes  problemas,  por  ser  um  
sistema  que  não  ponderava  o  que  estava  dentro  do  processo.  Simplesmente  foi  criado  para  que  o  Ministério  
Público   revelasse   a   sua   informação   e   encerrasse   rapidamente   a   investigação.   Isto   criava   bastantes  
vulnerabilidades  no  inquérito  porque  os  arguidos  passavam  a  ter  acesso  a  todos  os  elementos  do  processo  
ainda  que  a  investigação  ainda  se  encontrasse  em  curso.  É  preciso  ter  em  consideração  que  o  decurso  do  prazo  
nem  sempre  depende  do  Ministério  Público,  que  pode  pedir  uma  perícia,  por  exemplo,  e  ter  de  esperar  10  
meses  por  ela.  
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8.1.10.8.  Facto  histórico  e  segredo  processual:  a  liberdade  de  imprensa  
  

Quer  relativamente  ao  antigo  regime,  quer  relativamente  ao  novo  regime,  os  jornalistas  sempre  disseram  que  o  
Segredo  de  Justiça  viola  a  liberdade  de  imprensa,  porque  impede  o  jornalista  de  ter  a  informação,  de  a  tratar  e  de  a  
divulgar.    

Não  há  aqui  nenhuma  inconstitucionalidade  já  que  na  própria  configuração  da  liberdade  de  imprensa  esta  tem  
limites  que  resultam  do  direito  criminal,  por  norma  expressa  da  Constituição.  A  liberdade  de  imprensa  cessa  quando  
a   informação  se   traduzir  na  prática  de  um  crime.  Para  além  disto,  a   imprensa  só  é   limitada  no  que   toca  aos  atos  
processuais  e  ao  conteúdo  dos  factos  sociais  que  são  levados  para  o  processo.  O  facto  histórico,  aquilo  que  acontece  
no   mundo   antes   de   existir   processo   e   segredo   não   está   sujeito   a   segredo,   pelo   que   o   jornalista   pdoe   divulgar  
livremente  essa  informação.    

A  Procuradoria  Geral  dizia  que  a  violação  do  segredo  de  justiça  só  existia  se  alguém  ligado  ao  processo  libertasse  
informação,  o  que  gerava  um  regime  de  imunidade  completa:  o  jornalista  não  era  autor  da  fuga  de  informação  por  
não  ter  acesso  ao  processo  e  por  isso  não  seria  punido,  e  quem  dava  a  informação  ficava  protegido  pelo  jornalista  que  
tem  o  direito  de  proteger  as  suas  fontes.    

O  professor  discordava  disto:  o  crime  de  violação  do  segredo  de  justiça  deveria  ser  um  crime  comum  –  todos  o  
poderiam  cometer.  Parte  do  artigo  371º,  CP  concorre  para  esta  ideia:  é  proibida  a  divulgação  do  teor  do  ato  processual  
quer  a  pessoa  tenha  tido,  ou  não,  contacto  com  o  processo.  
  

8.1.10.9.  A  quebra  automática  do  segredo  O  acórdão  TC  428/2008  
  

O  regime  da  quebra  automática  do  segredo  de  justiça  por  decurso  do  prazo  levanta  vários  problemas.  Entre  2007  
e  2008,  a  aplicação  imediata  do  novo  artigo  89º/6  era  feita  sem  qualquer  ponderação,  o  que  fazia  com  que  o  segredo  
interno  terminasse  automaticamente.  Os  sujeitos  processuais  podiam  ter  acesso  ao  conteúdo  do  processo,  mas  não  
podem  relevar  informações  para  o  exterior.  

Perante  isto,  chegaram  a  subir  casos  a  Tribunal  constitucional  e  este  chegou  a  declarar  inconstitucional  o  dado  
artigo  por  não  cumprir  o  artigo  20º/3,  CRP,  isto  é,  por  não  oferecer  uma  proteção  adequada  ao  segredo  de  Justiça.  O  
artigo  do  CPP  não  distingue  os  elementos  a  que  o  arguido  pode  ter  acesso,  pelo  que  por  quebra  do  segredo  o  arguido  
passa  a  ter  acesso  a  tudo:  testemunhas,  escutas  que  estejam  a  ser  utilizadas…  

Mediante  isto,  o  Tribunal  Constitucional  entendeu  no  Acórdão  428/2008  que,  por  o  artigo  89º/6  permitir  o  acesso  
a  tudo,  este  é  inconstitucional  por  violar  a  exigência  do  artigo  20º/3,  CRP.  O  segredo,  quando  existe,  tem  de  ter  uma  
proteção  adequada,  não  pode  ser  objeto  de  vulnerabilidades  por  simples  decurso  do  prazo.  

Este   problema   foi   atenuado   em   2010   com   as   correções   que   foram   feitas,   entre   as   quais   o   artigo   89º/6   que  
acrescenta  um  prazo  adicional  aos  prazos  do  artigo  276º  (3  meses),  o  qual  pode  ser  prorrogado  quando  estiverem  em  
causa  criminalidades  a  que  se  referem  as  alíneas  i)  a  m)  do  artigo  1º,  CPP.  

Esta  situação  foi  uniformizada  pelo  Supremo  Tribunal  de  Justiça  no  Acórdão  5/2010  
  
Assim,  decorrido  o  prazo  do  artigo  276º,  o  artigo  89º/6  determina  que  o  arguido  passa  a  ter  acesso  a  tudo,  salvo  em  
algumas  exceções:  

•   Decorrido   o   prazo,   pode   ser   pedido   um   adiamento   do   acesso   aos   autos   por   mais   três   meses   (primeira  
prorrogação);  

•   Terminados  os  3  meses,  pode  haver  uma  prorrogação  pro  mais  3  meses  (segunda  prorrogação);  
è   O  Supremo  Tribunal  de  Justiça  fez  uma  interpretação  diferente,  entendendo  que  a  primeira  prorrogação  é  de  3  

meses,  e  que  a  segunda  seria  pelo  tempo  que  fosse  indispensável  para  concluir  a  investigação  
  
8.1.10.10.  Regimes  especiais  
  
Temos  três  regimes  especiais  em  relação  ao  regime  do  Segredo  de  Justiça:  

•   Escutas  (artigo  188º/8):  o  segredo  quanto  às  mesmas  não  termina  mesmo  decorrido  o  prazo  do  artigo  89º/6,  
só  terminando  com  o  fim  do  inquérito;  
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•   Primeiro  interrogatório  judicial  do  arguido  (artigo  141º/1  e  4):  no  primeiro  interrogatório  judicial  do  arguido  
é  obrigatório  dar  informação  ao  arguido  sobre  os  factos,  enquadramentos  jurídicos,  meios  de  prova,  desde  
que  isso  não  ponha  em  causa  o  processo.  Este  primeiro  interrogatório  tem  um  regime  especial  de  divulgação  
de  informação  que  obriga,  independentemente  do  segredo  de  justiça,  a  que  seja  dada  alguma  informação  ao  
arguido.;  

•   Medidas  de  coação  (artigo  194º/6,  7  e  8):  Obriga  a  que,  ao  ser  aplicada  uma  medida  de  coação,  mesmo  que  
o  processo  esteja  em  segredo  de  justiça,  seja  dada  informação  ao  arguido  para  que  este  possa  questionar  e  
fundamentar   o   pedido.   Anteriormente   a   2007,   esta   informação   constava   apenas   dos   autos,  mas   como   o  
arguido  não  tinha  acesso  aos  mesmos,  não  podia  contestar.  Assim,  podia  ser-‐lhe  requerida  a  prisão  preventiva,  
sem  que  o  arguido  soubesse  ou  pudesse  dizer  algo.  Este  regime  era  inconstitucional,  pelo  que  passou  a  ser  
obrigatório   prestar   ao   arguido   toda   a   informação   que   fosse   dada   ao   juiz   para   fundamentar   o   pedido   de  
aplicação  da  medida.  

  
8.1.11.  O  encerramento  do  inquérito  
  
O  inquérito  pode  ser  encerrado  de  duas  formas  diferentes:  

•   Por  meio  das  soluções  de  oportunidade  do  processo;  
•   Através  da  acusação/arquivamento;  

  
O  arquivamento  (artigo  277º)  ocorre  por  despacho  de  arquivamento  quando  não  temos  provas  suficientes  para  

proceder   à   acusação   ou   por   caducidade.   Este   arquivamento   não   é   controlado   judicialmente,   sendo   uma   decisão  
exclusiva  do  Ministério  Público.  

Ainda  assim,  é  possível  a  sua  reabertura  nos  termos  do  artigo  279º.  De  acordo  com  este  artigo,  o  inquérito  só  pdoe  
ser  reaberto  se  surgirem  novos  elementos  de  prova  que  invalidem  os  fundamentos  invocados  pelo  Ministério  Público  
no  despacho  de  arquivamento.  

  
A  acusação  (artigo  283º)  ocorre  por  despacho  acusatório,  apresentado  no  prazo  de  10  dias,  e  trata-‐se  de  uma  peça  

processual  em  que  se  faz  uma  imputação  indiciária  de  factos  ilícitos  a  certos  agentes.  A  acusação  tem  de  ter  factos,  
enquadramento  jurídico,  tem  de  ser  apoiada  em  provas  e  tem  de  ser  imputada  a  alguém.  A  acusação  tem  de  conter  
estes  elementos,  sob  pena  de  nulidade  (artigo  283º).  
  
Qual  o  critério  para  arquivar  ou  deduzir  acusação?  
  

O  critério  é  essencialmente  probatório:  têm  que  haver  indícios  suficientes  de  se  ter  verificado  o  crime  e  de  quem  
foi  o  seu  agente.  Os  indícios  suficientes  são  definidos  no  artigo  283º/2   como  aqueles  de  que  possa  “resultar  uma  
possibilidade  razoável  de  ao  arguido  vir  a  ser  aplicada,  por  força  deles,  em  julgamento,  uma  pena  ou  uma  medida  de  
segurança”.  

Este  critério  tem  alguns  pilares,  nomeadamente  o  de  contar  como  indicio  suficiente,  apenas  aquilo  que  se  tenha  
até  esse  momento,  aqueles  que  por  sua  força  já  permitirem  antever  uma  pena.  Isto  quer  dizer  que  o  Ministério  Público  
não  pdoe  deduzir  acusação  contando  com  meios  de  prova  que  não  tenha,  mas  que  conte  obter.  

A  probabilidade  exigida  é  a  possibilidade  razoável,  que  pode  ser  entendida  de  acordo  com  a  teoria  da  probabilidade  
dominante:  dos  elementos  que  existem  tem  que  ser  mais  provável  que  o  arguido  seja  acusado  do  que  absolvido.  

Existe  outra  corrente  que  entende  que  não  basta  esta  probabilidade  dominante,  tem  de  existir  fortes  indícios,  isto  
e,  uma  probabilidade  muito  forte  de  condenação.    

Todavia,  a  expressão  “elevada  probabilidade”  não  é  a  que  consta  na  lei.  Ora,  o  confronto  sistemático  entre  o  artigo  
283º  e  as  outras  normas  que  utilizam  a  expressão  “fortes  indícios”  demonstra  que  esse  não  pdoe  ser  utilizado  dessa  
maneira.  A  probabilidade  de  condenação  tem  de  ser  mais  elevada  do  que  a  de  absolvição.  

Para  o  professor,  estas  são  normas  de  conduta  processual  e  que  estabelecem  os  patamares  mínimos  para  um  caso  
ir  a  julgamento,  interpretar  o  critério  como  sendo  necessária  uma  “elevada  probabilidade”  é  interpretar  contra  legem.  
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8.2.  A  instrução  
  
Leituras:  

•   MJA  -‐p.78  e  ss;  p  93.  e  ss.  
  

A  instrução  (artigo  286º)  é  uma  fase  intermédia  e  facultativa  que  ocorre  entre  o  fim  do  inquérito  e  o  julgamento.  
Por   ser   facultativa,   só  ocorre  a   requerimento,   visando  efetuar  o   controlo   jurisdicional  da  decisão  que  pôs   fim  ao  
inquérito  –  quer  da  decisão  de  arquivamento,  quer  da  decisão  e  acusação.  

  
A  instrução  tem  duas  vertentes  (artigo  287º):  
•   Pode   ser   uma   reação   ao   arquivamento,   caso   em   que   será   requerida   pelo   assistente,   a   menos   que   o  

procedimento  não  dependa  de  acusação  particular.  Será  uma  forma  de  reafirmar  a  sua  pretensão  ou  atuar  
perante  uma  acusação  que  considere  incompleta.  

•   Pode  ser  uma  reação  à  acusação,  caso  em  que  será  requerida  pelo  arguido.  Será  uma  fase  de  exercício  mais  
intensa  do  sue  direito  de  defesa.  

  
Existem  dois  aspetos  importantes  a  considerar  na  instrução:  

•   Desde  2007,  a   fase  de   instrução  só  ocorre  na   tramitação  do  processo  comum:  os  processos  especiais  não  
consentem   instrução,  o  que  quer  dizer  que  quando  o  Ministério  Público  promove  uma   forma  especial   de  
processo  exclui  a  possibilidade  de  existir  instrução.  

•   O  regime  dos  crimes  particulares  tem  nuances:  quando  é  promovido  o  processo  para  que  o  particular  acuse,  
se   entender,   está   a   apontar-‐se   o   caminho   que   o   particular   quer.   Nestes   casos,   só   o   arguido   é   que   pode  
requerera  instrução  porque  o  autor  já  se  pré-‐vinculou  ao  decidir  acusar.  

  
Esta  fase  significa  que  o  juiz  de  instrução  vai  apreciar  as  razões  de  acusação  ou  de  arquivamento.  No  entanto,  vai  

fazê-‐lo  numa  lógica  de  contraditório:  se  houver  acusação,  o  juiz  vai  apreciá-‐la  envolvendo  a  pretensão  do  arguido;  se  
houver  arquivamento,  o  juiz  vai  apreciá-‐la  envolvendo  a  pretensão  do  assistente.  
  
8.2.1.  Reações  ao  arquivamento  do  inquérito  
  
No  caso  do  arquivamento,  a  lei  oferece  dois  caminhos  alternativos  ao  assistente.  

•   Requerer  intervenção  hierárquica  (artigo  278º):  O  Ministério  Público,  titular  do  inquérito,  chega  ao  final  do  
mesmo  e  decide  arquivar,  produzindo  um  despacho  de  arquivamento  (artigo  277º).  Neste  caos,  a  lei  permite  
que  o  assistente  peça  ao  superior  hierárquico  do  Ministério  Público  para  controlar  aquele  despacho,  dando  
indicação  para  o  inquérito  continuar.  Ou  porque  há  outras  provas,  ou  outras  diligências  a  realizar…  Neste  caso,  
o  processo  continua  na  esfera  do  Ministério  Público.  

•   Requerer  abertura  de  instrução  (artigo  287º):  Aqui,  o  assistente  retira  o  processo  do  Ministério  Público  e  
coloca-‐o  nas  mãos  do  juiz,  o  titular  da  nova  fase  processual,  pedindo-‐lhe  que  aprecia  aquele  arquivamento  
que  na  sua  perspetiva  não  é  fundamentado,  ou  pôs  fim  ao  inquérito  quando  este  deveria  continuar.  Ou  porque  
há  material  probatório  suficiente  para  acusar,  ou  porque  existe  uma  interpretação  diferente  da  que  foi  feita…  
Neste  caso  o  processo  continua,  mas  a  titularidade  é  transferida  para  o  juiz  de  instrução.  

  
No   caso  de  arquivamento,  o   arguido  não   tem  hipóteses  de   reação.  Não   lhe  é  permitido  que  o  processo   seja  

arquivado,  mas  o  arguido  requeira  a  sua  abertura  para  ficar  provado  que  não  fez  efetivamente  nada.  
Quanto  muito,  se  o  arguido  foi  sujeito  a  medidas  de  coação  ou  garantia  patrimonial  num  processo  que  acabou  pro  

ser  arquivado,  pode  intentar  uma  ação  de  responsabilização  pro  parte  do  Estado.  
  
8.2.2.  Reações  à  acusação  
  
No  caso  de  acusação,  a  lei  permite  ao  assistente  requerer  abertura  de  instrução:  
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•   Para  deduzir  uma  acusação  (artigo  284º):  A  lei  permite  que  o  assistente  acuse  por  outros  factos  que  não  os  
contemplados  pelo  Ministério  Público.  Pode  então  haver  uma  acusação  particular  que  acompanhe  a  acusação  
pública  em  situações  me  que  o  assistente  deduza  acusação  pelos  mesmos  factos  que  que  o  Ministério  Público,  
por  parte  desses  factos,  ou  por  outros  factos  diferentes.  Se  a  acusação  se  basear  noutros  factos,  é  importante  
que  sejam  outros  factos  que  não  importem  uma  alteração  substancial.  Este  é  o  único  momento  em  que  isto  
pdoe  ser  feito,  já  que  se  o  caso  for  a  julgamento  por  uma  coisa,  depois  já  não  pode  ser  convertido  noutra.  
Basicamente,  permite-‐se  aqui  que  o  assistente  altere  substancialmente  o  objeto  do  processo,  introduzindo  
factos  e  questões  de  direito.  Para  além  de  o  alterar,  pode  mesmo  reformulá-‐lo  e  fazer  uma  acusação  particular  
tematicamente  diferente.  
Em   suma,   se   o   assistente   quiser   reformular   o   objeto   do   processo   substancialmente,   tem   de   requerer   a  
abertura  de  instrução.  Se  o  assistente  e  quiser  trabalhar  sobre  a  mesma  base  factual  que  o  Ministério  Público  
sem  alterações  substanciais,  deduz  acusação  e  nesta  perspetiva  o  caso  pode  logo  ir  a  julgamento.  

  
No  caso  de  acusação,  a  lei  permite  ao  arguido:  

•   Não  requerer  a  abertura  de  instrução  e  ir  diretamente  para  julgamento.  Para  sito  basta  eixar  passar  o  prazo  
par  aa  instrução  e  ir  a  julgamento.  

•   Requerer  a  abertura  de  instrução  para  que  o  juiz  criminal  que  não  fez  a  investigação  dos  factos  possa  controlar  
a  decisão  de  acusar.  Esta  possibilidade  é  usada  como  forma  de  o  arguido  não  ir  a  julgamento  por  situações  
que  na  sua  perspetiva  correspondam  a  situações  em  que  a  acusação  é  infundada,  ou  que  lhe  permitam  ir  a  
julgamento  com  menos  factos  do  que  aqueles  de  que  foi  acusado,  ou  simplesmente  acrescentar  tempo  ao  
processo.  

  

8.2.3.  A  fase  instrutória,  o  debate  instrutório  e  o  despacho  final  
  

A  fase  instrutória  tem  como  titular  o  juiz  de  investigação  criminal.  De  acordo  com  o  artigo  290º  a  este  cabe  praticar  
todos  os  atos  necessários  à  comprovação  judicial  da  decisão  de  deduzir  acusação  ou  de  arquivar  o  inquérito,  com  vista  
a  submeter  ou  não  a  causa  a  julgamento.  Nesta  fase  realizam-‐se  diligencias  de  investigação  que,  de  acordo  com  os  
requerimentos   apresentados   ou   com   a   perspetiva   do   juiz   de   instrução   visam   completar   a   investigação   feita   na  
perspetiva  de  cada  um.  

  
Dentro  desta  fase  temos  o  debate  instrutório  (artigo  297º)  que  consiste  numa  fase  de  debate,  oral  e  pública,  feita  

perante  o  juiz  e  instrução.  É  uma  espécie  de  “mini-‐julgamento”  de  contraditório  limitado  (289º/2)  quanto  a  quem  
apresenta  a  testemunha,  que  pode  sugerir  perguntas,  mas  não  pode  entrar  em  diálogo  com  ela.  

Este  tem  como  finalidade,  de  acordo  com  o  artigo  289º  “permitir  uma  discussão  perante  o  juiz,  por  forma  oral  e  
contraditória,   sobre   se,   do  decurso  do   inquérito  e  da   instrução   resultam   indícios  de   facto  e  elementos  de  direito  
suficientes  para  justificar  a  submissão  do  arguido  a  julgamento”.  

Ao  contrário  do  julgamento,  na  instrução  a  prova  é  feita  antes  do  debate,  podendo  não  ser  feita  pelo  juiz,  que  pode  
delegar  a  prática  de  certos  atos  aos  órgãos  de  polícia  criminal  

  
A  decisão  do  juiz  (decisão  instrutória)  é  uma  decisão  que  se  traduz  num  despacho  –  o  despacho  final  (artigo  308º).  

Este  é  um  despacho  simples,  no  sentido  em  que  é  de  pronuncia  ou  não  pronuncia.  
•   Sendo  de  pronuncia  confirma  que  há  indícios  suficientes  para  se  ir  a  julgamento.  Se  tiver  havido  arquivamento,  

a  pronuncia  contraria  o  arquivamento.  
•   Sendo  de  não  pronuncia  declara-‐se  que  não  existem  indícios  suficientes  para  se  ir  a  julgamento,  ou  que  nem  

todos  os  indícios  são  suficientes  formam  questões  consistentes  o  suficiente  para  irem  a  julgamento.  No  caso  
de   acusação,   isto   significa   que   não   haverá   julgamento,   ou   que   não   serão   levadas   a   julgamento   todas   as  
questões  acusadas  pelo  Ministério  Público  (a  benefício  do  arguido).  

  
Assim  sendo,  quem  é  que  tem  verdadeiramente  interesse  na  abertura  de  instrução?  
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Da  parte  do  arguido  nem  sempre  há  interesse.  O  arguido  que  é  acusado  e  requer  abertura  de  instrução,  ao  requerer  
esta  abertura,  arrisca-‐se  a  que  o  juiz  confirme  a  decisão  de  acusação.  

Assim,  irá  a  julgamento  acusado  pelo  Ministério  Público  e  com  a  confirmação  do  juiz  de  instrução  criminal.  Se  isto  
acontecer,  irá  a  julgamento  ainda  mais  debilitado.  

É  verdade  que  a  instrução  visa  garantir  um  momento  de  controlo  jurisdicional  e  que  par  ao  arguido  se  trata  de  mais  
uma  fase  de  defesa,  mas  isso  não  quer  dizer  que,  em  concreto,  o  arguido  beneficie  completamente  da  defesa.  

Deste  modo,  requerer  a  abertura  da  fase  de  instrução  não  será  racional  em  todos  os  casos.  
  

8.2.4.  O  requerimento  de  abertura  de  instrução:  natureza  e  efeitos  
  
O  requerimento  de  abertura  de  instrução  (artigo  287º)  pode  ser  apresentado:  

•   Pelo  arguido,  tendo  um  sentido  de  uma  espécie  de  contestação  formalizada  para  motivar  o  controlo  do  juiz.  
Trata-‐se  de  um  ato  de  defesa.  

•   Pelo  assistente,  sendo,  materialmente,  uma  acusação.  Esta  ideia  retira-‐se  da  remissão  do  artigo  287º/2  fazer  
uma  remissão  para  o  artigo  283º.  

  
O  requerimento  de  abertura  de  instrução  pelo  assistente  gera  vários  efeitos:  

•   Faz  imputar  factos  ou  mais  factos  ao  arguido,  requerendo  um  julgamento  quando  a  acusação  era  ineficiente  
ou  quando  esta  não  foi  sequer  feita.  

•   Gera  a  constituição  de  arguido,  de  acordo  com  o  artigo  57º,  à  semelhança  da  dedução  e  acusação.  Assim,  se  
a  pessoa  ainda  não  tinha  condição  de  arguida,  passa  a  tê-‐la  coma  aceitação  da  abertura  da  instrução.  

•   Faz  uma  reformulação  do  objeto  do  processo.  Esta  reformulação  é  legalmente  legítima  e  pode  significar  o  
acréscimo  de  factos  que  alterem,  substancialmente,  o  crime  imputável  ao  arguido  na  acusação  do  Ministério  
Público.  Esta  é  a  única  forma  que  o  assistente  tem  de  alterar  a  factualidade  existente.  

•   Alargamento  do  objeto  do  processo  que  passa  a  incluir  tudo:  os  factos  apresentados  pelo  Ministério  Público  
e   os   apresentados   pelo   assistente.   Isto   é   importante   na  medida   que,   ao   contrário   dos   enquadramentos  
jurídicos,  a  factualidade  é  vinculativa.  

  
Se  em  vez  de  requerer  a  abertura  de  instrução,  o  assistente  apenas  deduzir  acusação  autonomamente,  está  não  

só  a  prescindir  da  abertura  de  instrução,  como  não  pode  alterar  os  factos.  
A  acusação  do  artigo  284º  é  tematicamente  vinculada  e  tem  como  limite  não  produzir  uma  alteração  de  factos  

em  relação  à  acusação  do  Ministério  Público.  
Assim,  se  o  assistente  quiser  uma  alteração  substancial  de  factos,  introduzindo  factos  que  imputem  um  crime  ou  

pena  mais  grave,  tem  de  requerer  abertura  de  instrução.  Isto  só  será  possível  se,  obviamente,  o  processo  não  estiver  
a  correr  em  forma  especial.  
  
  
8.2.4.1.  A  rejeição  do  requerimento  (287º/3)  típica  e  atípica  
  

A  nossa  lei  favorece  a  instrução.  Assim  sendo,  o  requerimento  de  abertura  de  instrução  só  pode  ser  rejeitado  em  
determinadas  situações  típicas  previstas  no  artigo  287º/3,  o  que  leva  a  crer  que  não  se  pode  rejeitar  o  requerimento  
por  outros  motivos.  

As  situações  previstas  são:  
•   Extemporaneidade  (decurso  do  prazo)  
•   Incompetência  do  juiz  
•   Inadmissibilidade  legal  da  instrução  

  
A  nossa  jurisprudência  tem  desenvolvido  a  ideia  de  que  existem  outras  situações  em  que  se  tem  de  recusar  a  

instrução.  Tratam-‐se,  então,  de  situações  atípicas.  São  elas:  
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•   Falta  de  legitimidade  do  requerente:  se  o  ofendido  não  se  constitui  assistente  a  apresenta  rum  requerimento  
de   abertura   de   instrução   o   requerimento   deverá   ser   rejeitado.   O   artigo   287º   refere-‐se   claramente   ao  
assistente  e  não  ao  ofendido.  

•   Quando  o  crime  tenha  natureza  particular:  O  assistente  pode  requerer  abertura  de  instrução  se  o  processo  
não  depender  de  procedimento  particular.  Se  depender,  o  processo  particular  não  passa  pela  abertura  de  
instrução,  mas  sim  pela  acusação.  

•   Quando  a  instrução  seja  aberta  contra  incertos  ou  pessoas  desconhecidas:  Se  o  Ministério  Público  investigar  
um  assalto  e  não  conseguir  descobrir  os  autores  e  por  isso  arquivar  o  processo,  o  assistente  não  pode  requerer  
abertura  de  instrução.  Existem  duas  razões  para  isto:  sendo  o  requerimento  de  abertura  de  instrução  uma  
acusação,   a   pessoa   visada   pela   acusação   tem   de   existir;   e   requerer   a   abertura   de   instrução   neste   caso  
corresponderia  a  abrir  um  novo  inquérito.  

•   Quando  forem  incluídas  no  requerimento  de  abertura  de  instrução  pessoas  que  não  foram  investigadas  no  
inquérito:  Isto  corresponde  a  uma  ideia  sustentada  pela  relação  de  Lisboa,  de  acordo  com  a  qual  a  instrução  
serve  para  controlar  o  inquérito,  não  podendo  substituir  o  mesmo.  A  instrução  não  pdoe  ser  o  inquérito  que  
não  existiu.  Não  é  preciso  que  as  pessoas  tenham  sido  constituídas  arguidas,  mas  é  preciso  que  tenham  sido  
investigadas  no  inquérito.  A  solução  alternativa  corresponderia  a  uma  descaracterização  da  instrução  e  a  um  
poder  excessivo  do  assistente  que  poderia  colocar  qualquer  pessoa  no  processo,  levando-‐a  a  ser  investigada,  
sem  que  a  mesma  tivesse  sido  identificada.  

•   Factos  que  não  foram  investigados  no  inquérito:  o  professor  não  concorda  com  isto.  Considera,  pois,  que  o  
assistente  pode  levar  à  instrução  factos  que  não  foram  investigados  por  deficiência  do  inquérito,  mas  que  
esses  factos  têm  de  ser  variação  de  factos  que  lá  estão.  São  alterações  dos  factos  que  lá  estão  e  não  factos  
completamente  novos.  

  
Todas  estas  situações  são  enquadráveis  em  parcelas  da  lei.  Podemos  dizer  que  no  que  toca  a  elas  não  há  sequer  

discricionariedade  do  juiz,  este  tem  de  recusar  o  requerimento  de  abertura  de  instrução  nestes  casos.  
  
8.2.5.  O  despacho  final:  natureza  e  efeitos  
  
Quando  é  proferido  um  despacho  final  ele  pode  ter  ser  de  dois  tipos:  

•   Pronuncia:  o  tribunal  de  instrução  criminal  entende  que  há  indícios  para  ir  a  julgamento;  
•   Não  pronuncia:  o  caso  pode  ficar  por  ali,  ou  seja,  ser  encerrado;  

  
A  questão  que  se  coloca  acerca  deste  é  a  de  saber  qual  a  sua  natureza:  trata-‐se  de  um  despacho  formal,  ou  com  

conteúdo  material?  Esta  questão  tem  a  ver  com  a  questão  de  saber  se  uma  instrução  que  foi  encerrada  por  despacho  
de  não  pronuncia  pode  ser  reaberta.  Isto  é,  um  despacho  de  não  pronuncia  faz  caso  julgado  material,  ou  não?  

As   duas   respostas   que   existem   na   doutrina   portuguesa   para   esta   pergunta   passam   por   uma   interpretação  
sistemática:  

•   Germano   Marques   da   Silva:   O   despacho   de   não   pronuncia   não   é   equiparável   a   sentença   e   tem   mais  
semelhanças  com  o  despacho  de  arquivamento  do  artigo  277º,  razão  pela  qual  admite  a  aplicação  do  artigo  
279º   com   a   consequente   reabertura   do   inquérito.   Um   despacho   de   não   pronuncia   não   faz   caso   julgado,  
permite  a  reabertura  do  processo,  designadamente  na  fase  de  instrução.  
  

•   Frederico  Costa  Pinto:  O  defendido  pelo  professor  Germano  Marques  da  Silva  não  é  aceitável   já  que   isso  
implicaria   tratar  a   fase  de   instrução  como  uma  fase  equiparada  ao   inquérito.  O  regime   legal  da   instrução  
permite  dizer  que  o  despacho  de  pronúncia  é  meramente  formal.    
Argumentos:  

o   A  instrução  e  o  inquérito  são  ambas  fases  preliminares  por  contraposição  ao  julgamento,  mas  com  
propósitos  diferentes.  A  instrução  não  se  destina  a  investigar,  mas  sim  a  fazer  um  controlo.  O  inquérito  
destina-‐se  a  investigar  e  depois  tem  um  controlo  subsequente.  A  natureza  das  fases  é  diferente.  A  
fase   de   instrução   é   marcada   pela   intervenção   e   todos   os   sujeitos   processuais,   designadamente  
termina   com   um   debate   instrutório   em   que   todos   participam.   Isto   não   acontece   no   inquérito.   A  
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instrução  termina  com  um  debate  oral  e  contraditório  em  que  se  discute  tudo  o  que  está  nos  autos,  e  
o   inquérito   não:   não   há   nenhuma   fase   de   contraditório   alargado,   simplesmente   e   investiga-‐se.  
Quando  o  despacho  de  pronuncia  é  produzido,  é  produzido  depois  de  ter  havido  um  momento  de  
controlo  com  contraditório,  enquanto  o  encerramento;  

o   O  despacho  do  juiz  de  instrução  criminal  é  um  despacho  jurisdicional,  sito  é,  é  proferido  por  um  órgão  
de  soberania.  Diversamente,  o  Ministério  Público  não  é  um  órgão  de  soberania.  Por   isso,  há  uma  
diferente  natureza  da  entidade  do  ato  com  que  termina  aquela  fase.  O  Ministério  Público  profere  um  
despacho  de  arquivamento,  enquanto  o   juiz  profere  um  despacho  de  natureza   judicial  e  que   tem  
recurso  para  outro  tribunal.  

o   O  facto  de  o  despacho  ser  recorrível  denota  uma  diferença  substancial  para  com  o  arquivamento  do  
artigo  277º.  

o   O  debate  que  se  faz  é  um  debate  em  que  se  resolvem  todas  as  questões  de  direito  e  em  que  são  
admissíveis  todas  as  provas  nos  termos  do  292º.    

o   O   regime  do  artigo  279º   corresponde  a  uma  norma   do   inquérito.   Permite   reabrir   o   inquérito  em  
algumas  circunstancias  limitadas.  Não  há  uma  norma  equivalente  para  a  instrução.  Isto,  longe  de  ser  
uma  lacuna,  é  uma  decisão  legislativa.  Não  há  um  regime  idêntico  para  reabrir  a  instrução  encerrada.  
O  professor  entende  que  isto  é  uma  opção  legislativa.  A  norma  especifica  do  inquérito  não  pode  ser  
aplicada  a  uma  fase  diferente  que  tem  um  regime  diferente.  

  
8.2.6.  Limites  à  recorribilidade  do  despacho  de  pronúncia  
  

O  despacho  de  não  pronuncia  é  sempre  recorrível  (artigo  310º  e  399º).  Uma  vez  transitado  em  julgado,  ou  seja,  
quando  já  não  for  possível  recorrer,  este  é  um  despacho  que  tem  uma  natureza  material  que  forma  caso  julgado  e  o  
processo  não  pode  ser  reaberto  com  aquele  objeto.  Não  porque  seja  uma  sentença  equiparada,  mas  sim  porque  a  
legislação  impõe  o  controlo  jurisdicional  efetivo.    

Se  tivermos  em  causa  um  despacho  de  pronuncia,  ele  é  irrecorrível.  Ou  seja,  o  despacho  de  pronuncia  que  confirma  
a  acusação  é   irrecorrível,  o  que  quer  dizer  que  o  arguido  não  pode  daqui   recorrer  para  a  Relação,  vai   ter  de   ir  a  
julgamento.    

O  legislador  entendeu  que  havendo  uma  acusação  e  uma  confirmação  dessa  acusação  (dupla  conforme),  não  se  
justifica  a  existência  de  recurso.  

Isto  torna  o  regime  da  instrução  estrategicamente  desinteressante  para  o  arguido.  Este  é  acusado,  desperdiça  parte  
das  suas  defesas  contestando  a  acusação  do  juiz  de  instrução  e  não  pode  recorrer  se  este  confirmar  a  decisão,  o  que  
quer  dizer  que  vai  a  julgamento  de  forma  muito  mais  debilitada.  

É  claro  que  a  decisão  do  juiz  não  é  uma  decisão  condenatória,  mas  do  ponto  de  vista  do  arguido,  a  acusação  do  
Ministério   Público   teve   uma   confirmação   jurisdicional.   É   diferente   ir   a   tribunal   com   uma   acusação   do  Ministério  
Público   e   ir   a   tribunal   com   uma   acusação   do   Ministério   Público   confirmada   pelo   Tribunal   autonomamente  
independente.  

Também  não  é  recorrível  a  decisão  instrutória  quando  decidir  nulidades  e  questões  prévias.  Se  o  arguido  se  quiser  
defender  destas,  tem  que  o  fazer  no  julgamento.  
  
8.3.  O  julgamento  
  

Enquanto  as   fases  do   inquérito  e  da   instrução   são   fases  de   investigação  e  preparação  do  processo,   a   fase  do  
julgamento  é  uma  fase  de  responsabilização.  

Assim,   a   fase   de   julgamento   corresponde   ao   momento   em   que   se   analisam   os   factos   perante   o   tribunal  
independentemente,  os  enquadramentos  jurídicos,  se  produz  a  prova  perante  e  se  analisam  todos  estes  elementos  
num  ambiente  de  contraditório.  Feito  isto,  o  tribunal  profere  a  decisão  final.  

Nas  fases  subsequentes  ao  julgamento,  a  prova  é  apenas  indiciária,  o  que  quer  dizer  que  não  é  necessária  uma  
prova  plena,  já  que  esta  não  é  destinada  a  imputar  responsabilização,  mas  apenas  a  indiciar  a  responsabilidade.  Isto  é  
importante   na   medida   em   que   concorre   para   os   diferentes   princípios   que   concorrem   para   as   diferentes   fases  
processuais.  
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Num  processo  penal  misto,  com  o  nosso,  as  características  são  diferentes  consoante  a  fase  processual,  o  que  afeta  

o  regime  dos  atos  processuais.  
Na  fase  de  inquérito,  o  processo  pode  ser  secreto,  é  organizado  de  forma  escrita  e  não  é  contraditório,  sendo  o  

primeiro  momento  de  contraditório  o  debate  instrutório,  quando  requerido.  
Na  fase  do  julgamento  as  características  dominantes  passam  a  ser:  
•     a  publicidade  
•   a  oralidade  
•   a  imediação  (o  tribunal  forma  a  sua  própria  convicção)  
•   o  contraditório  pleno  

  
O  julgamento  está  organizado  em  três  momentos  distintos,  o  que  quer  dizer  que  esta  fase  processual  é  heterogénea:  

1.   Fase  preliminar  da  audiência  –  são  praticados  atos  por  escrito;  (8.3.1.)  
2.   Audiência  de  julgamento  -‐     presença  de  todos  os  sujeitos  processuais  perante  o  tribunal  com  produção  de  

prova  perante  o  mesmo;  (8.3.2)  
3.   Momento  da  sentença;  /8.2.3)  

  
8.3.1.  O  saneamento  do  processo,  a  data  da  audiência,  a  contestação  e  o  rol  de  testemunhas  
  

Terminada  a  fase  preliminar,  inicia-‐se  a  fase  de  julgamento.  Este  começa  coma    distribuição,  pela  secretaria,  dos  
processos  nos  Tribunais.  

Sendo  o  processo  entregue,  temos  aquilo  a  que  se  dá  o  nome  de  saneamento  do  processo  (artigo  311º).  Aqui,  o  
juiz  faz  um  controlo  básico  de  questões  relevantes  para  a  boa  tramitação  do  processo.  Há  um  controlo  da  legalidade  
quanto  aos  pressupostos  processuais,  que  obstem  à  apreciação  do  mérito  da  causa.  

O  saneamento  tem  duas  fases  fundamentais:  
1.   Permitir  que  o  juiz  conheça  questões  prévias  que  possam  obstar  ao  conhecimento  do  mérito  da  causa,  isto  é,  

alguma   questão   que   impeça   o   desenvolvimento   do   processo.   Neste   momento,   o   tribunal   só   verifica   as  
condições   básicas   de   legalidade,   não   podendo   entrar   no  mérito   da   causa.   Só   devem   aqui   ser   levantadas  
questões  evidentes  que  não  dependam  do  que  aconteça  no  julgamento.  

2.   O  tribunal  pode  ainda  recusar  a  acusação  por  ela  ser  manifestamente  infundada.  Esta  rejeição  só  pode  ser  
relacionada  com  assuntos  que  tenham  autonomia  em  relação  aquilo  que  se  passará  depois  da  audiência  de  
julgamento.  Isto  só  ocorrerá  se  não  tiver  havido  instrução,  já  que,  tendo  havido,  já  houve  controlo,  pelo  que  o  
juiz  não  o  vai  repetir.  Considera-‐se  a  acusação  manifestamente  infundada  nos  seguintes  casos:  

a.   Quando  não  contenha  a  identificação  do  arguido;  
b.   Quando  não  contenha  a  narração  dos  factos;  
c.   Se  não  indicar  as  disposições  legais  aplicáveis  ou  as  provas  que  a  fundamentaram;  
d.   Se  os  factos  não  constituírem  crime;  

O  tribunal  pode  também  controlar  o  excesso  ilegal  de  acusação.  Isto  é,  pode  controlar  a  alteração  substancial  de  
factos  contidos  na  acusação  do  assistente  e  por  isso  pode  fazer  algum  controlo  sobre  o  objeto  do  processo.  Este  
controlo   também   é   feito   no   pressuposto   de   não   ter   havido   instrução.   Se   esta   questão   não   for   levantada,   a  
acusação    torna-‐se  plena.  
  

A  fase  do  saneamento  é  uma  fase  de  transição  porque  o  juiz  de  julgamento  já  tem  algum  poder  de  controlo,  
mas  limitado  às  questões  de  legalidade,  não  se  podendo  dirigir  ao  mérito  do  caso,  nem  ao  mérito  da  prova.  

  
Feito  o  saneamento,  é  marcada  a  data  da  audiência  (Artigo  312º)  com  prioridade  para  casos  de  prisão  preventiva.    
Depois  de  marcada  a  data,  o  arguido  pode  apresentar  a  contestação  e  o  rol  de  testemunhas  (artigos  315º  e  316º).  

Estes  aspetos  são  muito  importantes  na  perspetiva  do  arguido  por  duas  razões:  
•   Apesar  de  não  ser  vinculativa,  a  contestação  identifica  questões  que  genericamente  correspondem  ao  âmbito  

da  causa.  Esta  está  associada  à  identificação  de  questões  que  gera  o  dever  de  pronuncia  do  tribunal.  Se  este  
não  se  pronunciar,  gera-‐se  a  nulidade  da  sentença  (artigo  379º/1,  c).  Se  o  arguido  quiser  obrigar  o  tribunal  a  
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resolver  uma  questão  de  direito  ou  a  coloca  na  contestação  e  o  tribunal  fica  obrigado  a  resolvê-‐las,  ou  as  
coloca  nas  alegações  finais  e  o  tribunal  não  fica  obrigado.  Normalmente,  os  arguidos  não  gostam  de  antecipar  
todos  os  trunfos,  mas  isto  não  é  uma  questão  jurídica.  

•   É  necessário  antecipar  o  rol  de  testemunhas  por  uma  razão  logística  (as  testemunhas  têm  de  ser  notificadas)  
e  o   acervo   de  prova  deve  estar   estabilizado  antes  da  audiência  de   julgamento.  Quando  este   se   inicia,   os  
sujeitos  processuais  devem  saber  quais  os  meios  de  prova  relevantes  e  quais  as  testemunhas  que  precisam  de  
depor  em  julgamento.  
  

8.3.2.  A  audiência  de  julgamento,  a  publicidade,  o  contraditório,  a  direção  e  investigação  oficiosa:  oralidade  
e  imediação,  e  últimas  declarações.  
  

Entramos  finalmente  na  fase  da  audiência  de  julgamento,  da  qual  é  titular  o  Tribunal  de  julgamento,  tendo  uma  
postura  ativa  na  descoberta  da  verdade  material.  

  
Esta  fase  marcada  pela  exigência  de  publicidade  da  audiência,  que  pode  ser  limitada  por  razões  previstas  no  artigo  

321º,  nomeadamente  nos  casos  em  que  o  presidente  decidir  a  exclusão  ou  a  restrição  da  mesma,  em  função  de  outros  
elementos  a  salvaguardar.  

  
O  julgamento  é  também  marcado  pelo  contraditório  (artigo  327º),  o  que  obriga  a  que  toda  a  produção  de  prova  

seja  feita  com  contraditório.  Este  é  fundamental  porque  a  prova  repetida  ou  examinada  em  julgamento  só  passa  a  ser  
válida  depois  de  ter  sido  filtrada  pelo  contraditório.  Este  é  como  que  um  regime  de  constituição  da  validade  da  prova.  

O  regime  de  produção  de  prova  em  audiência  é  mais   rico  porque   já  não  se  está  apenas  a  preparar  prova  para  
acusar,  mas  sim  para  decidir  o  caso,  daí  que  faça  sentido  repetir-‐se  a  prova  (também  porque  já  existe  um  contexto  
diferente).  Se  a  testemunha  for  consistente,  os  factos  vão  ser  considerados  provados.  Se  entrar  em  contradições  e  
hesitar,  o  tribunal  não  vai  acreditar  em  si  e  não  vai  considera-‐la  fonte  de  prova  para  demonstrar  certos  factos.  As  
testemunhas  vão  aqui  depor,  mas  num  ambiente  de  contraditório,  sujeitando-‐se  às  questões  de  todos  os   sujeitos  
processuais.  

É  o  contraditório  que  atribui  valor  e  legitimidade  à  prova.  Antes  era  meramente  indiciária,  depois  passou  a  ser  
produzida  para  uma  tomada  de  decisão,  o  que  lhe  confere  este  maior  valor.  
  

O  tribunal  não  é  passivo  no  que  toca  a  dirimir  um  conflito,  muito  pelo  contrário.  É  um  tribunal  que  assume  desde  
o  inicio  a  direção  do  processo  e  durante  a  audiência  tem  uma  série  de  poderes  de  direção  e  disciplina  sobre  a  audiência  
descritos  no  artigo  323º  e  no  artigo  340º.  

Apesar  de  trabalhar  sobre  um  caso  que  é  apresentado  por  uma  acusação  ou  pronuncia,  o  tribunal  tem  poderes  
autónomos  de   investigação,   automaticamente   limitados  ao   objeto   da  acusação.  Assim,   se  o   tribunal   achar  que  é  
necessário   fazer  uma  perícia,  convocar  uma  nova  testemunha,   repetir  um  depoimento…  não  fica  dependente  dos  
sujeitos  processuais,  pode  fazê-‐lo  por  iniciativa  própria.  

  
Esta  fase  é  também  caracterizada  pela  imediação  (artigo  355º),  que  quer  dizer  que  o  tribunal  tem  que  ter  contacto  

direto  com  as  provas.  Tem  de  ser  ele  a  examinar  a  prova  material  para  que  a  convicção  que  crie  sejam  uma  convicção  
própria  e  não  alheia.  

  
Esta  fase  encerra  com  as  ultimas  alegações  do  arguido  que  são  facultativas  (artigo  361º).  
Tratam-‐se  de  declarações  que  se  destinam  a  informar  o  tribunal  de  algum  aspeto  que  não  tenha  sido  referido  e  

que  o  arguido  considere  relevantes.  
Muitas  vezes  o  arguido  desperdiça  esta  fase  procurando  repetir  ou  sublinhar  coisas  tratadas  e  não  é  isso  que  é  

suposto.  É  suposto  referir-‐se  algum  aspeto  que  o  tribunal  não  tenha  tido  em  conta.  S  o  arguido  fizer  o  resumo  do  que  
já  aconteceu,  está  a  desperdiçar  este  momento  e  a  incumprir  o  artigo  361º.  
  
8.3.3.  A  sentença  penal    
  



60  
  

A  fase  da  sentença  é  importante  porque  obriga  a  uma  composição  fundamentada  da  decisão  que  o  tribunal  vai  
tomar.  O  nosso  sistema  é  livre,  na  medida  em  que  o  tribunal  decide  livremente  de  acordo  com  as  próprias  convicções  
que  formou  e  fundamentá-‐las.  Trata-‐se  de  uma  subjetividade  explicada  racionalmente.  

Produzida  e  examinada  a  prova,  a  sentença  deve  incorporar  de  forma  sintética  toda  a  riqueza  do  debate  e  deve  
resolver  todas  as  questões  jurídicas,  incluindo  as  que  resultem  do  artigo  339º/4.  Deve  ainda  conter  todos  os  elementos  
exigidos  no  artigo  374º.  Este  artigo  regula  a  estrutura  da  sentença,  obrigando  ao  exame  crítico  da  prova.  

  
O   código   regula   no   artigo   368º   o   processo   decisório.   Neste,   culpabilidade   significa   responsabilidade.   Neste  

preordenam-‐se  os  elementos  estudados  em   teoria  do   crime  de  modo  a,   no   final,   se   aferir   se  o   agente  é  ou  não  
responsável.    

Primeiro  delibera-‐se  e  aprecia-‐se  a  culpa,  correspondente  à  responsabilidade  e  depois  há  um  processo  de  decisório  
de  elementos  positivos  (de  Teoria  do  Crime).  Decididas  estas  questões,  caso  haja  responsabilidade,  passa-‐se  para  a  
decisão  da  sanção  (artigo  369º).  

Primeiro   imputa-‐se   a   responsabilidade   e   só   depois   se   trata   da   aplicação   da   sanção.   Há,   portanto,   uma  
predominância  da  teoria  do  facto  punível  sobre  a  Teoria  da  Pena.  

  
Uma  vez  realizado  o  julgamento,  a  sentença  só  pode  ser  de  dois  tipos:  condenatória  ou  absolutória  (artigos  375º  e  

376º).  Se  o  tribunal  tiver  elementos  que  apontem  para  a  condenação,  tem  de  o  fazer,  fundamentadamente.  Se,  por  
contrário,  tem  alguma  razão  de  facto  ou  de  direito  que  impeça  a  condenação  tem  de  proferir  uma  decisão  absolutória.  
Também  pode  haver  absolvição  de  uma  parte  e  não  de  outra.  

  
A  leitura  da  sentença  é  obrigatória  (artigo  373º),  apesar  de,  em  regra,  ser  feita  por  resumo.    
Além  dos  sujeitos  processuais  terem  acesso  à  sentença,  o  que  é  essencial  para  decidirem  se  querem  recorrer,  ou  

não,  a  lei  obriga,  como  uma  decorrência  do  principio  da  publicidade,  que  esta  seja  pública.    
  
8.4.  O  sistema  de  recursos  
  

Existe  a  possibilidade  de  discordar  das  sentenças,  o  que  quer  dizer  que  estas,  em  regra,  são  recorríveis.  
  
Ideias  fundamentais  do  sistema  de  recurso:  
•   Todas  as  decisões,  em  principio,  são  recorríveis:  esta  é  a  regra-‐geral  do  artigo  398º  que  se  aplica  se  não  se  

aplicar  nenhuma  outra.  Por  decisões  entende-‐se  todas  as  decisões  do  juiz  ou  do  tribunal,  em  conformidade  
como  artigo  399º.  Temos  um  regime  amplo  de  recurso.  

•   A  instância  para  onde  se  recorre  é,  em  regra,  o  tribunal  da  Relação:  o  Tribunal  da  Relação  está  organizado  por  
Distritos  (competências  territoriais).  A  nossa  Relação  tem  competência  de  facto  e  de  direito,  enquanto  que  o  
Supremo  só  conhece  de  direito.  

  
No  nosso  sistema  de  recursos,  o  recurso  é  sempre  apresentado  perante  o  tribunal  que  proferiu  a  decisão  e  não  

diretamente  ao  tribunal  superior.  Este  verifica  os  pressupostos  processuais  e  toma  a  decisão  de  subida  do  recurso.  
  
“Reformatio  in  pejus”  –  Regime  pensado  para  o  arguido  segundo  o  qual  quando  alguém  interpõe  um  recurso,  a  pessoa  
não  pode  ficar  pior  do  que  aquilo  que  estava.  A  proibição  de  reformatio  in  pejus  só  ocorre  em  duas  situações:  quando  
o  arguido  recorre  sozinho,  ou  quando  o  Ministério  Público  recorre  em  favor  do  arguido,  ou  com  o  mesmo.    
Esta  proibição  nãos  e  aplica  à  agravação  da  quantia  fixada  para  cada  dia  de  multa,  se  a  situação  económica  e  financeira  
do  arguido  tiver  entretanto  melhorado  de  forma  sensível.  
  
8.4.1.  Modalidades  de  recurso  
  
Temos  várias  modalidades  de  recurso:  

•   Recursos  ordinários:  a  decisão  é  proferida  e  tem-‐se  um  prazo  de  30  dias  para  recorrer.  Até  ao  término  desse  
prazo,  a  decisão  nãos  e  torna  definitiva  e  não  transita  em  julgado.  
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•   Recursos  extraordinários:  Questionam  uma  questão  que  já  é  definitiva.  
•   Recurso  de  revisão:  Válvula  de  escape  dos  sistema  para  evitar  uma  decisão  completamente  injusta  (artigo  

449º).  
•   Recurso   de   controlo   da   constitucionalidade:   tem   um   objeto   próprio:   uma   norma   jurídica   com   dimensão  

inconstitucional,  extensiva  ou  interpretativamente.  Enquanto  estiver  dependente  desta  decisão,  o  caso  não  
transita  em  julgado.  Deste  modo,  este  recurso  deve  interpor-‐se  antes  da  decisão  ser  definitiva.  

  

8.4.2.  Prazos,  legitimidade  e  recorribilidade  
  

O  prazo  para  interposição  de  recurso  é  simultaneamente  o  de  transito  em  julgado.  Este  é  um  prazo  de  30  dias.  
  
Têm  legitimidade  para  recorrer  (artigo  401º):  
•   O  Ministério  público,  no  sentido  de  agravar  a  pena  do  arguido;  
•   O  arguido  e  o  assistente,  condicionados  às  decisões  que  afetem  a  sua  posição  processual;  
•   As  partes  civis,  da  parte  das  decisões  contra  eles  proferidas;  
•   Aqueles  que  tiverem  sido  condenados  ao  pagamento  de  quaisquer  importâncias;  

  
Regra  geral,  todas  as  decisões  são  recorríveis,  mas  a  isto  existem  exceções  (artigo  400º).  Assim,  não  é  admissível  

a  recurso:  
•   O  despacho  de  mero  expediente;  
•   As  decisões  que  ordenem  atos  dependentes  da  livre  resolução  do  tribunal;  
•   Os  acórdãos  proferidos,  em  recurso,  pelas  relações  que  não  conheçam,  a  final,  o  objeto  do  processo;  
•   Os  acórdãos  absolutórios  proferidos,  em  recurso,  pelas  relações,  exceto  no  caso  de  decisão  condenatória  em  

1ª  instância  em  pena  de  prisão  superior  a  5  anos;  
•   Os  acórdãos  proferidos,  em  recurso,  pelas  relações  que  apliquem  pena  não  privativa  de  liberdade  ou  pena  de  

prisão  não  superior  a  5  anos.  
•   De  acórdãos  condenatórios  proferidos,  em  recurso,  pelas  relações,  que  confirmem  decisão  de  1ª  instância  e  

apliquem  pena  e  prisão  não  superior  a  8  anos;  
•   Os  demais  casos  previstos  na  lei.  

  

9.  Teoria  das  fontes  
  

A  teoria  da  Lei  Processual  tem  particularidades  e  soluções  diferentes  da  Teoria  da  Lei  Penal.    
O  sistema  de  fontes  do  Direito  Processual  Penal  é  o  sistema  tradicional  de  fontes  organizado  para  o  direito  Estadual  

num   modelo   hierárquico   numa   pirâmide   de   fontes   com   a   Constituição   no   topo   e   depois   as   restantes   fontes  
secundárias.  

Este  sistema  está,  todavia,  a  mudar  de  forma  significativa,  nomeadamente  através  de  convenções  internacionais  
que  estão  em  vigor  através  do  artigo  8º,  CRP.  Com  o  tratado  de  Lisboa,  algumas  coisas  mudaram,  nomeadamente,  
através  dos  regulamentos  que  entram  diretamente  nos  Estados,  o  que  altera  o  direito  substantivo  e  também  os  seus  
aspetos  processuais.    

Quando  os  regulamentos  entram  em  vigor  determinam  a  matéria  de  proibição  das  infrações,  e  por  vezes  culminam  
sanções  e  estabelecem  ainda  garantias  processuais.  Muitos  destes  regulamentos  tratam,  por  exemplo,  da  tipicidade.  

Assim,  gera-‐se  uma  desarticulação  do  sistema  de  fontes,  porque  elas  deixam  de  ser  aquelas  fontes  organizadas  em  
pirâmide,  que  passam  a  ter  de  se  organizar  em  conformidade  com  os  regulamentos.  

Deste  modo,  passamos  a  ter  um  sistema  em  pirâmide  do  estado  que  se  articula  com  outro  sistema  em  rede.  Trata-‐
se  de  um  direito  de  estrutura  dualista.  

O   professor   considera   que   no   Direito   Penal   e   no   Direito   Processual   Penal   o   sistema   estadual   ainda   é  
suficientemente  forte,  embora  não  seja  único.  
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9.1.   A  Constituição  Penal,  o  Código  de  processo  penal  e  a  Legislação  avulsa  
  

Num  modelo   em   pirâmide,   a   Constituição   é   essencial.   Por   ser   oriunda   de   1976   e   ser  marcada   por   um   forte  
rompimento  político,  obrigou  a  uma  avaliação  da  legislação  do  processo  penal  que  vinha  do  regime  antigo.  Sendo  o  
Código  de  processo  penal  de  1986,  o  código  a  este   anterior,  não  tinha  em  consideração  a  presente  Constituição.  
Basicamente,  o  que  aconteceu  foi  adotar  o  Código  de  1929,  mas  adaptado  aos  princípios  da  atual  Constituição.  

O  sistema  penal  articula.se  com  um  Constituição  penal  muito   forte  que  tem  princípios   fundamentais  que  são  
utilizados  para  aplicar  o  processo  penal,  entrando  nas  decisões  penais.  

Para   além  da  Constituição  penal,   existe  uma   codificação  que  organiza  o   conjunto  de   regras   fundamentais  de  
montagem  dos  processos  e  tramitação  dos  mesmos  –  o  Código  de  Processo  Penal.  

Existe   ainda   Legislação   avulsa,   ou   seja,   um   conjunto   de   legislação   processual   penal   que   é   complementar   ao  
Código.    

Esta  legislação  desenvolve  matérias  em  harmonia  com  o  Código.  Por  exemplo,  o  regime  de  agentes  encobertos,  
infiltrados  esta  em  legislação  complementar  (lei  101  de  2001)  e  não  no  código.  

Noutros   casos,   a   legislação   complementar   contraria   o   Código,   adotando   soluções   não   apenas   especiais,  mas  
excecionais,  derrogando  as  normas  do  Código  Processual.  

  

9.2.  Lei,  doutrina  e  jurisprudência  
  

Do   ponto   de   vista   do   conceito   de   fontes   de   direito,   só   a   Lei   é   na   verdade   fonte.   Contudo,   a   doutrina   e   a  
jurisprudência  têm  também  uma  importância  significativa  no  processo  penal,  sendo  também  reconhecidas  no  sentido  
lato  como  tal.  

  
Na  opinião  do  professor:  

•   A  doutrina  não  é  fonte  de  direito,  mas  tem  uma  especial  particularidade,  porque  o  entendimento  que  produz  
são   conhecimentos   autónomos  prévios  e  não   influenciados  pelo   caso   concreto.  Assim,  pode   ter  um  peso  
persuasivo,  mas  não  vinculativo.  Dela  não  resulta  força  geral  e  abstrata  para  a  resolução  dos  casos.  

•   O  direito  não  existe  só  quando  é  aplicado.  A  vigência  de  uma  norma  corresponde  à  existência  de  direito,  
mesmo  antes  do  o  tribunal  a  aplicar,  o  que  quer  dizer  que  o  Direito  nãos  e  revela  apenas  pelo  caso  concreto.  
O  direito  revela-‐se  antes  do  caso  concreto  e  ganha  uma  dimensão  particular  com  o  caso  concreto.  

•   A  jurisprudência  não  é  fonte  de  direito  porque  não  produz  regras  gerais  e  abstratas  com  autoridade  a  todos  
os  agentes   jurídicos.  A   jurisprudência  é  apenas  obrigatória  para  os  sujeitos  processuais  que  participam  no  
processo  em  que  a  decisão  é   tomada.  Entre  nós  não  existe  nenhum  sistema  de  precedente,  muito  menos  
dentro  do  próprio  tribunal.  uma  decisão  do  tribunal  superior  é  valida  para  o  tribunal  subalterno,  mas  apenas  
dentro  daquele  processo  e  nunca  fora  dele.  

  
E  nos  casos  de  uniformização  de  jurisprudência?  O  acórdão  uniformizador  de  jurisprudência  não  é  fonte  de  direito  
para  o  sistema  jurídico  em  geral  porque  dele  não  resulta  uma  forma  de  acatamento  do  sistema  em  geral.  
A  figura  dos  assentos  aumentava  a  certeza  na  aplicação  do  direito  e  foi  uma  boa  solução  que  foi  abandonada,  na  
opinião  de  alguns  (não  é  a  opinião  do  professor).  Ainda  assim,  esta  é  uma  questão  complexa  dada  a  independência  
vertical  e  horizontal  dos  tribunais.  
Ainda  assim,  temos  que  considerar  que  apesar  de  a  jurisprudência  dos  tribunais  superiores  não  ter  efeito  vinculativo,  
tem  um  efeito  persuasivo.  Deste  modo,  sabe-‐se  que  a  probabilidade  de  uma  decisão  ser  confirmada  ou  negada  será  
naquele  sentido,  daí  que  muitas  vezes  seja  importante  conhecer  as  decisões  do  supremo.  
Em  suma,  a  jurisprudência  não  é  fonte  de  direito,  mas  é  muito  relevante  porque  ao  marcar  tendências,  acaba  por  
delimitar  o  campo  de  aplicação.  Tem  uma  eficácia  argumentativa  e  persuasiva,  e  por  isso  acaba  por  ter  uma  relevância  
grande  para  a  interpretação  do  direito  vigente.  
  
9.3.  A  interpretação  da  lei  processual  penal  
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Sendo  a  lei  a  principal  fonte  de  direito  do  Direito  Processual  Penal  é  imperativo  que  esta  seja  interpretada.  
O  professor  concorda  com  Germano  Marques  da  Silva,  quando  este  diz  que  a  interpretação  da  lei  se  faz  com  a  

técnica  hermenêutica  que  já  conhecemos  da  Teoria  do  Direito.    
No  entanto,  é  preciso  considerar  a   interpretação  contextual.  A  interpretação  da  lei  processual  penal  é  feita  no  

ambiente  de  um  processo   conflitual   e  por   isso   temos  que   ter   cuidado   com  as   interpretações   restritivas  par   anão  
destruir  o  equilíbrio  entre  os  deveres.  

Assim  sendo,  conclui-‐se  que  para   fazer  a   interpretação  d  alei  processual  penal   temos  que  te  rem  conta  certos  
referentes  e  limites  para  além  daquilo  que  resulta  das  técnicas  hermenêuticas  de  interpretação.  
  
Referentes  a  ter  em  conta:  

•   Densificação   dos   valores   constitucionais:   Com   uma   constituição   penal   forte   como   a   que   temos,   a  
interpretação  pode  densificar  os  valores  constitucionais.  A  densificação  dos  limites  que  podem  aumentar  ou  
restringir  a  interpretação  da  lei  -‐  com  uma  constituição  penal  forte  como  a  que  temos,  a  interpretação  pode  
densificar  os  valores  constitucionais.  

•   Processo  penal  conflitual:  a   interpretação  deve  respeitar  a  concordância  entre  o  estatuto  do  arguido  e  do  
ofendido.  A  CRP  não  garante  só  os  interesses  do  arguido,  mas  também  a    participação  do  ofendido.  Assim,  
devemos  ter  sempre  em  mente  que  ao  proteger  o  arguido,  não  estamos  a  desproteger  o  ofendido.  Existem  
estatuto  de  sujeitos  com  pretensões  opostas,  mas  ambos  têm  proteção  constitucional.  

•   Concordância  prática  entre  interesses  conflituosos:  o  modelo  adotado  no  código  não  é  um  modelo  de  tudo  
ou  nada.  Aquilo  que  o  código  faz  é  um  exercício  de  concordância  prática  entre  interesses  conflituantes  em  
que  uns  cedem  em  certa  medida,  mas  não  inutilizam  os  outros.  Trata-‐se  de  um  principio  fundamental  que  
consta  do  preâmbulo  do  Código  e  que  o  intérprete  deve  ter  em  linha  de  conta.  

•   Principio  da  confiança:  o  direito  processual  penal  está  previsto  na  lei  para  que  os  sujeitos  processuais  saibam  
o  que  vai  acontecer,  de  modo  que  o  processo  não  pode  viver  de  normas  de  condutas  sociais,  desconhecidas  
atá  ao  momento,  pondo  em  causa  o  principio  da  confiança.  O  professor  considera  que  se  devem  evitar  as  
interpretações   que   apresentem   resultados   de   surpresa,   que   nãos   e   podiam   antever   a   partir   da   lei   e   das  
decisões  jurisprudenciais.  

  
Muitas  vezes  a  doutrina  e  jurisprudência  confundem  aquilo  que  existe,  com  aquilo  que  devia  existir.  
Por  exemplo,  resulta  da  Constituição  que  ninguém  pdoe  ser  detido  por  mais  de  48h  com  controlo  judicial.  Se  a  

detenção  não  for  feita  por  um  juiz,  só  tem  esta  duração.  
No  âmbito  do  Código  de  Processo  Penal  a  regulação  dos  interrogatórios  passou  a  ser  feita  pelos  artigos  141º  e  

103º.  O  interrogatório  faz-‐se  em  regra  em  período  diurno,  em  blocos  de  4h  com  intervalos  de  1h,  que  podem  ser  
repetidos  uma  vez  ao  dia.  Ao  estabelecer  isto,  o  legislador  evitou  que  se  prejudicasse  o  direito  de  defesa  do  arguido.  
Ainda  assim,  não  pôs  duração  máximo  no  interrogatório.  

O  legislador  separou  as  coisas:  um  interrogatório  pdoe  durar  mais  de  48h,  pode  durar,  por  exemplo,  cinco  dias,  
mas  desde  que  respeite  o  disposto  no  artigo  103º.  

Interpretar  que  o  arguido  só  pdoe  ser  interrogado  durante  48h  é  uma  interpretação  restritiva  que  o  professor  
considera  inadmissível.  Este  considera  que  mesmo  que  as  técnicas  hermenêuticas  sejam  as  mesmas,  no  processo  penal  
á  referentes  axiológicos  à  interpretação  que  resulta  do  próprio  processo  penal  que  têm  de  ser  respeitados.  

Assim,  o  professor  alerta  para  que  devemos  ter  muito  cuidado  ao  fazer  a  interpretação  da  lei  processual  penal.  
Em  Direito  Processual  Penal  devemos  seguir  as  técnicas  hermenêuticas  de  interpretação  da  lei,  bem  como  ter  me  
conta  os  valores  constitucionais,  e  ainda  devendo  privilegiar  uma  interpretação  declarativa  em  vez  daquelas  que  vão  
para  lá  da  lei  ou  que  criem  direito  de  surpresa  para  os  sujeitos  processuais.  
  

9.4.  A  integração  de  lacunas:  alcance  e  limites  
  
É  legitimo  encontrar  lacunas  em  Direito  Processual  Penal.  Uma  lacuna  corresponde  a  uma  ausência  de  solução  que  
contraria  aquilo  que  ´plano  jurídico  do  sistema  em  causa.  O  seu  procedimento  de  integração  passa  por:  

1.   Invocar  uma  analogia  legis  com  outras  normas  do  código  que  resolva  esse  caso  no  Código  de  Processo  Penal;  
2.   Recorrer  a  normas  de  processo  civil  que  harmonizem  com  o  processo  penal;  
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3.   Utilizar  os  princípios  gerais  do  direito  penal  como  fontes  integradoras  de  lacunas  e,  consequentemente,  como  
fontes  de  direito;  

  
A  lacuna  é  sempre  uma  omissão,  mas  nem  sempre  uma  omissão  é  uma  lacuna.  Pode  acontecer  que  o  código  não  
regulem  uma  situação,  mas  isso  não  corresponda  a  uma  lacuna.  Por  exemplo,  o  legislador  não  acolhe  em  processo  
penal  a  litigância  de  má-‐fé  porque  esta  é  incompatível  com  o  principio  da  defesa  e  a  presunção  de  inocência.  Aqui  não  
temos  uma  lacuna,  mas  uma  omissão  legislativa.  
  
9.4.1.  As  “soluções”  fechadas  imunes  a  lacunas  
  
Nos  artigos  118º  a  123º  do  Código  de  Processo  Penal  temos  o  seguinte  regime:  

•   Podem  existir  provas  proibidas;  
•   As  nulidades  existem  nos  casos  em  que  estão  declaradas  na  lei;  
•   As  provas  proibidas  têm  um  regime  e  as  nulidades  outro;  

  
Quando  existem  uma  violação  que  não  é  nenhuma  das  duas,  o  que  temos?  Uma   irregularidade  nos  termos  do  

artigo  118º/2.  Isto  quer  dizer  que  o  sistema  é  fechado:  ou  há  uma  nulidade,  ou  se  o  legislador  não  declara,  temos  uma  
irregularidade.  

Assim,   se   uma   lacuna   é   uma   omissão   de   uma   solução   jurídica,   e   o   sistema  é   um   sistema   fechado   em   que   as  
nulidades  estão  previstas  expressamente,  o  que  não  estiver  previsto  expressamente  é  uma  irregularidade,  o  que  quer  
dizer  que  não  há  lacunas.  

Deste  modo,  o  artigo  4º  tem  de  ser  corretamente  entendido.  Só  há  uma  lacuna  quando  não  há  solução,  pelo  que  
o  artigo  4º  só  será  aplicável  perante  uma  omissão  que  configure  efetivamente  uma  lacuna.  
  

9.5.  Vigência  temporal  da  lei  processual  penal  
  
A  vigência  temporal  d  alei  processual  penal  é  abordada  no  artigo  5º  que  estabelece  algumas  regras:  

•   A  lei  processual  penal,  quando  surge,  é  de  aplicação  imediata,  mas  salvaguarda  os  atos  praticados  na  vigência  
d  alei  antiga.  Assim,  a  lei  que  permite  questionar  a  validade  dos  atos,  é  a  lei  está  em  vigor  aquando  da  prática  
do  ato.  

•   Por  ser  de  aplicação  imediata,  a  lei  processual  aplica-‐se  mesmo  aos  processos  em  curso  tendo  uma  dose  de  
retroatividade:   aplica-‐se   a  processos  que   se   iniciaram  antes  de  essa   lei   entrar   em  vigor.   Se  uma   certa   lei  
admitia  o  recurso  do  despacho  de  pronuncia  e  entra  em  vigor,  imediatamente,  outra  que  retira  esse  direito;  
e  se  os  sujeitos  iniciaram  o  processo  com  esse  horizonte,  a  regra  de  aplicação  imediata  sofre  uma  contenção,  
passando  a  aplicar-‐se  apenas  aos  casos  futuros,  por  restringir  direitos  dos  sujeitos  processuais.  

  

Este  critério  geral  tem  duas  exceções,  o  que  quer  dizer  que    alei  não  se  aplica  aos  processos  iniciados  anteriormente  
em  duas  situações:  

•   Quando  o  recurso  à  nova  lei  resulte  num  agravamento  sensível  e  evitável  da  situação  processual  do  arguido;  
•   Quando   o   recurso   à   nova   lei   conduz   a   situações   que   impliquem   desarticulação   processual   e   quebra   da  

harmonia  e  unidade  dos  vários  atos  do  processo;  
  
9.5.1.  O  problema  da  alteração  da  natureza  do  crime  
  

O  caso  mais  complexo  são  as  repercussões  processuais  da  mudança  da  natureza  do  crimes,  situações  para  as  quais  
não  há  solução  unânime  na  doutrina.  

Temos  dois  conjuntos  de  situações:  
1.   Um  crime  público  passa  a  crime  semipúblico  
2.   Um  crime  semipúblico  ou  particular  passa  a  crime  público  
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No  caso  nº1:  Um  crime  público  passa  a  crime  semipúblico  

•   Se  o  processo  não  começou  passa  a  haver  um  regime  em  que  é  necessária  queixa  e  se  torna  admissível  a  
desistência.  Tudo  o  que  seja  ato  processual  se  verificará  ao  abrigo  da  lei  nova.  Assim,  aplicar-‐se-‐á  o  regime  do  
crime  semipúblico.  

•   Se  o  processo   já  começou,  o  processo  continua  ao  abrigo  da   lei  antiga,  mas  deve  passar  a  ser  admitida  a  
desistência,  caso  tenha  existido  queixa,  já  que  se  assim  não  fosse,  gerar-‐se-‐iam  desigualdades  no  tratamento  
dos   processos.      Se   não   houver   queixa,   não   deverá   ser   possível   a   desistência.   Para   além   disto,   como   a  
desistência  é  facultativa,  quer  dizer  que  poderá  nem  vir  a  ser  utilizada.  Em  suma,  permite-‐se  que  o  processo  
iniciado  na  lei  antiga  adote  um  pressuposto  da  lei  nova  –  a  desistência.  

  
No  caso  nº2:  Um  crime  semipúblico  ou  particular  passa  a  crime  público  

•   Se  o  processo  não  começou  este  pode  iniciar-‐se  com  a  lei  nova  e  com  o  regime  do  crime  público  com  apenas  
uma   exceção   conhecida   pelo   professor:   o   crime   era   semipúblico,   conhecendo   os   factos   e   os   autores,   o  
ofendido  tinha  6  meses  para  apresentar  a  queixa  e  não  o  fez.  Deixa  de  ser  possível,  enquanto  vigorar  a  lei  
antiga,   apresentar   queixa.   Assim,   o   professor      considera   que   se   tal   fosse   admissível   gerava   uma   enorme  
desigualdade.  Se  caducou  antes  da  lei  nova,  a  situação  jurídica  caducou  e  não  pode  ser  repristinada.  

•   Se  o  processo  já  começou  ou  se  retira  ao  ofendido  o  direito  de  desistir  e  o  processo  continua  como  público,  
ou  se  reconhece  a  possibilidade  para  desistir,  mas  daquilo  que  já  é  um  crime  público.  Nenhuma  solução  é  boa.  
O  professor  considera  que  apesar  da  conversão  do  crime  em  crime  público,  aquele  processo  que  começou  
bem  com  queixa  ao  abrigo  do  tipo  de  crime,  deve  permitir  a  desistência.  Ou  seja,  a  conversão  do  crime  não  
deve  retirar  ao  ofendido  a  possibilidade  de  retirar  queixa.  Em  todo  o  caso,  nestes  casos,  o  melhor  seria  que  
legislador  deveria  criar  um  direito  transitório.  

  

10.  Princípios  fundamentais  do  processo  penal  
  

10.1.   Os  princípios  na  Teoria  do  Direito  e  no  Processo  Penal  
  

Os  princípios  de  processo  penal  correspondem  a  certas  soluções  organizadas  de  acordo  com  uma  certa  proposição  
normativa,  o  que  corresponde  a  uma  certa  cristalização.  

Os  princípios  podem  ter  dois  tipos  de  origem:  
•   Podem  ser  proposições  feitas  através  do  direito  legislado.  Por  exemplo,  o  nosso  direito  legislado  consagra  

formas  vinculadas  de  oportunidade,  mas  não  existe  nenhuma  norma  a  consagrar  o  principio  da  oportunidade  
vinculada.  

•   Podem  ser  proposições  que  se  foram  formando  historicamente.  Por  exemplo,  não  temos  nenhuma  norma  que  
diga   o   que   é   a   estrutura   acusatória   exigida   na   Constituição,   mas   esse   conteúdo   existe,   foi-‐se   formando  
historicamente.  

•   Podem  ter  acolhimento  constitucional,  tendo  uma  força  axiologia  muito  intensa.  
  

Os  princípios  não   são   regras,  mas   sim  mandatos  de   otimização  no   sentido  em  que  não   implicam  a  afirmação  
absoluta  de  um  valor,  mas  sim  a  realização,  tanto  quanto  possível  do  conteúdo  desse  valor.  

No  processo  penal,  muitas  vezes  os  princípios  derivam  de  normas  de  conduta.  Assim,  não  devemos  separar  os  
princípios  das  regras  de  uma  forma  absoluta,  na  medida  em  que  dos  primeiros  se  podem  extrair  os  segundos.  
  

Robert  Alexy  considera  que  os  princípios  são  “mandatos  de  otimização”:  o  aplicador  do  direito  deve  materializar  
os  princípios  em  casa  caso  concreto  que  tenha  em  mãos.  Destes  mandatos  podem  resultar  regras  de  otimização:  para  
se   chegar   ao  objetivo  do  principio,   há  que  adotar   a   regra  processual.   Por   exemplo,  para   respeitar  o  principio  do  
contraditório  é  necessário  criar  uma  regra  que  possibilite  ouvir  os  sujeitos  processuais  em  determinado  contexto.  
  



66  
  

10.2.   A  genealogia  dos  princípios  do  processo  penal  
  

Existe  uma  grande  diversidade  de  princípios  e  de  fontes  dos  mesmos.  
  
®  Diversidade:  temos  garantias  constitucionais,  direitos  fundamentais  e  regras  de  organização.  

Exemplos:  principio  do  juiz  natural,  direito  de  defesa,  principio  da  suficiência  
  
®   Fontes  diversas:  Temos  como  fontes  de  princípios  o  Código  de  Processo  Penal  e  a  legislação  complementar;  a  

Constituição;   e  os   instrumentos  de  direito   internacional.   Por  exemplo,  um  principio  que  esteja  na  CEDH   tem  
reconhecimento  no  nosso  Direito  Interno  por  via  do  artigo  8º,  CRP.  

  
10.2.1.  A  constituição  penal  
  

A  nossa  constituição  penal  é  extremamente  densa  e  extensa,  de  modo  que  acabou  pro  antecipar  um  conjunto  de  
exigências  em  matéria  de  penas,  substantiva  e  processual.  

Estas  exigências  manifestam-‐se  numa  série  de  princípios  e  temáticas,  nomeadamente:  
•   Integridade  moral  e  física  das  pessoas  (provas  proibidas)  (artigo  25º);  
•   Direito,  Liberdade  e  Segurança  (artigo  27º);  
•   Prisão  preventiva  (artigo  28º);  
•   Aplicação  da  lei  criminal  (artigo  29º);  
•   Limites  às  penas  e  medidas  de  segurança  (artigo  30º)  
•   Habeas  corpus  (artigo  31º)  
•   Garantias  do  processo  criminal  (artigo  32º)  
•   Inviolabilidade  do  domicilio,  a  correspondência  e  das  telecomunicações  (artigo  34º)  
•   Reserva  de  competência  legislativa  (artigo  165º/1,  d)  
•   Independência  dos  tribunais  (Artigo  203º)  
•   Estatuto  do  Ministério  Público  e  exercício  da  ação  penal  (artigo  219º  e  ss.)  

  
Temos,  portanto,  uma  malha  constitucional  muito  significativa  que  configurou  o  processo  penal  português.  

  

10.3.   Funções  e  alcance  dos  princípios  do  processo  penal  
 
Podemos  destacar  quatro  funções  dos  princípios:  

•   Função   orientadora:   quer   par   ao   legislador,   quer   para   o   intérprete,   quer   para   o   aplicador   do   direito,   os  
princípios   são   a   realidade   que   está   por   detrás   da   atuação   das   várias   autoridades   judiciais   e   dos   sujeitos  
processuais,  e  a  realidade  pela  qual  estes  se  devem  reger.  

•   Função  limitadora:  há  certas  questões  que  não  são  admissíveis  porque  a  sua  aceitação  implica  a  violação  de  
um  Direito  Constitucional.  Por  exemplo,  o  auto  de  noticia  não  pode  fazer  fé  em  juízo  porque  isso  violaria  a  
presunção  de  inocência.  Aqui  está  a  incorporar-‐se  dosi  elementos  e  a  utilizar  a  função  limitadora.  

•   Função  argumentativa:  Os  princípios  podem  ser  utilizados  para  fundamentar  decisões  e  pretensões,  a  nível  
argumentativo.  

•   Função  integradora  de  lacunas:  o  processo  penal  consagra-‐se  como  uma  solução  em  caso  de  lacunas.  O  artigo  
4º  apela  à  sua  invocação  como  fonte  se  soluções.  

 

Os  princípios  têm  um  peso  importantíssimo  desde  a  sua  criação  à  sua  aplicação  e  compreensão,  o  que  os  torna  
completamente  fundamentais.  

Há  princípios  cujo  alcance  varia  consoante  a  fase  processual  em  termos  de  conteúdo.  Por  exemplo,  o  principio  do  
contraditório  aparece  no  artigo  32º,  CRP,  mas  o  Código  de  Processo  Penal  depois  não  concretiza  o  contraditório  da  
mesma  maneira  em  todas  as  fases.  O  código  adota  um  modelo  misto  e  em  conformidade  com  isso  há  fases  em  que  o  
contraditório  tem  mais,  ou  menos  relevo.  
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Assim,  ao  falar  de  principio  de  processo  penal,  temos  que  ter  em  conta  esta  variação.  
  
10.4.   Casos  paradigmáticos  de  princípios  fundamentais  e  a  sua  evolução  
  

Os   princípios   têm   uma   sedimentação   histórica   que   vai   construindo   o   direito   processual   penal,   muitas   vezes  
atendendo  ao  modelo  político  vigente.  Isto  quer  dizer  que,  muitas  vezes,  os  princípios  têm  uma  formulação,  mas  vão  
variando  consoante  a  evolução,  o  modelo  de  Estado  e  a  evolução  do  direito  dentro  desse  modelo  de  Estado.  Mesmo  
nas  questões  fundamentais  há  variação  histórica.  
  
Caso  do  direito  ao  silêncio  (artigos  61º/1,d  ;  343º/1  e  345º/1)  

O  direito  ao  silêncio  consiste  no  direito  a  não  se  declarar  culpado.  Na  lógica  do  processo  pena  democrático,  quem  
acusa  tem  de  provar,  não  é  a  pessoa  visada  pela  acusação  que  tem  de  provar  a  sua  inocência.  

Na  sua  origem  este  é  o  direito  a  não  declarar  a  culpa,  mas  este  direito  foi  estabilizando  através  da  regulação  legal  
das  formas  de  intuição  em  que  se  diz  que  o  arguido  tem  direito  a  não  responder  às  perguntas  que  lhe  são  feitas.  

No  processo  inquisitório  não  funciona  assim.  Neste,  a  confissão  era  libertadora  da  culpa  e  desse  ponto  de  vista  era  
extorquida   por   qualquer   meio.   Nestes   casos,   reconhece-‐se,   em   contrapartida   do   direito   do   silêncio,   o   direito   a  
autoincriminação.  Não  há  o  direito  ao  silencio,  mas  se  a  pessoa  revelar  os  factos  estes  não  podem  ser  usados  contra  
si.  

No  nosso  modelo,  o  arguido  tem  direito  ao  silencio  e  o  direito  a  que  o  silencio  não  seja  valorado  contra  si.  De  nada  
valia  a  pessoa  nada  dizer  e  isto  ser  utilizado  como  indicio  de  culpabilidade.  

Este  direito  exige  um  certo  estatuto.  Apesar  de  ser  característico  do  arguido,  o  legislador  alargou-‐o  também  às  
testemunhas  através  do  artigo  132º.  A   lógica  é   a  de  que  as   testemunhas   têm   o  dever  de   responder,  mas  o  que  
dissessem  poderia  ser  utilizado  contra  si  num  processo.  Assim,  as  testemunhas  têm  também  o  direito  potestativo  de  
deixar  de  responder  a  perguntas  quando  estas  tenham  caráter  incriminatório.  
     
   Será  que  o  direito  ao  silêncio  se  aplica  às  diligências  de  prova  material?  

O  direito  ao  silêncio  é  o  direito  a  não  responder  a  pessoas.  A  obtenção  e  apreensão  de  documentos  tem  uma  
dimensão  material  que  não  se  relaciona  com  o  responder  a  perguntas.  Deste  modo,  a  entrega  de  documentos  
corresponde  a  um  ato  de  prova  material  e  não  à  prova  por  alegações.  

  
Será  que  o  direito  ao  silêncio  significa  que  a  pessoa  se  pode  recusar  a  participar  em  certos  meios  de  prova  
(artigo  146º)?  
Tendo   o   direito   ao   silêncio,   ao   arguido   pode   exercê-‐lo   a   qualquer   momento,   inclusive   em   situações   de  
diligência  de  prova,  como  seja,  por  exemplo,  a  acareação.  É  obrigado  a  participar  nesta,  mas  pode  exercer  o  
direito  ao  silêncio.  
Este  não  é  um  direito  absoluto,  que  pode  ser  derrogado,  por  exemplo,  pelas  escutas  telefónicas,  por  deveres  
legais  de  colaboração,  pelas  novas  tecnologias  de  controlo  (caixa  negra)  

  
Caso  da  proibição  do  duplo  julgamento  (ne  bis  in  idem)  

Esta  principio  fundamental  não  nasce  do  direito  penal,  mas  sim  do  direito  romano  associado  ao  cumprimento  das  
obrigações  –  uma  obrigação  cumprida,  não  é  uma  obrigação  exigível.  

Durante  a  idade  média,  a  igreja  usou  este  principio  para  fomentar  a  ideia  do  foro  –  se  o  foro  comum  julgasse  alguém  
de  uma  certa  forma,  o  foro  eclesiástico  já  não  podia  julgar  o  caso.  

Hoje  em  dia    (artigo  29º/5,  CRP),  esta  garantia  é  utilizada  para  controlar  o  poder  do  Estado.  
  
Mesmo  princípios  como  o  principio  ao  silencio  e  o  de  proibição  do  duplo  julgamento  têm  ramificações  ainda  hoje  que  
não   estão   estanques   como   a   cumulação   de   responsabilidades   de   natureza   distinta,   a   dupla   punição   e   poderes  
punitivos  dos  diferentes  Estados…  
  
10.5.   A  aplicação  dos  princípios  no  processo  penal  
  
Os  princípios  fundamentais  do  processo  penal  são  aplicados  por:  
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•   Legislador:  nas  revisões  processuais  que  façam  
•   Aplicadores  do  direito:  tribunais,  Ministério  Público,  órgãos  de  polícia  criminal,  advogados,  arguidos,  demais  

participantes  processuais…  
  

10.6.   Organização  dos  princípios  
  
Existem  cinco  tipo  de  princípios:  

•   Princípios  relativos  à  estrutura  e  organização  do  processo;  
•   Princípios  relativos  à  promoção  processual;  
•   Princípios  relativos  à  prossecução  processual;  
•   Princípios  relativos  à  prova;  
•   Princípios  relativos  à  forma;  

  
10.6.1.  Princípios  relativos  à  organização  e  estrutura  do  processo  penal  
  
è  Estrutura  acusatória  do  processo  (artigo  35º/5,  CRP):  A  estrutura  acusatória  obriga  à  separação  entre  quem  acusa  

e  quem  julga,  o  que  corresponde  a  uma  separação  de  competências  e  funções.  Este  principio  é  completado  por  
outros  dois  princípios,  o  da  imparcialidade  e  o  do  contraditório.  
O  Ministério  Público  tem  competência  para  deduzir  acusação  e  depois  apenas  tem  uma  participação  secundária  no  
julgamento.  O  que  a  estrutura  acusatória  visa  garantir  é  que  o  arguido  vá  a  um  tribunal  que  é  imparcial,  daí  a  
associação  ao  princípio  da  imparcialidade.  

  
è   Princípio  da  presunção  de  inocência  (artigo  32º/2,  CRP):  trata-‐se  de  um  princípio  jurídico-‐político  estruturante  do  

estado  de  direito  e  do  modelo  do  processo  do  Estado,  convertido  em  direito  fundamental.  Este  princípio  obriga  o  
Estado  em  geral  a  tratar  como  inocente  alguém  que  é  detido  num  processo.  Esta  presunção  existe  associada  ao  
estatuto  do  arguido.  A  partir  do  momento  em  que  se  diz  que  o  arguido  é  presumidamente  inocente,  isto  quer  dizer  
que   não   é   ele   que   tem   que   provar   a   sua   inocência,   já   que   esta   é   presumida;   cabe   à   acusação   provar   a   sua  
culpabilidade.  Enquanto  a  decisão  não  transitar  em  julgado,  não  podem  ser  retiradas  consequências  desfavoráveis  
ao  arguido.  Claro  que  vão  haver  medidas  desfavoráveis,  como  a  aplicação  de  medidas  de  coação,  mas  estas  não  
interferem  com  a  presunção  de  inocência.  
Tem-‐se  colocado  a  questão  de  saber  se  a  presunção  de  inocência  vale  fora  do  âmbito  judicial.    Há  quem  diga  que  
este  é  u  principio  jurídico  do  processo  e  que  portanto,  fora  do  processo,  este  não  vigora.  O  professor  discorda  e  
considera   que   a   presunção   de   inocência,   apesar   de   constituída   a   partir   da   lógica   do   processo   é   um   direito  
fundamental,  pelo  que  nãos  e  deve  limitar  ao  processo.  
Por  exemplo,  uma  crónica  de  jornal  que  trate  alguém  como  culpado  de  um  crime  arrisca-‐se  a  um  processo  por  
violação  de  direitos  fundamentais,  incluindo  a  presunção  e  inocência.  
A  presunção  de   inocência  corresponde  a  um  estatuto   jurídico-‐processual,  mas  também  a  um  estatuto   jurídico-‐
social,  já  que  é  um  direito  fundamental,  o  que  quer  dizer  que  tem  de  ser  respeitada  dentro  e  fora  do  processo.  

  
è   Principio   da   judicialidade   ou   do   controlo   judicial   (artigos   27º/1,   29º/1   e   32º/1,   CRP):   é   importante   que   no  

desenvolvimento  do  processo  existam  momentos  de  controlo  e  garantia  judicial.  Esta  é  a  forma  de  compatibilizar  
resolver  o  problema  de  existirem   interesses   conflituantes.   Isto   resolve-‐se   através  da   intervenção  do   juiz   como  
controladora  da  atuação  do  Ministério  Público.  
  

è   Princípio  do   juiz  natural   (artigo  32º/9,  CRP):  Nenhuma  causa  que  seria  por   lei  contrária  deve  ser  subtraída  ao  
tribunal.  Isto  é,  a  escolha  do  tribunal  competente  é  determinada  por  lei  e  não  casuisticamente  ou  por  razões  de  
interesse  do  processo.  Este  principio  visa  garantir  a  imparcialidade.  Dentro  de  cada  tribunal,  é  por  sorteio  que  a  
secretaria  determina  qual  a  secção  competente  concretamente  para  julgar  o  caso.  A  lei  não  resolve  o  que  acontece  
na  fase  de  instrução.  Ainda  assim,  o  professor  acredita  que  o  principio  do  juiz  natural  tem  de  se  aplicar  em  todas  
as  intervenções  do  juiz  com  competência  garantística.  
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è   Principio  da  intervenção  limitada  do  júri  (artigo  207º,  CPP  e  13º,  CPP):  O  tribunal  de  júri  não  é  regra,  mas  sim  a  

exceção.  Funciona  desta   forma  porque  o  tribunal  por   júri   só  existe  se   for   requerido  e  em  certas  circunstâncias  
legais.  Entre  nós,  o  tribunal  por  júri   já  foi  utilizado  e  fortemente  criticado.  A  própria  constituição  tem  preceitos  
acerca  do  tribunal  por  júri,  não  o  permitindo  em  vários  casos.  Este  só  será  permitido  em  casos  específicos  de  crimes  
graves  e  muito  graves.  
Quer  a  CRP,  quer  o  CPP  têm  uma  atitude  muito  prudente  quanto  ao  tribunal  por  júri,  por  duas  razões.  A  primeira  
relaciona-‐se  com  a  economia  processual:  um  tribunal  por   júri  exige  muito  maior  organização  e  processos  mais  
demorados.  A  segunda  relaciona-‐se  com  as  experiências  nacionais  com  o  sistema  que  sempre  levantaram  muitas  
suspeitas  de  manipulação  aos  membros  do  júri.  

  
è   Princípio  da  participação  da  vítima  (artigo  32º/7):  O  processo  penal  antecipou-‐se  à  CRP  nesta  matéria,  garantindo  

a  participação  do  ofendido  no  processo.  Se  o  ofendido  não  tiver  um  estatuto  processual  próprio,  vai  depor  na  
qualidade   de   testemunha.   Para   além   disto,   se   não   existir   assistente,   não   vai   conseguir   controlar   o   processo.  
Constituindo-‐se  assistente  terá  um  advogado  que  acompanhará  a  sessão,  promoverá  as  diligências  processuais,  faz  
alegações  finais  em  seu  favor  e  pode  recorrer  das  decisões.  

  
10.6.2.  Princípios  relativos  à  promoção  processual  
  
è   Princípio   da   legalidade   (artigo   2   e   206º,   CPP):   o   processo   penal   é   promovido   num   quadro   de   legalidade   e  

obediência  à  lei.  Isto  significa  vinculação  à  lei,  ou  seja,  respeito  por  aquilo  que  alei  exige  para  o  desenvolvimento  
do  processo  e  ainda  a  obrigatoriedade  da  promoção  do  mesmo.  À  obrigatoriedade  e  à  promoção  do  processo  
contrapõem-‐se   as   situações   de   oportunidade   processual.   O   nosso   sistema   mantém   o   principio   da   legalidade  
mitigado  com  formas  de  oportunidade  mitigadas  dentro  do  processo.  
Por  exemplo,  a  lei  obriga  a  que  seja  aberto  inquérito  se  o  crime  for  público.  Isto  tem  sido  criticado  com  base  no  
mito  da  justiça  norte-‐americana  onde  existe  margem  de  negociação  que  permite  que  não  se  promova  o  processo  
ou  não  se  promova  com  tudo  o  que  se  sabe.  
  

è   Princípio  da  oficialidade  (artigo  221º,  CRP  e  48º  e  ss.  do  CPP):  O  Direito  Penal  é  uma  questão  de  direito  público,  
daí  que  exista  uma  instituição  de  direito  público  -‐  o  Ministério  Público,  que  promove  o  processo  pro  dever  de  ofício.  
Isto  só  não  acontece  no  processo  particular  quando  isso  depende  do  assistente.  Mesmo  nestes  casos,  o  titular  do  
inquérito  continuará  a  ser  o  Ministério  Público.  
  

è   Princípio  da  acusação:  Para  a  promoção  processual  é  essencial  a  dedução  da  acusação,  na  medida  em  que  nenhum  
facto  pode  ser  julgado  se  não  constar  da  acusação.  Isto  também  será  fundamental  para  a  vinculação  temática.  Sem  
acusação,  ou  ato  equivalente,  não  haverá  julgamento  legítimo.  Assim,  terá  sempre  de  haver  promoção  do  processo  
para  a  fase  de  julgamento  através  da  acusação.  Esta  será,  em  regra,  uma  acusação  pública,  ou  controlada  por  uma  
entidade  pública.  A  única  exceção  são  os  crimes  particulares  em  que  a  acusação  pode  ser  de  um  particular.  
A  acusação  não  se  confunde  com  a  estrutura  acusatória.  A  estrutura  acusatória  tem  a  ver  com  a    organização  do  
processo,  a  acusação  é  essencial  para  a  audiência  de  julgamento.  
  

è   Princípio  da  vinculação  temática   (artigo  359º  e  379º):   se  surgir  material   factual  que   constitua  outro   crime  ou  
variação  do  mesmo,  tal  não  pode  ser  objeto  de  um  processo  autónomo  imediatamente.  O  processo  está  limitado  
pela  acusação,  sendo  que  o  tribunal  não  pode  promover  o  processo  para  além  desta.  
  

è   Principio  do  duplo  julgamento  (artigo  29º/5):  quando  se  verifica  que  um  caso  já  foi  julgado,  há  uma  exceção  de  
litispendência  e  de   caso   julgado.  O   segundo  processo   tem  de   conhecer  previamente  a  existência  de  um  outro  
processo  sobre  aquele  caso.  
Será  que  a  proibição  do  duplo  julgamento  funciona  como  regra  de  conduta  para  o  Ministério  Público?  
Há  quem  entenda  que  tal  só  compete  ao  juiz,  só  ele  reconhecendo  a  exceção  de  litispendência.    Mas  outra  parte  
da  doutrina  considera  que  tal  também  se  aplica  ao  Ministério  Público.  O  professor  concorda  com  a  posição  segundo  
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a  qual  esta  regra  tem  dupla  relevância,  dado  que  se  proíbe  que  o  juiz  decida  casos,  mas  também  e  impossibilita  
que  o  Ministério  Público  promova  o  processo.  

  
10.6.3.  Princípios  relativos  à  prossecução  processual  
  
è   Investigação  (artigo  340º,  CPP):  para  um  processo  penal  em  que  há  estrutura  acusatória  e  vinculação  temática  o  

principio   da   investigação   tem   de   ser   contido   nos   limites   da   investigação   temática.   O   tribunal   é   ativo   não  
dependendo  da  promoção  das  partes  e  que  tem  o  dever  de  descobrir  a  verdade  material  limitado  pelo  âmbito  da  
acusação.  Este  principio  é  caracterizador  do  nosso  sistema  e  tem  como  limites  a  vinculação  temática.  
  

è   Contraditório   (artigo   32º/5,   CRP   e   327º,   CPP):   trata-‐se   de   uma   garantia   constitucional   nuclear   na   fase   do  
julgamento.  Todas  as  decisões  que  sejam  feitas  no  processo  devem  ser  sujeitas  à  intervenção  dos  outros  sujeitos  
processuais.  O  contraditório  é  sujeito  de  ser  graduado,  comportando  3  níveis:  

o   O  direito  de  audiência:  direito  a  ser  ouvido  antes  da  decisão  ser  tomada  
o   O  direito  a  obter  informação  e  participar  na  decisão;  
o   Possibilidade  de  impugnar  a  decisão;  

Com  esta   formulação,  o  contraditório  pleno  existe  apenas  na   fase  de   julgamento.  Nas   fases  preliminares,  ou  o  
contraditório  não  existe  como  característica,  ou  existe  de  forma  mitigada.  
  
è   Concentração  (artigo  328  e  354º,  CPP;  32º/5,  CRP):  pode  ser  espacial  ou  temporal.  O  processo  deve  decorrer  de  

uma  forma  unitária  e  continuada,  não  havendo  uma  fragmentação  do  mesmo  nem  no  tempo,  nem  no  espaço.  Deve  
ocorrer   sem   grandes   vazios   entre   os   vários   momentos   processuais.   Este   principio   é   fundamental   a   nível   da  
produção  de  prova,  já  que  se  o  tribunal  fizer  uma  sequencia  continuada  de  audiências  de  julgamento,  terá  maior  
capacidade  de  absorção  dos  factos  que  sejam  processualmente  relevantes.  Se,  porventura,  fragmentar  o  processo  
no   tempo,   tal   poderá   constituir   uma   maior   dificuldade   no   sentido   de   produção   da   prova.  
Nos  grandes  julgamentos  isso  acaba  por  ser  inevitável.  Então  coloca-‐se  a  questão  de  saber  se  isso  é  ou  não  legítimo.  
O  código  não  dispõe  acerca  da  duração  dos  julgamentos,  o  que  na  ótica  do  professor  está  correto:  a  celeridade  
nem  sempre  se  adapta  à  complexidade  dos  casos  que  se  colocam  ao  processo  penal.  Assim,  o  legislador  fez  bem  
em  não  estipular  um  prazo.  Este  só  existe  quanto  às  interrupções  entre  as  audiências  de  julgamento  (limite  máximo  
entre  cada  sessão).  
  

è   Suficiência  (artigo  7º,  CPP):  O  tribunal  penal  resolve  todas  as  questões  de  qualquer  ramo  do  direito  cuja  resolução  
seja  necessária  à  boa  decisão  da  causa.  Em  termos  técnicos,  isto  significa  uma  competência  material  alargada  do  
tribunal.  Um  tribunal  penal  tem  competência  material  alargada  quando  compete  a  questão  penal  e  para  a  resolver  
resolve  todas  as  questões  mesmo  que  sejam  não  penais  necessárias  para  resolver  a  questão  penal.  O  inverso  já  
não  é  verdadeiro.  Se  no  tribunal  cível  ocorrer  uma  situação  penal,  o  tribunal  cível  não  tem  competência  para  avaliar  
a  questão  penal.  O  regime  substantivo  do  principio  é  o  da  competencial  material  alargada  e  devolução  facultativa  
(o  tribunal  pode  conhecer  a  questão,  mas  facultativamente  pode  devolver  a  situação  prejudicial  a  um  tribunal  de  
outra  natureza,  o  que  se  vai  manifestar  no  regime  processual).  Neste  caso  a  decisão  do  outro  tribunal  terá  de  ser  
filtrada  pelo  tribunal  de  processo  penal,  sendo  que  poderá  até  rejeitar  essa  decisão  e  decidir  de  forma  diferente  se  
houver  uma  violação  fundamental  das  regras  do  processo  penal.  
A  doutrina  apresenta  três  situações:  
•   Podem  surgir  questões  civis  em  processo  penal;  
•   Podem  surgir  questões  penais  em  processo  penal;  
•   Podem  surgir  questões  não  penais  em  processo  penal,  o  que  leva  à  suspensão  do  processo;  

  
10.6.4.  Princípios  relativos  à  prova  

  
Temos  três  aspetos  que  caracterizam  a  jurisdição  penal:  
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1.   O   processo   penal   é   marcado   por   uma   forte   configuração   e   legalidade,   desde   logo   a   nível   de  
constitucionalidade.  

2.   O  processo  penal  é  matéria  de  interesse  público,  o  que  significa  que  existe  uma  maior  disponibilidade  por  
parte  dos  sujeitos  processuais.  

3.   Existem   algumas   particularidades   de   jurisdição   penal   entre   as   quais   se   inclui   a   matéria   da   prova   e   da  
competência.  

  
Estas  três  características  vão  confluir  na  matéria  da  prova.  Tratam-‐se  de  matérias  em  que  a  disciplina  normativa  

tem  a  ver  com  regras  imperativas  que  se  colocam  aso  sujeitos  processuais,  não  estando  à  sua  inteira  disposição.  
Por  exemplo,  num  processo  não  marcado  pelo  principio  da  legalidade  e  imperatividade  das  regras,  poderíamos  

aceitar  o  principio  deque  se  as  partes  estivessem  de  acordo,  poderia  aceitar-‐se  uma  determinada  prova,  mesmo  que  
ilícita.  Mas  o  nosso  regime  não  funciona  assim.  Mesmo  que  todos  estejam  de  acordo,  por  exemplo,  com  a  hipnose,  o  
legislador  não  a  aceita,  por  isso  esta  não  poderá  constituir  prova.  
  
è   Principio  da  liberdade  de  prova  (artigo  125º):  De  acordo  com  este  artigo,  aceitam-‐se  todas  as  provas  que  não  

forem  proibidas  por  lei.  Assim,  a  prova  será  admissível  em  função  da  escolha  dos  sujeitos  processuais,  desde  que  
não  colida  com  a  legalidade.  Deste  modo,  a  legalidade  funciona  como  fundamento  e  limite,  caso  contrário,  todos  
os  meios  de  prova  seriam  permitidos  desde  que  as  partes  concordassem.  
O  código  regula  a  legalidade  dos  meios  de  prova  e  os  contornos  normativos  para  os  mesmos  serem  admitidos.  O  
facto  do  principio  ser  o  da  “liberdade”  da  prova  não  colide  com  a  legalidade,  basta  pensarmos  que  se  trata  de  uma  
liberdade  dentro  da   legalidade.  Liberdade  a  prova  significa,  então,  não   liberdade  total,  mas   logo  característico  
dentro  do  regime  da  prova.  Significa:  
•   Ausência  de  hierarquia:  os  sujeitos  podem  promover  os  meios  de  prova  sem  se  preocuparem  se  aqueles  valem  

mais   ou   menos   que   os   constantes   nos   autos.   Tanto   vale   uma   prova   testemunhal,   como   uma   prova  
documental.  

•   Qualquer  meio  de  prova  é  idóneo  a  provar  qualquer  facto:  os  sujeitos  processuais  não  têm  que  se  preocupar  
com  a  relação  entre  o  meio  de  prova  e  a  descoberta  de  factos,  já  que  a  substancia  prevalece  sobre  a  forma.  
Não  há  nenhuma  vinculação  prévia  dos  factos  a  um  certo  meio  de  prova.  Por  exemplo,  o  casamento  tanto  se  
pdoe  provar  por  prova  documental,  como  por  uma  testemunha.  O  valor  que  a  prova  terá  é  outro  aspeto,  mas  
não  haverá  uma  pré-‐vinculação  entre  o  meio  de  prova  e  o  facto  que  se  pretende  demonstrar.  

Com  este  enquadramento  temos  uma   liberdade  que   resulta  de  o  valor  da  prova  não  estar   fixado  na   lei;  uma  
liberdade  que  resulta  de  qualquer  meio  de  prova  para  provar  os  factos;  e  um  sistema  de  legalidade  que  regula  os  
meios  de  prova.  
A  admissibilidade  da  prova  relaciona-‐se  com  a  estabilidade,  a  confiança  e  a  previsibilidade.  Ora,  existem  meios  de  
prova  que  aparecem  e  não  estão  previstos  na  lei  (meios  de  prova  atípicos).  Em  regra,  a  sua  admissibilidade  tem  
de  passar  primeiro  por  um  período  de  legalidade.  A  legalidade  permite  que  os  sujeitos  processuais  antevenham  a  
forma  como  ele  se  vai  desenvolver.  Assim,  provas  atípicas,  em  principio,  não  serão  admitíveis.  Ou  correspondem  
a  um  meio  de  prova  já  previsto,  ou  não  poderão  entrar  no  processo  penal.  

  
Existem  três  dimensões  do  conceito  de  prova:  

•   Meios  de  prova:  instrumentos  através  dos  quais  se  chega  à  verdade  dos  factos.  O  código  tem  o  seguinte  elenco  
dos  meios  de  prova:  

o   Prova  testemunhal:  declarações  de  uma  pessoa  inquirida  que  tenha  conhecimento  direto  sobre  os  
factos.   Se   a  pessoa   tiver   conhecimento  de  algo  porque   lhe   foi   relatado,   entramos  no  domínio  do  
conhecimento  indireto.  O  regime  da  prova  testemunhal  é  estipulado  no  código.  

o   Outras   declarações   do   arguido,   do   assistente   e   das   partes   civis:   estes   sujeitos   têm   diferentes  
interesses   no   processo.   Ao   contrário   da   testemunha   que   é   isenta   de   interesses,   estes   prestam  
declarações  de  acordo  com  um  regime  próprio  que  não  é  o  da  testemunha.  

o   Prova  por  acareação  (artigo  146º):  confronto  de  depoimentos  que  ou  são  contraditórios  ou  têm  zonas  
dúbias.  Por  esse  efeito,  o  código  regula  como  é  que  se  faz  a  acareação.  

o   Prova  por  reconhecimento:  reconhecimento  de  objetos  ou  pessoas  feito  no  âmbito  do  processo.  
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o   Prova  por  reconstituição  do  facto  (artigo  150º)  
o   Perícias  (151º):  
o   Prova  documental  

•   Meios  de  obtenção  de  prova:  formas  de  obter  os  meios  de  prova.  
•   Valoração  da  prova:  Avaliação  da  prova.  

  
São  regulados  na  lei  os  meios  de  demonstrar  os  factos,  a  forma  como  esses  meios  são  obtidos  e  ainda  o  valor  que  
deles   se   vai   tirar.   Existe   toda   uma   legalidade   desde   a   obtenção   dos  meios   de   prova,   até   à   sua   produção.   A  
legalidade  da  prova  é  tudo  isto  e  todos  estes  regimes.  
Como  não  há  processo  sem  prova,  esta  e  toda  a  sua   legalidade  são  essenciais  para  o  processo.  O  principio  da  
legalidade  da  prova  não  é  uma  questão  secundária,  mas  sim  uma  questão  fulcral  no  processo  penal.  

  
è   Principio  da  imediação  (artigo  355º):  Princípio  que  exige  um  contacto  direto  de  quem  decide  com  os  meios  de  

prova.  A  prova  tem  de  ser  examinada  ou  produzida  perante  o  tribunal  e  em  audiência  de  julgamento,  o  que  exige  
o  contacto  direto  entre  o   tribunal  e  os  meios  de  prova,  o  que  quer  dizer  que  este  princípio  está  ao  serviço  da  
estrutura  acusatória,  já  que  o  espaço  de  julgamento  será  o  espaço  para  apresentar  e  examinar  as  provas.  Primeiro,  
porque  é  assim  que  o  tribunal  pode  formar  a  sua  própria  convicção.  Segundo,  porque  o  julgamento  é  o  espaço  para  
participação  dos  sujeitos  processuais.  E  terceiro,  porque  é  o  momento  em  que  se  promove  o  contraditório.  
Deste  modo,  o  artigo  355º  está  previsto  para  a  audiência  de  julgamento,  não  havendo  nenhuma  norma  equivalente  
para  as  fases  de  instrução  ou  de  inquérito.  Então  será  que  este  principio  vale  para  todas  as  fases  processuais?  Não,  
o  processo  penal  tem  uma  estrutura  mista  que  faz  com  que  este  princípio  só  releve  no  julgamento.  Nas  outras  
fases,   quem  aprecia   a  prova  não  decide   o   caso,   só  decide  o   seu  encaminhamento.   Para   além  disto,   nas   fases  
processuais  anteriores  ao  julgamento,  a  lei  permite  que  a  prova  seja  obtida  pelos  órgãos  de  polícia  criminal,  o  que  
quer  dizer  que  há  um  regime  de  coadjuvação  entre  estes  e  o  Ministério  Público.  Esta  articulação  demonstra  que  
não  há  imediação  nestas  fases.  
Exemplo:  uma  testemunha  pode  depor  perante  a  PJ  que  faz  o  auto  e  envia  para  o  MP.  Este  não  terá  contacto  com  
a  testemunha  e  a  lei  permite  que  assim  seja.  Se  o  tribunal  de  julgamento  quiser  ouvir  uma  testemunha,  tem  de  o  
fazer  na  audiência,  não  pode  pedir  que  os  OP  a  ouçam  e  depois  apresentem  o  relatório.  

  
è   Principio  da  livre  imediação  da  prova  (artigo  127º):  De  acordo  com  este  princípio,  o  juiz  é  que  vai  verificar  se  a  

prova  o  convence  ou  não.  O  juiz  decide  em  função  do  efeito  que  a  prova  produz  na  sua  convicção,  no  sentido  de  
proferir  uma  dada  decisão.  O  juiz  vai  decidir  em  concreto  e  com  o  contacto  imediato  da  prova  produzida,  qual  o  
valor  que  esta   tem  de  acordo   com  a   lei   que   faz  o   apelo   à  experiência   comum:   conhecimentos  que  permitem  
conhecer  a  realidade  que  são  comuns  à  generalidade  das  pessoas.  O  crivo  de  apreciação  é  remetido  pela  lei  para  a  
apreciação  do  tribunal,  tratando-‐se  do  oposto  à  prova  tarifada.  
O  tribunal  tem  o  dever  de  fundamentação,  o  que  quer  dizer  que  perante  as  provas,  terá  de  fundamentar  porque  é  
que  valorou  a  prova  daquela  forma  e  porque  é  que  decidiu  de  determinada  forma.  A  livre  apreciação  introduz  uma  
grande  responsabilidade  para  o  julgador,  o  que  justifica  esse  dever  de  fundamentação.  

  
è   Princípio  da  verdade  material  (artigos  288º/4  e  340º):  principio  acerca  da  obtenção  da  prova.  A  obtenção  deve  

ser  feita  no  sentido  de  se  aproximar  da  verdade  material,  por  isso  é  que  também  o  juiz  tem  poderes  amplos  de  
investigação.    

  
è   Principio  in  dúbio  pro  reo:  em  caso  de  dúvida  não  é  possível  a  condenação.  Este  principio  não  tem  consagração  

legal,  mas  está   implícito  no  principio  da  presunção  de   inocência   (artigo  32º/2):   a  doutrina   considera  que  este  
principio  acarreta  um  ónus  da  prova  e  um  ónus  de  culpabilidade.  Para  que  haja  condenação  é  preciso  prova,  o  que  
também  significa  que,  em  caso  de  dúvida,  o  tribunal  não  pode  decidir  senão  a  favor  do  arguido,  porque  se  tomar  
uma  decisão  desfavorável  ao  arguido,  estará  a  violar  a  presunção  de   inocência.  Portanto,  este  principio  é  uma  
consequência  da  presunção  de  inocência  do  ponto  de  vista  da  prova.  
O  princípio  do  in  dubio  pro  reo  não  é  um  princípio  de  condução  do  processo  nem  para  a  apreciação  da  prova.  Isto  
significa  que  a  prova  não  tem  de  ser  apreciada  e  o  processo  não  tem  de  ser  conduzido  a  favor  do  arguido.  O  objetivo  
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é  encontrar  a  verdade  material  independentemente  se  for  favorável  ou  desfavorável  para  o  réu.    Em  segundo  lugar,  
este  princípio  não  é  de  valoração  da  prova.  A  prova  quando  é  produzida  não  tem  de  ser  apreciada  a  favor  do  réu,  
pois  tem  de  ser  apreciada  de  acordo  com  o  artigo  127º:  de  forma  plausível,  à  luz  de  regras  da  experiência  comum  
e  fundamentando.  
Assim,  a  única  coisa  que  funciona  a  favor  do  réu  é,  verdadeiramente,  a  dúvida.  Assim  este  princípio  é  sobretudo  
utilizado  perante  uma  situação  de  dúvida,  quando  são  avaliadas  as  provas.  Perante  a  dúvida,  favorece-‐se  o  arguido.  
O  que  significa  que  este  principio  é  posterior  à  apreciação  da  prova,  sendo  então  um  principio  de  decisão  perante  
a  dúvida.    
Mas  entra  aqui  qualquer  dúvida?  Não.  O  tribunal  tem  o  dever  de  procurar  a  verdade  e  esclarecer  as  dúvidas,  nos  
termos  do  art.340º  (principio  da  Investigação).  A  dúvida  que  poderá  favorecer  o  arguido  será  a  dúvida  que  surgir  
depois  da  avaliação  dos  meios  de  prova.  Então  este  princípio  é  um  princípio  de  decisão  perante  dúvida  que  já  é  
irresolúvel  (em  que  já  não  poderá  ser  usado  o  principio  da  investigação).    
  

10.6.5.  Princípios  relativos  à  forma  
  
è   Princípio  da  oralidade  (artigo  96º):  é  um  instrumento  para  chegar  à  verdade  material.  A  comunicação  é  mais  rica  

desta   forma  e  permite  uma  maior  eficácia  na  busca  pela  verdade  material.  Este  principio  permite,   igualmente,  
evitar  que  o  julgamento  seja  utilizado  como  uma  arma  política,  pois  se  fosse  apenas  por  escrito  haveria  muito  mais  
hipóteses  de  adulterar  o  processo  e  desviá-‐lo  para  a  posição  que  fosse  mais  favorável.  
  

è   Principio  da  publicidade  (artigo  206º,  CRP;  86º  e  321º,  CPP):  este  principio  é  fundamental  para  a  realização  da  
justiça  no  Estado  de  direito  democrático,  mas  isto  apenas  em  relação  à  fase  decisória.  É  de  tal  modo  importante  
que  no  artigo  321º  há  uma  cominação  para  todos  os  processos  que  não  cumpram  este  principio.  

  
10.6.6.  Princípios  sem  consagração  constitucional  
  
O  processo  penal  baseia-‐se  também  em  princípios  que  não  têm  consagração.  São  eles:  

•   Inteligência  
•   Competência  (jurídica,  política,  legislativa)  
•   Delicadeza  
•   Formação  moral  
•   Bom  senso  
•   Tempo    

  

11.  Os  sujeitos  processuais  
  
Leituras:  
-‐  GMS,  DPPI,  p  151  e  ss.  
-‐  MJA,  DPP,  p.  29  e  ss.  
-‐  JFD,  “sobre  os  sujeitos  processuais”  Jornadas  CEJ  (1988)  p.3-‐34  
-‐  PPA  –  CPP  (artigos  13º,  14º  e  16º)  
-‐  TPB/FCP  –  DPP,  tópicos  de  estudo  
  

Nesta  matéria  estuda-‐se  o  estatuto  processual  de  cada  interveniente  no  processo:  o  conjunto  de  deveres  e  poderes  
que  têm  importância  para  o  andamento  do  processo.  

Em  alguns  casos,  esse  regime  corresponde  a  pressupostos  processuais  que  têm  de  estar  devidamente  tramitados  
para  que  não  existam  invalidades;  e  noutros  são  poderes  de  intervenção  processual.  

Em  todas  as  matérias,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  são  muito  ricas.  
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11.1.   Conceitos  e  referentes  legais:  sujeitos,  participantes  e  partes  civis  
  

O  conceito  de  sujeitos  processuais  tem  uma  dimensão  doutrinária.  Para  o  professor  Figueiredo  Dias  a  distinção  
entre  os  sujeitos  processuais  e  os  demais  intervenientes  faz-‐se  verificando  aqueles  que  têm  poderes  de  conformação.  
Serão  esses  os  sujeitos  processuais.  

Através  deste  critério  autonomiza-‐se  como  sujeitos  processuais:  
•   O  Tribunal  
•   O  Ministério  Público  
•   O  arguido  e  o  seu  defensor  
•   O  assistente  

  
Diversamente,   existem   outros   intervenientes   que   podem   ser   decisivos,   mas   que   por   não   terem   poderes   de  

conformação  não  são  considerados  sujeitos  processuais.  Entram  neste  conjunto  de  intervenientes:  
•   Os  órgãos  de  política  criminal  que  coadjuvam  o  Ministério  Público  e  o  Tribunal  na  realização  de  diligências.  

Estes   são   absolutamente   decisivos,  mas   não   são   sujeitos   processuais.   Atuam   subordinados   ao  Ministério  
Público  ou  ao  Tribunal.  São  participantes  ativos  com  poderes  específicos  e  próprios,  mas  atuam  subordinados.  

•   As  partes  civis  que  são  a  parte  ativa  e  passiva  do  pedido  cível.  Estas  são  autonomizadas  nos  artigos  71º  e  ss.  
e  são  o  lesado  e  a  pessoa  com  responsabilidade  meramente  civil.  

•   Os  peritos,  as  testemunhas…  que  podem  ter  uma  intervenção  essencial,  mas  por  muito  importante  que  esta  
possa  ser  decisiva  a  sua  participação  resume-‐se  à  prática  daquele  ato:  o  relatório  pericial,  o  testemunho…  

•   O  ofendido  que  no  nosso  sistema  não  é  sujeito  processual  por  não  ter  poderes  que  lhe  permitam  acompanhar  
o  processo  em   todos  os  casos.  Ainda  assim,  a   lei   reconhece-‐lhe  alguns  poderes:  decidir  a   legitimidade  da  
queixa,  possibilidade  de  desistir  da  mesma  (condicionando  o  andamento  do  processo  nos  crimes  semipúblicos  
e  particulares),  poderes  autónomos  de  intervenção  no  que  toca  ao  segredo  de  justiça  (requerê-‐lo  e  requerer  
os  eu  levantamento).  O  ofendido  não  é  um  sujeito  processual  pelo  critério  do  professor  Figueiredo  Dias,  mas  
também  não  é  uma  parte   civil   porque  a   sua   intervenção  nãos  e   limita   ao  pedido   cível   que  acompanha  o  
processo.  Assim,  não  é  parte  processual,  mas  também  tem  mais  poderes  que  os  demais  intervenientes  que  
também  não  o  são.  O  ofendido  tem  a  possibilidade  de  se  constituir  assistente,  caso  em  que  passa  a  ser  sujeito  
processual.  Caso  contrário,  temo-‐lo  como  um  participante  processual  qualificado.  

  

11.2.   Os  tribunais    
  
11.2.1.  Aspetos  gerais  
  

Para  conhecermos  este  sujeito  processual,  é  preciso  ter  em  consideração  alguns  aspetos  do  seu  regime  geral.  
  
®   Só  os  tribunais  judiciais  têm  competência  em  matéria  penal.  M  tribunal  administrativo,  laboral,  etc.,  se  se  deparar  

com  uma  questão  penal  tem  que  fazer  o  seu  reenvio  para  o  Ministério  Público  (artigo  211º,  CRP).  
  

®   A  intervenção  do  Tribunal  limita-‐se  pela  sua  competência.  A  competência  é  a  medida  e  jurisdição  de  cada  Tribunal.  
Cada  um  terá  uma  certa  medida  de  jurisdição  que  corresponde  aos  casos  que  pode,  legitimamente,  decidir.  

  
®   Na  organização  judiciária  portuguesa,  os  principais  critérios  de  distribuição  de  competência  são  (artigos  13º,  14º  

e  15º):  
o   O  território  
o   As  pessoas  
o   As  matérias  
o   As  funções  do  Tribunal  

  
®   A  composição  do  Tribunal  pode  ser  uma  de  três:  
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o   Tribunal  singular:   composto  por  um  único   juiz  que  recebe  o  processo,   faz  o  saneamento,  dirige  o  
julgamento  e  profere  a  decisão.  

o   Tribunal  coletivo:  composto  por  três  juízes,  um  presidente  e  dois  membros  do  coletivo  –  os  asas.  O  
presidente   recebe   o   processo   e   faz   o   saneamento,   mas   são   os   três   a   acompanhar   a   sessão   de  
julgamento.  Este  tribunal  tem  uma  dinâmica  mais  intensa  de  acompanhamento  do  desenvolvimento  
da  audiência  já  que  são  três  juízes  presentes  a  controlar  os  diversos  aspetos  e  a  intervir.  No  final,  ou  
estão   de   acordo,   ou   não,   e   proferem   a   atribuição   de   responsabilidade.   Nestes   casos   existe   um  
funcionamento  mais  exigente  e  moroso  do  Tribunal  (artigo  14º),  estando  previstos  os  casos  em  que  
pode  haver  Tribunal  coletivo.  

o   Tribunal  de  júri:  a  sua  competência  é  limitada  aos  casos  do  artigo  13º,  com  os  limites  que  constam  da  
Constituição.  O  Tribunal  por  júri  é  facultativo:  existe  apenas  requerimento  dos  sujeitos  processuais.  
Este   tribunal   funciona   como  um   tribunal  misto  porque  é   composto  pelo   tribunal   coletivo  e  pelos  
jurados.  Deste  ponto  de  vista,  é  uma  derivação  do  Tribunal  coletivo.  

  
®   A  competência  do  Tribunal,   isto  é,  a  sua  medida  de   jurisdição  é  um  pressuposto  processual  a  que  a   lei  atribui  

particular  importância  e  valor.  A  violação  das  regras  de  competência  gera  uma  nulidade  insanável.  Na  realidade,  
esta  é  uma  nulidade  mista  porque  se  podem  aproveitar  vários  atos  processuais.    

  
11.2.2.  Regras  constitucionais  
  

Existem   várias   regras   constitucionais   que   interferem   ou   caracterizam   a   dinâmica   do   poder   judicial.  
Nomeadamente:  
  

•   O  regime  da  separação  e  poderes  (artigo  111º,  CRP)  que  sujeita  todos  os  tribunais  à  legalidade  e  prevalência  
das  decisões  dos  tribunais  superiores  sobre  os  inferiores.  

•   O  estatuto   constitucional  dos   juízes   que,   enquanto   titulares  de  um  órgão  de   soberania  que  administra   a  
justiça  em  nome  do  povo  estão  caracterizados  como   independentes,   inamovíveis  e  irresponsáveis   (artigos  
203º  e  216º,  CRP).  Daqui  resulta  que  têm  estatuto  de  exclusividade  –  só  podem  exercer  funções  docentes  não  
remuneradas.  

•   A  proibição  da  existência  de  tribunais  penais  com  competência  exclusiva  para  julgar  certas  categorias  de  
crimes  (artigo  209º).  Esta  norma  corresponde  a  uma  rutura  com  os  antigos  tribunais  plenários.  Esta  norma  
não  impede  a  distribuição  de  competências  entre  tribunais,  mas  apenas  proíbe  que  certas  categorias  de  crimes  
sejam  da  competência  exclusiva  de  dado  Tribunal.    

•   A  proibição  constitucional  da  intervenção  do  júri.  Nos  termos  do  artigo  207º  não  podemos  ter  julgamento  
em  tribunal  de  júri  para  certos  crimes:  terrorismo,  criminalidade  altamente  organizada,  crimes  pouco  graves  
(só  podem  ser  julgados  crimes  graves  com  pena  superior  a  oito  anos).  

•   O  princípio  do  juiz  natural  (artigo  32º/9)  que  obriga  a  que  se  preserve  a  decisão  legislativa  na  distribuição  da  
competência.  É  uma  forma  de  garantir  a  separação  de  poderes  e  de  evitar  que  por  decisão  administrativa  um  
caso  seja  deslocado  para  outro  tribunal  por  razões  de  oportunidade  e  interesse.  No  fundo,  relaciona-‐se  com  
a  imparcialidade.  

•   A  reserva  de  juiz,  de  acordo  com  a  qual  certos  atos  de  compressão  das  liberdades  no  âmbito  do  processo  ou  
investigação  criminal  exigem  a  intervenção  do  juiz.  É  o  caso  das  medidas  de  coação.  

  
Este  acervo  de  regras  constitucionais  vai  influenciar  muitas  coisas  relacionadas  com  a  estrutura  e  competência  dos  

tribunais.  
  
11.2.3.  A  competência  do  Tribunal  Penal  
  

Em  matéria  e  competência  relevam  os  artigos  13º,  14º  e  16º  do  CPP  e  a  Lei  62/2013  (artigos  80º  e  ss,  116º  e  ss,  
132º-‐137º).  Esta  lei  acaba  por  não  ter  critérios  próprios  e  distribuição  de  competência  porque  o  que  faz  é  especificar  
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a  organização  dos  tribunais  de  acordo  com  as  regras  do  código.  Assim,  trata-‐se  de  um  reenvio  para  as  normas  do  
Código  de  Processo  Penal.  

Temos  três  tipos  de  competência:  
•   Competência  funcional  
•   Competência  territorial  
•   Competência  material  

  
11.2.3.1.  A  competência  funcional  
  

A  competência   funcional   resulta  de,  para  um  certo  ato  específico,  se  exigir  um  tribunal  com  uma  competência  
especial.  É  o  que  acontece  com  o  tribunal  de  instrução  e  com  o  tribunal  de  execução  de  penas,  por  exemplo  (artigos  
17º  e  18º).  
  
11.2.3.2.  A  competência  territorial  
  

A  competência  territorial  é  importante  na  medida  em  que  nos  diz  qual  é  o  tribunal  geograficamente  localizado  
competente.  

Deste  ponto  de  vista  temos  no  Código  vários  critérios  que  delimitam  a  competência  dos  tribunais  e  o  destino  dos  
processos  (artigos  19º  a  21º).  Assim,  quando  o  Ministério  Público  decide  deduzir  acusação,  não  é  ele  que  decide  para  
que   tribunal   quer   enviar   a   acusação.   É   sim   necessário   fazer   a   aplicação   do   critério   legal   em   função   dos   crimes  
imputados  na  acusação.  

Temos  várias  regras  de  delimitação  territorial:  
  
Artigo  19º/1:  é  competente  para  conhecer  o  crime,  o  tribunal  em  cuja  área  se  tiver  verificado  a  consumação.  Deste  
modo,  o  essencial  é  saber  onde  correu  a  consumação,  isto  é,  verificar  o  local  onde  ocorreram  todos  os  elementos  do  
crime.  

Em  2007,  o  legislador  introduziu  uma  exceção  a  esta  regra  (artigo  19º/2).  Este  numero  contem  uma  regra  que  se  
explica  pelos  problemas  que  eram  criados  pelo  nº1  quando  estava  em  causa  um  homicídio.  Esse  problema  deriva  de  
o  acontecimento  principal  ocorrer  num  local,  e  a  consumação  se  verificar  noutro.  Por  exemplo,  de  um  assalto  em  Faro  
resultou  a  morte  de  4  pessoas:  duas  morreram  no  local,  uma  foi  transportada  para  Coimbra  e  a  outra  para  Lisboa.  Isto  
dava  origem  a  uma  dispersão  de  competências  que  não  auxiliava  o  processo.    

Assim,  quando  o  crime  comportar  a  morte,  é  competente  o  tribunal  do  local  onde  o  agente  atuou  ou  deveria  ter  
atuado.  É  aí  que  estão  as  provas  do  facto  relevante.  A  morte  aqui  é  um  evento  ocasional  que  ocorre  em  Lisboa  e  
Coimbra  em  função  do  aspeto  clínico.  
  
Artigo   19º/3:   temos   aqui   as   regras   especiais   para   determinar   a   competência   em   caso   de   crimes   habituais   e  
duradouros.    

•   Os  crimes  habituais  são  aqueles  que  preveem  um  comportamento  repetitivo  que  dá  origem  à  realização  do  
mesmo  tipo.  Se  o  crime  for  habitual,  o  tribunal  competente  corresponde  ao  local  em  que  foi  praticado  o  último  
ato.  

•   Os  crimes  duradouros  ou  permanentes  são  os  crimes  que  contemplam  uma  ação  duradoura  no  tempo  e  por  
isso  não  têm  um  momento  de  consumação,  têm  um  momento  de  consumação  e  um  período  consumativo.  
Neste  caso  o  tribunal  competente  será  o  do  local  onde  se  pratica  o  ultimo  ato  e,  portanto,  cessa  a  consumação.  

  
Artigo  19º/4:  esta  é  a  regra  especial  em  função  do  facto  tentado.  Nestas  situações  é  competente  o  Tribunal  do  local  
da  prática  a  ação.  
  
Artigo  20º:  aqui  figura  a  regra  para  o  caso  de  crimes  cometidos  a  bordo  de  navio  ou  aeronave.  Será  competente  o  
local  para  onde  se  dirige  o  navio  ou  a  aeronave.  
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A  competência  territorial  não  tem  o  mesmo  regime  de  invalidade  da  incompetência  material.  No  artigo  32º/2  a  lei  
permite  que  a  invalidade  decorrente  de  incompetência  territorial  seja  sanável  por  decurso  do  processo.    

Deste  modo,  se  não  for  deduzida  e  declarada  a  invalidade  até  ao  inicio  do  debate  instrutório  ou  até  ao  início  da  
audiência  de  julgamento,  esta  sana-‐se.  
  
11.2.3.3.  A  competência  material  
  

A   competência  material   (artigos  11º,   12º,   13º,   14º  e  16º)   tem  a   ver   com  a   relação  de  uma   certa  matéria   e   a  
determinação  de  um  certo  tribunal  como  competente  para  julgar  o  caso  referente  a  essa  matéria.  

Existem  dois  tipos  de  critérios  para  determinar  a  competência  material:  
•   Critérios   quantitativos:   são   critérios   que   condicionam   a   competência   a   uma   pena  mínima   e   a   uma   pena  

máxima.  Por  exemplo,  o  tribunal  singular  só  pode  julgar  crimes  abaixo  dos  cinco  anos.  
•   Critérios  qualitativos:  critérios  que  atendem  a  certas  matérias,  independentemente  da  pena.  

o   Pessoas  (11º/3):  há  certas  pessoas  que  independentemente  do  crime  que  cometam  são  julgadas  num  
certo   tribunal.   Trata-‐se   de   um   critério  material   que   se   reporta   à   qualidade   pessoal.   É   o   caso   do  
Presidente   da   República,   o   Presidente   a   AR,   o   Primeiro-‐Ministro,   quando   julgados   por   crimes  
praticados  em  exercício  de  funções.  Estes  serão  julgados  no  Supremo  Tribunal  de  Justiça.  

o   Matérias  (artigo  11º/4,  a  e  12º/2):  há  certas  matérias  que  se  reservam  para  um  dado  tribunal.  Quando  
estiver   em   causa   um   determinado   assunto,   será   um   Tribunal   em   particular   a   julgar   o   caso.   Por  
exemplo,  o  pedido  de  habeas  corpus  é  sempre  da  competência  do  Supremo.  

o   Crimes  (14º/2,  a  e  16º/2):  há  certos  crimes  que  estão  atribuídos  a  dado  tribunais  e  há  certos  crimes  
que  não  podem  ser  julgados  por  dados  tribunais.  

  
Quando  a  lei  tem  critérios  qualitativos,  estes  prevalecem  sobre  os  quantitativos,  ou  seja,  prevalecem  em  relação  à  

medida  da  pena.  
Quando  há  uma  reserva  de  competência,  prevalece  esta.  

  
11.2.4.  A  repartição  de  competências  entre  o  Tribunal  Singular,  o  Tribunal  Coletivo  e  o  Tribunal  do  Júri  
(ver  esquema)  
  
O  sistema  judiciário  organiza-‐se  desta  forma:  

•   Tribunal  singular  
•   Tribunal  coletivo    
•   Tribunal  por  júri  

  
Normalmente  o   tribunal  por   júri,  quando  requerido,  prevalece.  Porém,  existe  um  catálogo  de  crimes  que  está  

vedado  à  intervenção  do  júri  e  que  respondem  a  uma  reserva  legal  do  Tribunal  Coletivo  ou  a  uma  reserva  legal  do  
Tribunal  Singular.  
  
Tribunal  coletivo  (e  júri):  

•   Os  crimes  contra  a  identidade  cultural  e  integridade  pessoal,  segurança  do  estado,  etc.,  podem  ser  julgados  
em  Tribunal  coletivo  e  Tribunal  de  júri  se  houver  requerimento.  Se  não  existir  requerimento,  a  competência  é  
do  Tribunal  coletivo.  

•   Os  crimes  de  terrorismo  não  permitem  o  tribunal  de  júri,  sendo  competência  do  Tribunal  coletivo.  
•   Os  crimes  em  que  a  morte  é  elemento  do  tipo  e  em  que  há  dolo  são  reserva  legal  do  tribunal  coletivo  perante  

o  tribunal  singular,  permitindo  o   júri  em  alguns  casos.  Quando  existe  um  crime  doloso  em  que  a  morte  é  
resultado  doloso  ou  negligente,  a  competência  está  reservada  ao  Tribunal  coletivo  e  também  quando  a  morte  
surja   como   agravante   (artigo   14º/2,   a).   Se   a   pena   for   superior   a   oito   anos   e   houver   requerimento   para  
intervenção  do  júri,  esta  poderá  ocorrer.  

•   Os  crimes  com  pena  superior  a  5  anos  (artigo  16º/3).  Este  artigo  comporta  uma  autorização    de  um  método  
de  determinação  da  competência  do  tribunal,  de  acordo  com  o  qual  se  na  acusação,  o  Ministério  Público,  
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antecipar  que  ao  caso  não  vai  ser  aplicada  uma  pena  superior  a  cinco  anos,  não  a  envia  para  Tribunal  coletivo,  
mas  sim  para  Tribunal  singular.  Deste  modo,  casos  que  seriam  competência  do  tribunal  coletivo,  passam  a  
competência  do  tribunal  singular.  São  exceção  os  casos  do  artigo  14º/2,  a.  

•   Os  homicídios  privilegiados  são  da  competência  do  tribunal  coletivo,  caindo  no  âmbito  do  artigo  14º/2,  a  com  
base  num  critério  qualitativo.  

•   O  aborto,  independentemente  da  medida  da  pena,  corresponde  a  uma  situação  em  que  a  morte  faz  parte  do  
tipo.  Estes  são  crimes  contra  a  vida  Humana  dependente,  pelo  que  deveriam  ser  da  competência  do  tribunal  
coletivo,  independentemente  da  medida  da  pena,  mas  a  prática  judiciária  tem  sido  a  de  serem  enviados  para  
tribunal  singular,  ao  contrário  do  defendido  pelo  professor.  

  
O  tribunal  singular:  

•   Tem  competência  genérica  e  residual,  sendo  o  tribunal  regra  para  todos  os  casos  que  tenham  pena  até  cinco  
anos,  a  não  ser  que  sejam  da  competência  de  outro  tribunal  ou  que  seja  aplicável  um  critério  qualitativo,  como  
o  do  artigo  14º/2,  a.  

•   Os  crimes  contra  a  autoridade  pública  são  reserva  legal  do  tribunal  singular.  
•   O  homicídio  negligente  podia  ser  da  competência  do  tribunal  coletivo,  mas  é  pacífico  que  estes  crimes  são  da  

competência  do   tribunal   singular,   porque  não  estando  abrangido  pela   formulação  do  artigo  14º/2,a,   não  
beneficiam  da  reserva  legal  da  competência  do  tribunal  coletivo,  portanto  são  do  tribunal  singular.  Se  for  por  
um  critério  quantitativo,  em  que  é  um  homicídio  negligente  tem  uma  pena  de  2  a  8  anos,  pode   ir  para  o  
Tribunal  coletivo.  Também  poe  acontecer  que  seja  aplicável  o  artigo  16º/3,  caso  em  que  a  competência  será  
do  Tribunal  singular  

•   O  crime  de  participação  em  rixa  prevê  elementos  objetivos  do  tipo,  a  morte  ou  ofensa  grave.  Mas  estas  nãos  
e  imputam  subjetivamente,  porque  se  isso  acontecesse,  teríamos  um  homicídio  ou  uma  ofensa  à  integridade  
física.  Qual  o  tribunal  competente?  não  basta  estar  no  tipo,  tem  que  se  imputar  também  subjetivamente,  é  
esse  o  sentido  do  artigo  14º/2,a  ao  precisar  que  o  crime  seja  doloso.  Logo,  a  competência  é  do  tribunal  singular  
e  a  prática  judiciária  tem  comprovado  isso  (a  menos  que  haja  concurso).  

  
11.2.5.  A  regra  da  determinação  concreta  da  competência:  fundamentos,  limites  e  problemas  
  

Em  função  da  pena  legal  ou  da  natureza  do  crime  (critério  quantitativo  ou  qualitativo),  a  lei  seleciona  a  intervenção  
do  Tribunal  Singular,  ou  do  tribunal  Coletivo,  ou  admite  o  Tribunal  por  Júri.  Quando  a  competência  é  determinada  
desta  forma,  chamamos-‐lhe  competência  legal.  

Desde  1987,  o  nosso  Código   contém  um  outro   sistema  de   competência  que  não   legal,  mas   sim  por  decisão  o  
Ministério  Público  no  final  do  inquérito.  Corresponde  a  um  sistema  de  competência  concreta  (artigo  16º/3).  

Este  sistema  de  competência  concreta  não  prescinde  da  lei.  Simplesmente  cria  uma  solução  para  casos  que  têm  
uma  pena  abstrata  grave,  mas  uma  gravidade  real  não  tão  grave.  

Existem   casos   em   que   a   moldura   legal   abstrata   tem   um   patamar   de   gravidade   que   faria   o   crime   entrar   na  
competência  do  Tribunal  Coletivo.  Porém,  a  gravidade  concreta  é  muito  mais  baixa  do  que  a  sugerida,  pelo  que  a  lei  
permite  o  seu  envio  para  o  Tribunal  Singular.   Isto  significa  um  alívio  do  Tribunal  coletivo  e  uma  maior   rapidez  na  
solução,  já  que  existem  mais  tribunais  singulares  do  que  coletivos  e  que  estes  têm  uma  agenda  mais  flexível.  Trata-‐se  
de  uma  racionalização  dos  meios  judiciários  em  função  da  gravidade  do  caso.  

O  artigo  16º/3   começou  a   ser  utilizado  para  este  efeito.  Ao   inicio  o  mecanismo  não   foi   bem  compreendido  e  
suscitou   várias   resistências,   sobretudo  para   quem  entendesse  que  este   artigo   implicava  que  o  Ministério  Público  
estava,  ele  próprio,  a  julgar  o  caso  antes  do  julgamento.  Entendia-‐se  que  o  Ministério  Público  estava  a  exercer  um  
poder  para-‐judicial.    

Eventualmente  esta  questão  foi  desdramatizada  e  clarificada  e  a  utilização  do  mecanismo  foi  ampliada:  
•   O  Ministério  Público  não  faz  uma  apreciação  do  caso  concreto,  mas  sim  da  gravidade  do  caso  e  se  esta  se  

enquadra  nos  limites  de  apreciação  do  Tribunal  singular.  Só  se  verificam  fatores  objetivos  da  competência  do  
Tribunal  Singular.  
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•   O  artigo  16º/3  só  é  utilizado  quando  está  em  causa  o  critério  quantitativo,  não  podendo  ser  utilizado  para  
derrogar  as  reservas  de  competência  do  Tribunal  Coletivo.  Por  exemplo,  o  Ministério  Público  não  pode  utilizar  
este  artigo  nos  casos  em  que  a  competência  do  coletivo  é  determinada  pela  medida  da  pena  

  
Nos   anos   90   foram   suscitadas   dúvidas   relacionadas   com   a   compatibilidade   desta   norma   com   princípios  

constitucionais   fundamentais.   Essas   dúvidas   chegaram   a   o   tribunal   Constitucional   que   proferiu   um   acórdão   que  
entendeu  que  o  artigo  16º/3  era  não  inconstitucional  Acórdão  41/90,  do  Tribunal  Constitucional.  

  
Apesar  disto,  existiram  muitas  dúvidas  quanto  a  este  mecanismo.  Inclusive,  pensou-‐se  que  este  violava  o  principio  

da  legalidade  das  penas.  Entendia-‐se  isto  porque  os  efeitos  associados  à  pena  legal  tinham  que  ser  estabelecidos  por  
lei  e  não  por  decisão  do  Ministério  Público.  Na  perspetiva  do  Tribunal  Constitucional,  este  artigo  conferia  ao  Ministério  
Público  um  poder  de  retirar  às  penas  efeitos  que  só  a  lei  pode  retirar.  

Deste  ponto  de  vista,  criou-‐se  uma  suspeita  adicional  se  o  artigo16º/3  não  seria  incompatível  com  o  principio  da  
legalidade.  O  professor  não  concorda  com  isto  porque  o  Ministério  Público  não  está  a  retirar  por  decisão  sua  um  efeito  
de  uma  pena  que  cabe  apenas  à  lei  estabelecer,  o  que  o  Ministério  Público  faz  é  atuar  nos  termos  de  uma  lei  que  lhe  
permite  retirar  esse  efeito  da  pena  legal.  

Também  se  questionou  a  compatibilidade  desta  norma  com  o  principio  do  juiz  natural.  O  que  o  Ministério  Público  
faz  é  cumprir  a  lei,  o  que  seria  incompatível  com  o  principio  do  juiz  natural  era  existirem  critérios  de  oportunidade,  
conveniência  ou  maior  ou  menor  adequação,  tirados  por  uma  atividade  administrativa  que  não  tenha  apoio  na  lei.  Isto  
nada  tem  a  ver  com  o  principio  do  juiz  natural,  uma  vez  que  independentemente  da  aplicação  do  artigo  16º/3,  não  se  
sabe  quem  vai  ser  o   juiz  que  vai   julgar  o  caso.  Dentro  do  tribunal,  a  distribuição  é  aleatória,  pelo  que  não  existe  
qualquer  incompatibilidade  entre  a  norma  e  o  principio  constitucional.  

  
Outro  problema  suscitado   foi  o  problema  da   independência  das  magistraturas.  De  acordo  com  o  regime  geral,  

quem  determina  a  competência  é  a  lei  e  o  Tribunal  que  recebe  o  caso  e  se  declara  competente.  A  competência  é  um  
pressuposto  processual  que  se  reconhece  antes  de  se  iniciar  o  julgamento.  

O  que  se  afirma  é  que  ao  ser  uma  decisão  do  Ministério  Público  encaminhar  o  processo  para  tribunal  singular,  não  
é  o  tribunal  verdadeiramente  que  decide  da  aplicação  da  lei  nos  critérios  da  competência,  mas  o  Ministério  Público.  
Mais  do  que  isso,  o  Ministério  Público  estaria  ele  próprio  a  determinar  a  competência  do  Tribunal.  

O  entendimento  de  que  está  em  causa  a  independência  das  magistraturas  agrava-‐se  com  a  ideia  de  que  quando  o  
Tribunal  recebe  um  caso  ao  abrigo  do  artigo  16º/3,  nãos  e  pode  declarar  incompetente.  

Ora,  na  norma  legal  não  se  diz  anda  acerca  do  Tribunal  não  se  poder  declarar  incompetente.  O  professor  acha  que  
o  Tribunal  deve  estar  vinculado  à  lei  e  não  ao  Ministério  Público,  pelo  que  se  não  existe  nada  na  lei  que  diga  que  o  
Tribunal  nãos  e  pode  declarar  incompetente,  este  o  pode  fazer.  

Se   o   recurso   ao   artigo   16º/3   violar   a   lei,   o   Tribunal   ao   receber   o   caso,   não   só   pode,   mas   deve   declarar-‐se  
incompetente.  Por  exemplo,  se  o  Ministério  Público  utilizar  o  mecanismo  do  16º/3  num  caos  de  competência  exclusiva  
do  tribunal  coletivo,  o  tribunal  singular  pode  e  deve  declarar-‐se  incompetente  porque  se  o  vicio  da  incompetência  
gera  uma  nulidade  subsequente,  o  Tribunal  deve  evitar  incorrer  nessa  nulidade.  

  
Também  se  colocou  a  questão  da  compatibilidade  com  o  principio  in  dúbio  pro  reo.  A  dúvida  formula-‐se  pelo  facto  

de  se  pensar  que  este  artigo,  ao  ser  utlizado,  implica  um  juízo  de  culpabilidade  antes  do    próprio  julgamento.  Neste  
caso,  estaria  em  causa  não  apenas  o  principio  in  dúbio  pro  reo,  mas  toda  a  estrutura  acusatória.  

O  conteúdo  do  artigo  não  é,  no  entanto,  este.  Este  não  implica  um  juízo  sobre  a  culpabilidade  e  a  imputação,  mas  
sim  um  juízo  do  caso  retratado  na  acusação.  O  Ministério  Público  ao  usar  o  artigo  16º/3  não  formula  um  juízo  de  culpa  
nem  faz  mais  do  que  aquilo  que  vem  dentro  da  acusação:  imputar  factos  à  acusação.  Para  além  disto,  o  juízo  que  é  
feito  é  sobre  a  gravidade  e  não  sobre  a  culpabilidade.  

  
A  compatibilidade  com  o  direito  de  defesa  foi  também  questionada.  O  arguido  deixa  de  ser  julgado  pelo  Tribunal  

coletivo  e  passa  a  ser  julgado  pelo  Tribunal  singular,  que  não  poderá  aplicar  ao  arguido  uma  pena  superior  a  cinco  
anos  (neste  sentido,  a  norma  é  favorável).  
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A  evolução  desta  matéria  fez  com  que  se  pudesse  questionar  a  compatibilidade  da  norma  com  o  direito  de  defesa  
porque:  

•   A  partir  de  2007  passou  a  ser  possível  lavrar  votos  de  vencido,  possibilidade  que  deixa  de  existir  no  tribunal  
singular.  Assim  há  uma  diferença  em  ser  julgado  por  três  juízes  e  apenas  por  um.  Por  exemplo,  sendo  o  arguido  
condenado  e  querendo  recorrer,  é  diferente  recorrer  numa  situação  em  que  um  juiz  o  declarou  culpado  e  
numa  situação  em  que  foi  declarado  culpado,  mas  com  um  voto  de  vencido.  

•   A  partir  de  2014  surgiu  outro  argumento,  o  do  Tribunal  singular  oferecer  menos  garantias  que  o  coletivo.  Isto  
passou  a  estar  num  acórdão  com  força  obrigatória  geral.  As  probabilidades  de  defesa  aumentam  quando  se  é  
julgado   por   tribunal   Coletivo.   São   três   juízes   a   apreciar   os   factos   e   a   votar,   sendo   que   uns   podem   votar  
diferente  dos  outros.  

Na  opinião  do  professor  o  artigo  16º/3  pode  ser  compatibilizado  se  o  Tribunal  se  puder  declarar  incompetente  e  
se  o  arguido  se  puder  opor  à  utilização  do  mecanismo,  sendo  que  perante  a  sua  oposição,  o  tribunal  se  deve  declarar  
incompetente.  
  

Em  todo  o  caso,  o  artigo  16º/3  conseguiu  sobreviver  e  expandir-‐se,  na  medida  em  que  permitiu  alargar  o  âmbito  
do  processo  sumário  e  abreviado,  não  tendo,  até  hoje,  sido  declarado  inconstitucional.   Inclusive,  temos  o  acórdão  
41/90  do  Tribunal  Constitucional  neste  sentido  (não  inconstitucionalidade).  

  
Em   conclusão,   este   é   um  mecanismo   diferente   que   tem   sempre   que   respeitar   a   competência  material,   só   se  

aplicando  quando  está  em  causa  um  critério  quantitativo.  
Não  comporta  um  juízo  prévio  de  culpabilidade  e  tem  de  ser  compatibilizado  com  os  princípios  in  dúbio  pro  reo  e  

com  o  direito  de  defesa.  
  
11.2.6.  A  competência  conexa  
  

Quando  o  Ministério  Público  faz  o  inquérito,  decidindo  acusar,  o  caso  vai  integralmente  para  um  certo  Tribunal.  
Todavia,  pode  acontecer  que  um  caso  dê  origem  a  vários  processos  que  vão  tramitar  concomitantemente.  

Por  exemplo,  uma  situação  de  intoxicação  por  adulteração  de  azeite.  Várias  pessoas  compram  o  azeite,  consomem-‐
nos  e  por  isso  sofrem  de  intoxicação.  A  distribuição  do  azeite  pode  dar  origem  a  vários  processos:  4  no  Porto,  3  em  
Braga,  6  em  Lisboa.  De  acordo  com  as  regras  da  competência,  o  azeite  foi  adulterado  em  Beja,  mas  distribuído  em  
todo  o  país.  Há  uma  ação  em  Beja  que  gera   consequências   em   todo  o   país,   o  que   vai   levar   a  uma  pluralidade  e  
processos  diferentes.  Vamos,  então,  ter  vários  processos  com  origem  no  mesmo  caso,  que  vão  tramitar  em  todo  o  
país  com  ritmos  diferentes  e  que  podem  chegar  a  conclusões  diferentes  consoante  a  interpretação  que  se  faça  do  
caso.  

Da  aplicação  da  lei  resulta  que  temos  uma  pluralidade  de  processos  e  uma  pluralidade  de  Tribunais  competentes.  
O  que  o  artigo  24º  permite  é  concentrar  os  processos  com  derrogação  da  competência  dos  outros   tribunais.  Este  
regime  permite  ampliar  a  competência  de  um  Tribunal,  com  derrogação  da  competência  de  outros.  

No   exemplo   acima,   o   Tribunal   de   Beja   vai   receber   as   competências   decorrentes   do   regime   de   conexão   com  
derrogação  da  competência  dos  outros  Tribunais  do  país.  

Assim,  o  regime  de  competência  por  conexão  concentra  competências  porque  há  um  processo  que  se  vai  tornar  
dominante  em  relação  a  outros,  derrogando  a  competência  de  outros  Tribunais.  
  
Existem  três  requisitos  que  têm  de  ser  respeitados:  

•   Tem  de  existir  pluralidade  de  processos:  o  caso  tem  de  dar  origem  a  uma  pluralidade  de  processos.  
•   Tem  de  existir  um  fator  de  conexão:  tem  de  existir  uma  ligação  objetiva,  subjetiva  ou  mista  que  determina  

que  vai  haver  um  processo  conexo.  
•   Temos  que  ter  o  efeito  de  alargamento  da  competência  de  um  Tribunal  que  resulte  na  derrogação  de  outros.  

  
De  acordo  com  o  artigo  24º,  pode  haver  conexão  quando:  

•   O  mesmo  agente  tenha  cometido  vários  crimes  através  da  mesma  ação  ou  omissão;  
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•   O  mesmo  agente  tiver  cometido  vários  crimes,  na  mesma  ocasião  ou  lugar,  sendo  uns  causa  ou  efeito  dos  
outros,  ou  destinando-‐se  uns  a  continuar  ou  a  ocultar  os  outros;  

•   O  mesmo  crime  tiver  sido  cometido  por  vários  agentes  em  comparticipação;  
•   Vários  agentes  tiverem  cometido  diversos  crimes  em  comparticipação,  na  mesma  ocasião  ou  lugar,  sendo  uns  

causa  ou  efeito  dos  outros,  ou  destinando-‐se  uns  a  continuar  ou  a  ocultar  os  outros;  
•   Vários  agentes  tiverem  cometido  diversos  crimes  reciprocamente  na  mesma  ocasião  ou  lugar;  
  
O  artigo  24º/2   tem  sido  objeto  de  uma   interpretação  correta  dos  Tribunais  portugueses.  Este  artigo  diz  que  a  

conexão  só  opera  relativamente  a  processos  que  se  encontram  na  mesma  fase  processual:   inquérito,   instrução  ou  
julgamento.  Não  se  podem  juntar  processos  em  fases  diferentes.  

A  jurisprudência  portuguesa  tem  feito  uma  interpretação  restritiva  deste  artigo  dizendo  que  os  processos  não  têm  
que  estar  só  na  mesma  fase,  mas  têm  que  estar  em  momentos  compatíveis  da  mesma  fase.  Por  exemplo,  dentro  do  
julgamento  pode  estar-‐se  no  saneamento,  na  sentença…  Para  que  haja  junção,  os  processos  têm  que  estar  na  mesma  
fase  e  no  mesmo  momento  para  que  os  processos  sejam  juntos  com  utilidade  processual.  

  
A  competência  por  conexão  serve  também:  
•   Para  evitar  que  o  mesmo  caso,  com  o  mesmo  padrão,  tenha  respostas  diferentes  porque  decorreu  de  forma  

diferente  em  processos  diferentes.  
•   Motivos  de  economia  processual,  já  que  existe  comunhão  de  prova,  redução  de  tribunais  envolvidos…  
•   O  propósito  da  pena  única.  Havendo  concurso,  o  arguido  tem  sempre  direito  a  ser  condenado  a  pena  única  

nos   termos   do  artigo   77º   ao   invés   de   uma   pluralidade   de   penas   que   se   somem.   Isto   faz-‐se  melhor   num  
processo  único.  Se  um  sujeito  for  sancionado  em  vários  processos  haverá  pluralidade  de  penas  e  não  uma  
pena  única.  Existindo  um  único  processo  que  aglutina  os  demais,  permite-‐se  o  objetivo  da  pena  única.  

  
11.2.7.  O  vício  da  incompetência  
  

A  competência  é  um  pressuposto  tão  importante  que  a  lei  o  comina  com  a  nulidade  insanável  no  artigo  119º/e.  
Ainda  assim,  esta  nulidade  é  residual,  já  que  há  um  regime  nos  artigos  32º  e  33º  que  vai  mitigar  essa  nulidade.  
Primeiro,  existem  limites  temporais  para  anulidade  por  incompetência  territorial.  Esta  sana-‐se  a  partir  do  inicio  do  

debate  instrutório  ou  da  audiência  de  julgamento  se  o  primeiro  não  existir  (artigo  32º/2),  o  que  quer  dizer  que,  na  
verdade,  a  nulidade  não  é  insanável.  Se  há  um  momento  a  partir  do  qual  a  nulidade  não  pode  ser  invocada,  então  quer  
dizer  que  esta  se  sana.  

O  artigo  33º  reserva  também  a  prática  de  alguns  atos,  sendo  apenas  nulos  aqueles  que  não  teriam  sido  praticados  
se  o  processo  tivesse  corrido  perante  o  tribunal  competente.  

Assim  sendo,  na  verdade,  a  incompetência  apenas  gera  uma  nulidade  plena  se  se  tratar  de  incompetência  material  
e  quanto  aos  atos  que  não  puderem  ser  aproveitados  pelo  artigo  33º.  
  

11.3.   O  Ministério  Público  e  os  órgãos  de  polícia  criminal  
  

O  Ministério   Público   é   uma   magistratura   de   carreira   com   reconhecimento   constitucional.   É   composta   por  
magistrados  togados,  não  é  eleita  e  tem  um  estatuto  próprio  de  magistratura  (Lei  60/98).  

Enquanto  os  juízes  são  titulares  de  um  órgão  de  soberania  –  os  tribunais,  os  magistrados  do  Ministério  Público  
produzem  decisões  de  colaboração  com  o  Tribunal,  não  sendo  considerados  um  órgão  de  soberania.  O  Ministério  
Público  não  declara  o  direito  aplicável,  apenas  o  propõe  e  o  defende.  Quem  amplia  o  direito  e  daí  tira  consequências  
é  o  tribunal.  

  
O  Ministério  Público  tem  várias  funções  importantes:  

•   Representa  do  Estado  
•   Representa  pessoas  
•   Fiscaliza  a  legalidade  e  constitucionalidade  
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•   Tem  um  papel  consultivo  e  informativo  
•   É  representante  dos  trabalhadores  e  menores  
•   É  executor  da  política  criminal  definida  pelo  Governo  
•   É  titular  da  fase  do  inquérito  e  participa  nas  demais  fases  como  sujeito  processual  

  
Isto  quer  dizer  que  o  Ministério  Público  tem  poderes  e  responsabilidades  muito  amplas  que  nãos  e  limitam  à  ação  

penal.  No  caso  da  ação  penal,  o  Ministério  Público  tem  o  seu  monopólio  que  só  é  mitigado  pro  dois  regimes:  o  dos  
crimes  semipúblicos  e  particulares;  e  através  do  controlo  que  o  assistente  pode  fazer  quanto  à  promoção  ou  não  
promoção  do  processo.  

  
A  lógica  da  lei  é  uma  lógica  de  equilíbrio:  o  Ministério  Público  exerce  a  ação  penal  nos  termos  da  lei  e  está  vinculado  

à  lei  e  a  órgãos  como  o  Juiz  de  instrução  criminal.  
No  que  toca  ao  Ministério  Público,  o  nosso  sistema  baseia-‐se  numa  lógica  de  equilíbrio  e  racionalização  de  poderes:  

•   O  Ministério  Público  é  titular  de  uma  fase  processual,  mas  precisa  de  recorrer  aos  órgãos  de  polícia  criminal  
que  não  estão  a  si  subordinados  por  terem  uma  hierarquia  própria.  

•   Apesar  de  ter  autonomia  própria,  o  Ministério  Público  está  condicionado  pela  intervenção  do  Juiz  de  instrução  
criminal  nos  aspetos  mais  importantes  (não  tem  titularidade  plena  da  fase  de  inquérito).  

•   O  arguido  e  o  assistente  têm  poderes  próprios  de  controlo  do  Ministério  Público  ou  do  desenvolvimento  das  
fases  processuais.  

  
11.3.1.  Os  princípios  de  atuação  do  Ministério  Público  
  

O  Ministério  Público  orienta-‐se  pelos  seguintes  princípios  de  atuação:  
•   Legalidade  –  rege-‐se  pela  lei;  
•   Obrigatoriedade  
•   Imparcialidade  –  orienta-‐se  pela  descoberta  da  verdade  material;  
•   Obediência   -‐      o   magistrado   do   Ministério   Público   pode   receber      instruções   concretas   do   seu   superior  

hierárquico  quanto  ao  que  deve  fazer.  Inclusivamente,  este  pode  avocar  um  processo.  
  
11.3.2.  O  papel  do  Ministério  Público  no  processo  penal  
  
O  Ministério  Público  tem  vários  poderes:  

•   Decide  da  acusação  e  do  arquivamento;  
•   Praticar  atos  parajurisdicionais  (promover  e  participar  na  decisão  e  arquivamento  da  suspensão  provisória  do  

processo);  
•   Decide  de  forma  fundamental  o  âmbito  dos  processos  especiais;  
•   Poder  de  encaminhar  os  processos  para  o  tribunal  singular  
•   Participação  em  todas  as  fases  processuais  
•   Direito  de  recurso  

  
11.3.3.  A  relação  entre  o  Ministério  Público  e  os  Órgãos  de  polícia  criminal  

  
O   Ministério   Público   é   uma   magistratura,   mas   não   uma   polícia   de   investigação:   não   tem   competência   nem  

formação  para  fazer  a  investigação  criminal.  Pode  fazê-‐la  e  dirigi-‐la,  mas  não  é  uma  polícia  criminal.  
No  entanto,  tem  uma  diferença  fundamental  para  com  os  órgãos  de  polícia  criminal.  Enquanto  o  Ministério  Público  

é  um  sujeito  processual,  os  órgãos  de  polícia  são  apenas  entidades  coadjuvantes  que  não  têm  poderes  autónomos.  
Os  órgãos  de  polícia  criminal  são  definidos  no  artigo  1º  como  “todas  as  entidades  e  agentes  policiais  a  quem  caiba  

levar  a  cabo  quaisquer  atos  ordenados  por  uma  autoridade  judiciária  ou  determinados  por  este  Código.  
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Estes  órgãos  têm  diversos  estatutos  individuais  de  acordo  com  as  polícias  a  que  pertencem,  mas  têm  um  quadro  
legal  previsto  na  Lei  da  organização  da   investigação  Criminal  –  LOIC   (Lei  49/2008).  Esta   lei  pretendia  organizar  os  
órgãos  de  policia  criminal  quanto  às  competências:  

•   Órgãos  de  policia  criminal  de  competência  genérica:  PSP,  PJ  e  GNR  
•   Órgãos  de  policia  criminal  de  competência  especializada:  ASAE,  SEF  (ou  são  órgãos  de  polícia  criminal,  ou  são  

a  eles  equiparados)  
  

A  relação  entre  o  Ministério  Público  e  os  Órgãos  de  polícia  criminal  é  uma  relação  de  supremacia  sem  hierarquia.  
O  titular  do  inquérito  e  da  investigação  criminal  é  o  Ministério  Público,  mas  este  é  coadjuvado  pelos  órgãos  de  

polícia  criminal  (artigo  263º).  A  relação  é  de  supremacia  funcional  porque  os  órgãos  de  polícia  continuam  a  ter  os  seus  
estatutos  e  a  sua  hierarquia,  apenas  respondem  funcionalmente  perante  o  Ministério  Público.  

Isto  traduz-‐se  num  conjunto  de  poderes  traçados  no  artigo7º,  da  LOIC  que  estabelece  o  dever  dos  órgãos  de  polícia  
criminal  executarem  as  diligências  determinadas  pelo  Ministério  Público,  o  poder  deste  fiscalizar  essas  diligências  e  de  
avocar  os  processos.  

Esta  lei  estabelece  ainda,  nos  artigos  2º/5  e  6º  limites  à  subordinação  que  têm  a  ver  com  a  autonomia  técnica  e  
tática.  Deste  modo,  como  se  faz  e  quando  se  faz  são  espaços  em  que  já  não  há  subordinação,  mas  sim  autonomia  dos  
órgãos  de  polícia  criminal.  

  
11.4.   Os  particulares  
  
11.4.1.  O  papel  dos  particulares  no  processo  penal  
  
A  intervenção  dos  particulares  tem  duas  vertentes:  

•   A  intervenção  do  arguido  
•   A  intervenção  do  assistente  

  
O  processo  penal  português  tem  características  muito  interessantes.    
Por  um  lado,  tem  o  estatuto  do  arguido  muito  aprofundado  na  Constituição,  na  Lei  e  na  prática  judiciária.  
Por  outro,  temos  um  regime  de  admissibilidade  de  participação  ativa  dos  particulares  que  foram  ofendidos  no  

processo  penal,  o  que  quer  dizer  que  uma  entidade  pública  poderá  ter  de  se  articular  a  uma  particular.  
Enquanto  o  assistente  participa  no  processo  para  ver  realizar  a  sua  pretensão,  numa  forma  antagónica,  o  arguido  

pretende  não  ser  responsabilizado.  
  
11.4.2.  O  arguido  
  
11.4.2.1.  O  papel  do  suspeito  e  do  arguido  
  

O  código  não  define  o  que  é  um  arguido,  mas  define  o  que  é  um  suspeito,  o  que  tem  gerado  bastante  confusão  na  
doutrina  em  saber  se  o  suspeito  é  ou  não  um  sujeito  processual.  

Suspeito  é  “toda  a  pessoa  relativamente  à  qual  exista  indicio  de  que  cometeu  ou  se  prepara  para  cometer  um  
crime,  ou  que  nele  participou  ou  se  prepara  parapara  participar”  (artigo  1º/e).  

O  arguido   não   tem   definição,  mas   tem   todo   um   estatuto   formal.   Pode   dizer-‐se   que   o   arguido   é   um   suspeito  
formalizado,  ou  seja,  é  alguém  em  relação  ao  qual  existem  indícios  da  prática  de  um  crime,  mas  que  tem  um  estatuto  
formalizado  (artigo  57º  e  ss)  que  passou  pela  sua  constituição  como  arguido.  

Verdadeiramente,  para  haver   arguido  não   tem  que  haver   indícios,   enquanto  para  haver   suspeito   sim.  Como  o  
estatuto  do  arguido  pode  resultar  do  requerimento  do  próprio,  pode  não  sedar  o  caso  de  haverem  indícios/não  serem  
precisos  indícios.  Se  alguém  visado  no  processo  penal  pede  para  ser  constituído  arguido  para  poer  beneficiar  desse  
estatuto,  não  precisa  de  ser  acompanhado  de  indícios:  pode  ser,  ou  não  ser.  

  
A  questão  fundamental  continua  a  ser  saber  se  o  suspeito  pode,  ou  não,  ser  considerado  sujeito  processual.    
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Paulo  Pinto  Albuquerque  defende  que  o  suspeito  pode  ser  considerado  sujeito  processual,   já  que  o  código   lhe  
atribui  alguns  direitos.  Na  opinião  do  professor,  estes  direitos  não  são  suficientes  para  constituir  o  suspeito  como  
sujeito  processual.  

O  suspeito  tem  três  tipos  de  direitos:  
•   Direito  a  não  estar  detido  mais  de  6h  para  identificação  e  a  não  estar  detido  noutro  sítio  que  não  uma  esquadra  

policial  –  legalidade  a  detenção.  
•   Pode  ser  objeto  de  medidas  cautelares  (artigo  249º  e  ss)  de  controlo  de  suspeitos.  Correspondentemente,  

pode  controlar  o  que  se  passa  na  execução  dessas  medidas  cautelares.  
•   Tem  o  privilégio  contra  a  autoincriminação,  o  que  quer  dizer  que  não  tem  de  colaborar  nas  provas  contra  si  

próprio,  tem  o  direito  ao  silêncio  (artigo  58º/1,a  à  contrario)  e  tem  o  regime  de  proteção  de  testemunhas  
(artigo  132º).  Não  faria  sentido  um  arguido  contra  o  qual  não  há  indícios  ter  este  tipo  de  direitos  e  um  suspeito  
contra  o  qual  existem  indícios  não  ter.  

  
Mesmo  assim,   a   lei   não   reconhece  para  além  destes  direitos  e  deveres  um  estatuto  ativo  de   conformação  do  

processo.  Ou  o  suspeito  se  constitui  arguido  e  passa  a  ter  direitos  de  intervenção  processual,  ou  então  não  os  tem.    
Como  o  suspeito  não  tem  um  estatuto  que  lhe  permita  ter  uma  posição  ativa  ao  longo  do  processo,  o  professor  

acredita  que  este  não  pode  ser  considerado  um  sujeito  processual.  
Já   o   Professor   Paulo   Pinto   Albuquerque   faz   uma   argumentação   errada   ao   classificar   o   suspeito   como   sujeito  

processual.  Qualifica  o  seu  estatuto  corretamente,  mas  classifica-‐o  incorretamente.  Os  direitos  que  tem  são  formas  
de  preservar  o  próprio  estatuto  de  arguido.  

Conclui-‐se,  então,  que  o  suspeito  não  é  um  sujeito  processual.  
  
11.4.2.2.  Quem  pode  ser  arguido?  
  

Pode  ser  arguido  qualquer  pessoa  que  possa  estar  envolvida  na  prática  de  um  facto  com  algumas  limitações  legais  
e  processuais.  Existem  limitações  relacionadas  com  o  crime  em  causa  e  com  a  pessoa.  

•   As  pessoas  coletivas  só  podem  ser  arguidas  nos  casos  previstos  no  artigo  11º,  CP,  caso  contrário  a  pessoa  
coletiva  só  poderá  ser  punida  civilmente  e  nunca  penalmente.  

•   A  pessoa  inimputável  em  razão  da  idade  não  pode  ser  arguida,  por  causa  da  idade.  Só  a  pessoa  com  idade  
igual  ou  superior  a  16  anos  pdoe  ser  visada  pelo  processo  penal.  As  pessoas  com  díade  inferior  são  tratadas  
por  outro  regime.    

•   O  inimputável  por  razões  relacionadas  com  o  seu  estado  psíquico,  pode  ser  objeto  de  processo  penal  e  visada  
por  medidas  de  segurança.  

  
Tem-‐se   debatido  muito   as   imunidades   de   Direito   Público,   isto   é,   pelo   exercício   de   certos   cargos   políticos   ou  

diplomáticos,  alguns  sujeitos  não  podem  ser  visados  num  processo  enquanto  estiverem  nesta  qualidade.  
Estas  são  imunidades  em  que  o  legislador  limita  a  aplicação  do  direito  penal  para  que  se  possam  cumprir  as  missões  

de  direito  público  associadas  aos  cargos.  
Existem  dois  tipos  de  imunidade:  
•   Direito   internacional:  diplomatas,   titulares  de  cargos  políticos,  etc.,  previstos  na  Convenção  de  Viena  que  

prevê  um  regime  que  protege  o  exercício  da  função  diplomática  e  de  titulares  de  cargo  político,  de  modo  a  
que  possam  exercer  o   cargo   sem  serem  perseguidos   criminalmente.   Esta   imunidade  pode   ter  o  prazo  do  
mandato  do  cargo,  podendo  o  processo  penal  prosseguir  após  o  seu  fim.  

•   Caráter   interno:   deputados   (artigo   157º,   CRP),   conselheiros   de   estado   (Artigo   156º,   CRP),   Presidente   da  
República  (artigo  130º,  CRP),  Membros  do  Governo  (artigo  196º).  A  constituição  faz  uma  distinção  entre  os  
casos  de  flagrante  delito  com  uma  pena  aplicável  superior  a  3  anos,  em  que  se  perde  o  privilégio,  e  os  restantes  
casos.  O  artigo  157º   previsto  para  os  deputados  é  aplicável  por  analogia  ao  Presidente  da  República,  aos  
membros  do  governo  e  aos  Conselheiros  de  Estado.  

  
11.4.2.3.  Variação  histórica  no  estatuto  do  arguido  
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Tem  existido  uma  variação  histórica  significativa  naquilo  que  é  o  entendimento  do  estatuto  do  arguido  no  processo  
penal  que  se  deve  a  uma  prevalência  do  próprio  regime  do  processo  penal.  

Quando  o  Código  de  Processo  Penal   foi   feito,   a  perspetiva   subjacente  à   constituição  do  arguido  era  que  esta  
correspondia  a  um  direito  importante  e  a  uma  garantia  processual  fundamental.  Designadamente,  para  evitar  que  a  
pessoa  estivesse  a  ser  investigada  sem  que  tivesse  direitos  de  intervenção  processual.  

A  criação  deste  estatuto  permitia  converter  alguém  que  estava  a  ser  investigado  como  suspeito  a  um  participante  
ativo  no  processo.  A  partir  do  momento  em  que  havia  esse  regime,  a  pessoa  em  causa  tinha  a  sua  situação  definida  
no  processo  e  podia  defender-‐se  dele.  Assim,   este  estatuto  do  arguido   correspondia   a   algo  muito   importante  no  
processo  penal  que  permitia  ao  sujeito  processual  controlar  o  processo  que  estava  a  ser  montado  contra  si.  

  
Verifica-‐se  que  ocorreu  um  desfasamento  da  lei  para  com  a  realidade  atual.  Hoje  o  estatuto  do  arguido  não  é  mais  

visto  desta  forma.  A  comunicação  social  amplificou  muito  a  componente  desfavorável  do  estatuto  do  arguido  ao  dizer  
que  “tal  pessoa  foi  constituída  arguida”.  Isto  formaliza  a  nível  social  um  juízo  de  suspeita.  

Assim  sendo,  hoje  há  um  desfasamento  do  Código  que  prevê  que  o  arguido  não  seja  apenas  um  objeto  do  processo,  
mas  sim  alguém  que  tem  uma  palavra  ativa  quanto  ao  mesmo,  enquanto  que  a  nível  social   isso  é  visto  como  um  
estatuto  pejorativo.  

Este   desfasamento   é   inevitável.  Ainda   assim,   o   segredo   de   justiça   tenta   evitar   que   isto   aconteça.   A   partir   do  
momento  em  que  há  violações  do  segredo  de  justiça,  isso  significa  que  o  arguido  tem  uma  posição  muito  desfavorável  
do  ponto  de  vista  social,  mesmo  que  não  tenha  sido  acusado,  nem  chegue  a  ser.  

  
Tudo  isto  faz  com  que  hoje  em  dia  tenhamos  que  ser  mais  exigentes  quanto  a  certos  regimes.  Em  parte,  a  evolução  

histórica  já  respondeu  a  essa  matéria.  
Em  2007,  por  exemplo,  o  legislador  veio  considerar  que  só  havia  lugar  à  constituição  obrigatória  de  arguido  quando  

alguém  ia  depor  num  processo,  havendo  suspeitas   fundadas  contra  si.  Esta  alteração  visou   impedir  a  constituição  
automática  de  arguido,  passando  a  exigir-‐se  uma  avaliação  de  substancia.  

Neste  regime,  permite-‐se  que  a  pessoa  seja  chamada  sem  ser  constituída  arguida.  Se  houver  indícios,  é  constituída,  
se  não,  depõe  enquanto  testemunha.  

Isto  evita  a  que  a  pessoa  depois  mantenha  o  estatuto  de  arguido  durante  o  processo  “sem  legitimidade”  para  tal.  
Por  exemplo,  no  regime  anterior  a  2007,  se  fossem  chamadas  a  depor  5  pessoas,  eram  as  5  pessoas  que  tinham  que  
ser  constituídas  arguidas.  

  
Em  2013  houve  uma  nova  alteração  quanto  ao  valor  das  declarações  do  arguido.  Quando  este  presta  as  primeiras  

declarações,  estas  vão  ficar  em  auto,  usado  no  inquérito  para  promover  as  diligências,  medidas  de  coação,  buscas,  
apreensões…  Findo  o  inquérito,  essas  declarações  podem  ser  provas  para  deduzir  acusação.  

No  regime  anterior  a  2013,  estas  declarações  não  valiam  para  julgamento:  eram  produzidas  no  inquérito,  eram  
válidas  para  o  inquérito  e  nada  mais.  Em  audiência  era  preciso  produzir  a  prova,  em  ambiente  contraditório,  o  que  
queria  dizer  que  as  declarações  do  arguido  não  produziam  efeitos  probatórios  no  âmbito  do  julgamento.  

O  legislador  alterou  isto  e  permitiu  que  as  declarações  prestadas  em  fase  preliminar  pudessem  ser  usadas  como  
prova  em  audiência  de  julgamento.  Ainda  assim,  não  desproveu  o  arguido  de  garantias.  É  preciso  que  o  arguido  tenha  
defensor  na  altura,  que  as  declarações  sejam  gravadas,  etc.  O  estatuto  do  arguido  foi  alterado,  mas  com  bastantes  
garantias  processuais  (artigo  141º).  

O  resultado  não  é  o  melhor,  pois  o  melhor  que  o  defensor  pode  dizer  ao  arguido  é  que  simplesmente  não  preste  
declarações.  
  
11.4.2.4..  O  direito  de  defesa  do  arguido  
  

O  código  contempla  vários  regimes  em  que  o  arguido  se  pode  defender  a  si  próprio  –  defesa  pessoal,  não  deixando  
de  ter  o  direito  a  uma  defesa  técnica,  pro  recurso  a  um  defensor  que  o  ai  representar  ao  exercer  poderes  processuais.  

  
Alguns  regimes  que  permitem  a  defesa  pessoal  configuram  alguns  dos  direitos  do  arguido:  

•   Direito  a  ser  ouvido  pelo  tribunal  e  pelo  juiz  de  instrução  criminal  (artigo  61º/b);  
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•   O  direito  de  apresentar  exposições  e  memorandos  (Artigo  98º)  para  fazer  vale  uma  certa  opinião,  sendo  que  
o  arguido  fá-‐lo  por  si.  Permite  assim  a  qualquer  momento  uma  atuação  pessoal,  a  fim  de  salvaguardar  um  
certo  ponto  de  vista.  

•   O  direito  de  prestar  declarações  em  qualquer  momento,  no  processo  (Artigo  343º/1).  Mesmo  exercendo  o  
direito  ao  silêncio,  o  arguido  pode  usar  a  palavra  em  qualquer  momento.  

•   Possibilidade  de  fazer  as  últimas  declarações  no  processo,  encerando  com  isso  a  audiência  (artigo  361º).  
  

Para  além  disto,  a  lei  confere  a  possibilidade  de  defesa  técnica:  nomeação  de  um  defensor  para  acompanhamento  
do  arguido,  sendo  que  nalguns  casos,  a  lei  especifica  a  obrigatoriedade  e  constituição  de  defensor.  

A   existência   de   defensor   que   normalmente   é   facultativa,   é   obrigatória   nos   termos   do   elenco   do   artigo   64º,  
nomeadamente:  

•   Nos  interrogatórios  de  arguido  detido  ou  preso;  
•   Nos  interrogatórios  feitos  por  autoridade  judiciária;  
•   No  debate  instrutório  e  na  audiência;  
•   Em  qualquer  ato  processual,  à  exceção  da  constituição  de  arguido,  sempre  que  o  arguido  for  cego,  surdo,  

mudo,   analfabeto,   desconhecedor   da   língua   portuguesa,  menor   de   21   anos,   ou   se   suscitar   a   questão   da  
inimputabilidade  ou  da  sua  imputabilidade  diminuída;  

•   Nos  recursos  ordinários  ou  extraordinários  
•   Nos  casos  a  que  se  referem  os  artigos  271º  e  294º  
•   Na  audiência  de  julgamento  realizada  na  ausência  do  arguido  
•   Nos  demais  casos  que  a  lei  determinar  

Fora   destes   casos,   pode   ser   nomeado   defensor   ao   arguido   a   pedido   do   tribunal   ou   do   arguido,   sempre   que   as  
circunstancias  revelarem  a  necessidade.  

Se  até  então  não  tiver  advogado,  ao  ser  acusado  torna-‐se  obrigatória  a  nomeação  de  defensor.  
  
O   caso   da   autorrepresentação   é   o  mais   complexo,   uma   vez   que   suscita   várias   questões,   nomeadamente   se   é  

permitido  que  o  arguido  se  defenda  a  si  próprio  prescindindo  de  defensor.  Existem  duas  opiniões:  
•   Ou  se  entende  que  a  obrigatoriedade  de  ter  defensor  é  uma  violação  dos  compromissos  internacionais  porque  

a  pessoa  não  se  pode  representar  a  si  própria;  
•   Ou  se  entende  que  a  autorrepresentação  existe  no  nosso  processo  penal  de  forma  mitigada;  

O  professor  entende  que  a  lei  tenta  encontrar  uma  forma  compromissória  entre  um  direito  pessoal  e  a  obrigatoriedade  
de   assistência   técnica.   Tanto   existem   direitos   de   intervenção   pessoais   e   autónomos   do   arguido,   como   tem   a  
possibilidade  de  tirar  eficácia  aos  atos  do  defensor  (artigo  63º).  

Aquilo  que  a  lei  faz  é  tentar  encontrar  uma  solução  compromissória  entre  um  direito  de  intervenção  pessoal  e  uma  
garantia  de  intervenção  técnica.    

O  sistema  de  representação  português  prevê  a  obrigatoriedade  de  assistência  em  cários  casos,  nos  quais  não  é  
possível  não  ter  defensor.  Não  só  existem  questões  técnicas  que  têm  de  ser  cumpridas,  como  alguém  menos  emotivo  
e  mais  lúcido  pode  tomar  decisões  mais  adequadas  à  sua  defesa.  

Em  todo  o  caso,  o  legislador  não  aceita  esta  multiplicidade  de  estatutos:  ou  se  é  arguido,  ou  se  tem  uma  posição  
de  defensor.  

  
Como  é  então  feita  a  conciliação?  
•   Sistema  de  autorrepresentação  limitada:  há  direitos  de  intervenção  autónomos,  pessoas,  do  arguido,  mas  

por  outro  lado  há  a  possibilidade  de  este  retirar  a  eficácia  aos  atos  do  defensor  (artigo  63º/2).  Se  o  defensor  
praticar  um  ato  processual  que  não  tenha  o  consenso  do  arguido,  a  lei  permite  que  a  última  palavra  seja  sua.  
Isto  quer  dizer  que  o  arguido  não  deixa  de  ter  poder  de  controlo  sobre  a  sua  defesa  

•   A  defesa  técnica  não  prejudica  a  existência  de  defesa  pessoal:  o  arguido  continua  a  ter  todos  os  poderes  de  
intervenção  processual  sobre  os  aspetos  relevantes  no  processo.  O  facto  de  existir  mandatário,  não  retira  ao  
arguido  a  possibilidade  de  intervir.  
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11.4.2.5.  O  regime  de  constituição  de  arguido  
  

O  estatuto  de  arguido  é  um  estatuto  formal  que  ocorre  em  função  da  verificação  de  certos  factos  acompanhados  
por  certas  formalidades.  

Existem  factos  processuais  que  dão  origem  à  constituição  de  arguido  e  nesse  processo  existem  formalidades  que  
têm  que  ser  respeitadas.  

Temos,   portanto   uma   dupla   dimensão:   a   legalidade   –   os   factos   que   fundam   o   estatuto   de   arguido   –   e   as  
formalidades  que  têm  que  ser  respeitadas.  

  
Existem  sete  factos  que  geram  a  constituição  de  arguido:  

1.   Existência  de  acusação  ou  requerimento  de  abertura  de  instrução  contra  alguém  (artigo  57º/1);  
2.   Sempre  que  alguém  preste  declarações  em  inquérito,  existindo  uma  suspeita  fundada  contra  si  (artigo  58º/1,  

a);  
3.   Sempre  que  alguém  esteja  a  ser  visado  por  uma  medida  e  coação  ou  garantia  patrimonial,  se  não  a  medida  de  

coação  é  nula  (artigo  58º/1,  b);  
4.   Sempre  que  ocorrer  uma  detenção  nos  termos  e  para  os  efeitos  previstos  nos  artigos  254º  a  261º  (artigo  58º/1,  

c);  
5.   Quando  um  auto  de  notícia  que  dê  como  agente  de  um  crime  uma  pessoa  e  aquele  lhe  for  comunicado,  salvo  

se  a  notícia  for  manifestamente  infundada  (artigo  58º/1,  d);  
6.   Quando  existe  suspeita  superveniente  perante  as  declarações  prestadas  (artigo  59º/1);  
7.   Quando  a  pessoa  que  está  a  ser  visada  por  uma  diligência  processual  requeira  a  constituição  de  arguido  (artigo  

59º/2);  
  
Na  constituição  de  arguido,  devem  ser  respeitadas  as  seguintes  formalidades:  

•   Dever  de  informar  oralmente  a  pessoa  em  causa  sobre  a  constituição  de  arguido  e  explicar,  se  necessário,  o  
acervo  de  direitos  e  deveres  que  este  comporta  (artigo  58º/2);  

•   Entrega  de  um  documento  que  formalize  a  constituição  de  arguido  (artigo  58º/4);  
•   Validação,  por  parte  do  Ministério  Público  quando  a  constituição  de  arguido  seja  feita  por  órgãos  de  polícia  

criminal  (artigo  58º/3);  
  

A  omissão  ou  a  violação  destas  formalidades  implica  que  as  declarações  prestadas  pela  pessoa  visada  não  possam  
ser  utilizadas  como  prova.  Isto  é,  estas  declarações  passam  a  constituir  prova  proibida,  que  não  podem  ser  utilizadas  
contra  outros  arguidos  (artigo  58º/5).  
  

O  objetivo  da  constituição  de  arguido  é  preservar  o  arguido  e  os  eu  acervo  de  direitos  e  deveres,  garantir  o  direito  
ao  silêncio  como  componente  de  defesa  e  evitar  que  as  entidades  públicas  possam  retardar  o  processo.  
  
11.4.2.6.  O  estatuto  de  arguido  
  

O  estatuto  jurídico  do  arguido  é  um  acervo  de  direitos  e  deveres  de  natureza  processual.  Estes  estão  enunciados  
no  artigo  61º,  existindo  depois  ao  longo  do  código  o  desenvolvimento  de  um  ou  outro  direito.  

Comporta:  
•   Direito  de  estar  presente  nos  atos  processuais  que  diretamente  lhe  disserem  respeito;  
•   Direito  a  ser  ouvido  pelo  tribunal  ou  pelo  juiz  de  instrução  sempre  que  eles  devam  tomar  qualquer  decisão  

que  pessoalmente  o  afete;  
•   Direito   a   ser   informado  dos   factos  que   lhe   são   imputados  antes  de  prestar  declarações  perante  qualquer  

entidade;  
•   Direito  a  não  responder  a  perguntas  feitas,  por  qualquer  entidade,  sobre  os  factos  que  lhe  forem  imputados  

e  sobre  o  conteúdo  das  declarações  que  acerca  deles  prestar;  
•   Direito  a  constituir  advogado  ou  solicitar  a  nomeação  de  um  defensor;  
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•   Direito   a   ser   assistido   por   defensor   em   todos   os   atos   processuais   em   que   participar   e,   quando   detido,   a  
comunicar,  mesmo  em  privado,  com  ele;  

•   Direito   a   intervir   no   inquérito   e   na   instrução,   oferecendo   provas   e   requerendo   as   diligências   que   se   lhe  
afigurarem  necessárias;  

•   Direito  a  ser   informado,  pela  autoridade   judiciária  ou  pelo  órgão  de  polícia  criminal  perante  os  quais  seja  
obrigado  a  comparecer,  dos  direitos  que  lhe  assistem;  

•   Direito   ao   faseamento   da   inquirição,   de   acordo   com   o   qual   o   arguido   só   pode   ser   inquirido   durante   4h  
seguidas,  às  quais  deve  suceder  um  intervalo  de  1h.  só  após  este  pode  haver  nova  inquirição  com  duração  de  
4h.  

  
O  estatuto  do  arguido  tem  todos  os  direitos  do  arguido,  exceto  os  que  a  lei  preveja  o  exercício  em  termos  pessoais  

(artigo  63º/1).  
Assim,  o  arguido  tem  de  prestar  declarações  pessoalmente,  não  se  pode  fazer  substituir  pelo  seu  mandatário.  
Está  também  sujeito  a  um  dever  de  sujeição  quanto  às  diligências  de  prova.  
Este  tema  que  tinha  tudo  para  ser  simples:  o  estatuto  do  arguido  excetuar  os  atos  de  participação  pessoal,  torna-‐

se  complexo  pelo  facto  de  o  defensor  do  arguido  ter  também  direitos  próprios  que  resultem  da  tutela  de  confiança  
existente  entre  o  arguido  e  o  advogado.  

Por  exemplo,  o  advogado  não  pode  ver  a  sua  correspondência  com  o  arguido  devassada  e  não  pode  ser  objeto  de  
escutas  telefónicas  (artigos  179º/2  e  187º/5).  O  facto  de  o  defensor  te  rum  regime  de  proteção  contra  escutas,  não  
quer  dizer  que  não  seja  escutado.  As  escutas  são  feitas  quanto  a  um  telefone  alvo.  Tudo  o  que  é  chamada  telefónica  
para  esse  número  fica  registado.  O  que  acontece  é  que  a  tutela  da  relação  do  arguido  com  o  defensor  obriga  a  que  
esses  elementos  sejam  expurgados  do  processo  e  não  passem  para  o  processo  final.  
  
No  artigo  61º/3  temos,  em  contrapartida,  os  deveres  do  arguido,  nos  quais  se  encontra  o  dever  de:  

•   Comparecer  perante  o  juiz,  o  Ministério  Público  ou  os  órgãos  de  polícia  criminal  sempre  que  a  lei  o  exigir  e  
para  tal  tiver  sido  devidamente  convocado;  

•   Responder  com  verdade  às  perguntas  feitas  por  entidade  competente  sobre  a  sua  identidade;  
•   Prestar  termo  de  identidade  e  residência  logo  que  assuma  a  qualidade  de  arguido;  
•   Sujeitar-‐se   a   diligências   de   prova   e   a   medidas   de   coação   e   garantias   patrimonial   especificadas   na   lei   e  

ordenadas  e  efetuadas  por  entidade  competente.  
  
11.4.2.6.1.  O  direito  ao  silêncio  
  

Um  dos  direitos  mais  relevantes  neste  acervo  é  o  direito  ao  silêncio,  normalmente  associado  ao  privilégio  contra  a  
autoincriminação.  A  nossa  constituição  não  o  consagra,  nem  ao  privilégio  contra  a  autoincriminação,  apesar  de  o  poder  
fazer,  já  que  existem  constituições  próximas  à  nossa  que  o  fazem.  

No  entender  do  professor,  o  facto  não  estar  explícito  constitucionalmente  não  quer  dizer  que  não  tenha  relevância  
constitucional.  Tê-‐la-‐á  sempre  já  que  o  direito  ao  silêncio  é  uma  componente  do  direito  de  defesa  que  está  inserido  
no  capítulo  dos  direitos  fundamentais  e  associado  ao  estatuto  do  arguido,  portanto  à  presunção  de  inocência.  

O   privilégio   contra   a   autoincriminação   traduz-‐se   na   faculdade   de   alguém  poder   recusar   qualquer   colaboração  
processual,  na  medida  em  que  ela  lhe  possa  ser  desfavorável.  É  uma  figura  mais  ampla  do  que  o  direito  ao  silêncio  que  
é  o  direito  a  não  prestar  declarações  quando  se  é  inquirido  quanto  a  certas  matérias.    

Há  quem  entenda  que  o  privilégio  quanto  à  autoincriminação  está  nos  textos  internacionais,  nomeadamente  no  
pacto   dos   direitos   civis   da   ONU   e   da   DUDH,   enquanto   o   que   lá   está   é   o   direito   ao   silêncio   e   não   o   direito   à  
autodeterminação.  

Com  a  constituição  só  formula  princípios  e  não  regimes,  temos  de  retirar  o  regime  do  direito  do  silêncio  do  Código  
de  Processo  Penal.  

Neste,  o  direito  ao  silêncio  está  determinado  como  um  direito  declarativo:  direito  a  não  responder  a  perguntas  que  
sejam  feitas  sem  ter  sequer  que  justificar  a  razão  pela  qual  não  responde.    

O  artigo  61º/d  tem  de  ser  articulado  com  as  diligencias  de  prova.  Por  exemplo,  o  direito  ao  silêncio  implica  o  direito  
a  não  responder  a  perguntas,  mas  já  não  permite  não  entregar  um  objeto  solicitado.  Assim  sendo,  o  conteúdo  do  
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silêncio   tem  apenas  um  caráter  declarativo,   nãos  e   estendendo  a  participação  em  atos  processuais   e   entrega  de  
objetos.  Não  é  permitido,  por  exemplo,  recusar  a  participação  numa  acareação,  mas  dentro  desta  pode  exercer-‐se  o  
silêncio.  

Para  além  de  poder  exercer  o  direito  ao  silêncio,  o  artigo  343º/1  garante  que  o  silêncio  não  seja  valorado  contra  o  
arguido.  Isto  é,  o  silêncio,  uma  vez  arguido,  não  pode  ser  entendido  como  uma  admissão  de  culpa.  

O  artigo  345º/1  permite  ainda  que  o  silêncio  possa  ser  exercido  seletivamente,  o  que  quer  dizer  que  não  tem  que  
ser  exercido  em  bloco.  Assim,  o  arguido  pode  decidir  responder  a  algumas  perguntas  e  a  outras  não,  não  tem  que  ou  
responder  a  tudo,  ou  não  responder  a  nada.  
  

Em  2013  foi  muito  falado  do  novo  regime  criado  para  o  arguido  quanto  à  utilização  das  suas  próprias  declarações.  
Quando  o  arguido  presta  declarações,  essas  podem  ser  posteriormente  utilizadas  nas  fases  processuais  seguintes,  

o  que  quer  dizer  que  o  arguido,  ao  prestar  declarações,  não  vê  essa  prova  eliminada.  
O  objetivo  do   legislador  aqui   foi  evitar  que  o  arguido  prestasse  declarações  no   inquérito  e  depois  elas   ficarem  

inutilizadas  pelo  exercício  do  direito  ao  silêncio.  Isto  só  fez  com  que  o  individuo  se  calasse  logo  ao  inicio,  contribuindo  
para  uma  fomentação  do  direito  ao  silêncio.  
  
11.4.2.6.2.  As  medidas  de  coação  
  

As   medidas   de   coação   correspondem   a   um   conjunto   de   atos   processuais   privativos   da   liberdade   pessoal   e  
patrimonial   do   arguido   que   têm   a   justificação   de   ter   uma   natureza   cautelar   para   evitar   destruição   de   provas   ou  
continuação  da  atividade  criminosa.    

As  medidas  de  coação  estão  previstas  nos  artigos  191º  e  ss..  Têm  um  regime  que  é  fortemente  marcado  por  dois  
princípios:  

•   Principio  da  legalidade:  só  são  aplicáveis  nos  casos  previstos  na  lei;  
•   Principio  da  proporcionalidade:  as  medidas  têm  de  ser  proporcionais  ao  crime  de  que  se  é  suspeito;  
As  medidas  de  coação  são  aplicadas  mesmo  antes  da  acusação  e  quando  o  arguido  goza  de  presunção  de  inocência.  
  
Existem  medidas  mais  e  menos  graves,  dispostas  entre  nos  artigos  196º  a  202º.  
A  medida  menos  grave  é  o  termo  de  identidade  e  residência  (TIR)  que  consiste  na  declaração  feita  ao  processo  para  

efeitos  de   contactos   processuais.   É  uma  medida  de  coação  atípica,   uma  vez  que  é   sempre  aplicável:   sempre  que  
alguém  é  constituído  arguido,  é  sujeito  a  TIR.  Esta  medida  pdoe  ser  aplicada  por  qualquer  entidade  processual  ou  
órgão  de  polícia  criminal.  

As  outras  medidas   são  a   caução;   a   suspensão  do  exercício  de  profissão,   função  ou  atividades;   a   imposição  de  
condutas;  a  obrigação  de  permanência  na  habitação  e  a  prisão  preventiva.  Todas  estas  têm  que  ser  aplicadas  por  um  
juiz.  

As  medidas  de  coação  podem  ter  ou  não  ter  prazo.  Assim,  o  TIR  e  a  caução,  por  exemplo,  não  têm  prazo,  vigoram  
enquanto  vigorar  o  estatuto  de  arguido  e  a  duração  do  inquérito.  As  demais  têm  prazo.  
  
11.4.3.  O  assistente  
  

No  regime  português  existem  duas  figuras  diferentes:  o  assistente  e  o  ofendido;  e  o  lesado.  
O  ofendido  é  o  titular  do  bem  jurídico  lesado.  O  assistente  é  ofendido  que  adquiriu  o  seu  estatuto  através  do  artigo  

68º.  Ainda  assim,  a  figura  do  ofendido  e  do  assistente  não  têm  de  coincidir,  não  sendo  o  ofendido  o  único  a  poder  
constituir-‐se  assistente,  como  podemos  verificar  nas  alíneas  do  artigo  68º/1.  
  
11.4.3.1.  Legitimidade  para  constituição  de  assistente  
  

O  regime  da  constituição  de  assistente  passa  pela  legitimidade.  Esta  é  essencial  já  que  elege  o  círculo  de  pessoas  
que  podem  assumir  esta  posição  ativa.    
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O  conceito  de  legitimidade  do  assistente  está  moldado  pelo  critério  da  titularidade  do  interesse  protegido.  Deste  
ponto  de  vista,  o  que  temos  no  artigo  68º  é  o  conjunto  de  critérios  que  vêm  permitir  estabelecer  vários  círculos  de  
legitimidade:  
  

O  primeiro  critério  é  a  existência  de  lei  especial  que  decrete  que  certas  pessoas  têm  legitimidade  para  e  constituir  
assistente.   Isto  acontece  quando  a  crimes  xenófobos,  em  que  associações  de   imigrantes  e  antirracistas  se  podem  
constituir  assistentes,  e  quanto  a  direitos  dos  animais  e  ilícitos  ambientais  (artigo  68º/1).  
  

O  segundo  critério  é  o  critério  do  ofendido  (artigo  68º/1,  a).  Este,  enquanto  titular  do  bem  jurídico  pode  constituir-‐
se  assistente,  desde  que  maior  de  16  anos.  A  lei  não  utiliza  a  expressão  bem  jurídico,  pelo  que  temos  que  verificar  se  
ao  determinar  o  bem  jurídico  podemos  incluir  certas  restrições  para  delimitar  o  circulo  de  legitimidade  dos  assistentes,  
por  via  interpretativa.  A  interpretação  habitual  era  identificar  o  bem  jurídico  e  verificar  se  existia  algum  titular.  Deste  
modo,   tratando-‐se   de  bem   jurídico   supraindividual  o  bem   jurídico  não  permitia   constituição  e   assistente.  O  bem  
jurídico  tinha  que  ter  uma  concretização  pessoal  única.  Isto  era  absurdo,  pelo  que  o  Supremo  veio  pronunciar-‐se  pela  
inconstitucionalidade  desta  interpretação.  

O  conceito  de  ofendido  começou  por  ser  entendido  em  sentido  amplo,  depois  foi  restringido  pela  doutrina.  Hoje,  
a  restrição  está  ultrapassada  porque  se  considera  inconstitucional  fazer  uma  interpretação  restritiva  do  conceito  de  
ofendido,  sendo  esta  a  doutrina  dominante  nos  dias  de  hoje.  

Se   a   lei   refere   “os   interesses  que  quis  proteger”,   nãos  e  pode   ler   “predominantemente”.  O  bem   jurídico  aqui  
contemplado   pode   ser   individual   ou   público,   mas   com   conotações   individuais.   Por   exemplo,   a   falsificação   de  
documento:  se  os  dados  falsificados  forem  de  uma  pessoa  concreta  há  uma  componente  pública  e  uma  componente  
particular.  

  
O  terceiro  critério  é  o  das  pessoas  de  cuja  queixa  ou  acusação  particular  depender  o  procedimento.  (artigo  68º/1,  

b)  
  
O   quarto   critério   reconduz-‐se   às   situações   das   alíneas   c)   e   d)   do   artigo   68º/1.   Estas   preveem   os   casos   de  

substituição  por  morte  do  ofendido  ou  representação  em  caso  de  incapacidade  do  ofendido,  isto  é,  situação  de  morte  
e  incapacidade.  

Nos  casos  destas  alíneas  a  legitimidade  das  pessoas  enunciadas  no  segundo  grupo  depende  da  existência  da  pessoa  
do  primeiro  grupo.  Estas  existindo  prevalecem  sobre  as  do  segundo.  Dentro  de  cada  grupo  não  se  considera  existir  
hierarquia.  

  
O  quinto  critério  é  o  do  artigo  68º/1,  e,  de  acordo  com  o  qual  qualquer  cidadão  com  capacidade  judiciária  pode  

constituir-‐se  assistente.  Reporta-‐se  a  crimes  como  a  corrupção,  crimes  da  Administração  Pública,  peculato,  abuso  de  
poder…  e  com  crimes  contra  a  paz  e  a  humanidade.  
  
11.4.3.2.  Regime  da  constituição  de  assistente  
  

A  regra  geral  (artigo  68º/3,  a)  é  a  de  que,  se  tem  até  5  dias  antes  do  debate  instrutório  ou  até  5  dias  antes  da  
audiência  de  julgamento  para  requerer  a  constituição  de  assistente.  Esta  é  uma  regra  geral,  pelo  que  sós  e  aplica  se  
não  houver  lei  especial.  Tem,  portanto,  um  caráter  subsidiário.  

  
Existe,  depois,  um  conjunto  de  regras  especiais:  
•   A  constituição  de  assistente  pode  estar  associada  a  um  certo  ato.  Por  exemplo,  para  requerer  a  abertura  de  

instrução  é  preciso  ter-‐se  a  qualidade  de  assistente.  Deste  modo,  o  requerente  tem  o  prazo  dos  respetivos  
atos  para  se  constituir  assistente  (artigos  68º/3,  b,  284º  e  287º)  

•   Tratando-‐se  de  um  crime  particular,  o  requerimento  tem  lugar  no  prazo  de  dez  dias  a  contar  da  advertência  
feita  no  artigo  246º/4.  

•   Tratando-‐se  de  processo  sumário,  a  lei  admite  a  constituição  de  assistente  até  ao  inicio  da  audiência.  Este  é  o  
prazo  máximo  de  constituição,  o  sujeito  processual  pode  requerê-‐lo  antes  (artigo  388º).  
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11.4.3.3.  O  estatuto  híbrido  do  assistente  
  

O  estatuto  do  assistente  é  considerado  híbrido.  O  artigo  69º/1  diz  que  o  estatuto  de  assistente  é  subordinado  ao  
Ministério  Público,  acrescentando  depois  o  ”salvo  as  exceções  da  lei”.  

Ora,  acontece  que  as  exceções  da  lei  são  todos  os  casos  em  que  o  assistente  tem  autonomia  para  praticar  atos  por  
si  mesmo  que  isso  vá  contra  o  Ministério  Público.  

Assim  sendo,  a  lei  diz  que  o  assistente  subordina  a  sua  atividade  ao  Ministério  Público,  e  depois  em  muitos  casos  
ele  tem  uma  intervenção  autónoma,  o  que  lhe  permite  atuar  isoladamente  e  controlar  atos  do  Ministério  Público.  
  

12.  O  objeto  do  processo  e  a  alteração  da  qualificação  jurídica  
(Em  2007  houve  uma  alteração  muito  significativa  a  esta  matéria  que  arrumou  uma  série  de  questões.   Literatura  anterior  a  2007  não   será  
aconselhada.)  
  
Leituras:  

•   Tópicos  introdutórios  TPB  e  FCP  (na  página  da  faculdade)  
•   Texto  nos  elementos  de  apoio  do  desembargador  
•   GMS  
•   PPA  –  artigos  anotados  

  

12.1.   A  variação  do  objeto  do  processo:  conceito,  função  e  limite  
  

Quando  falamos  de  objeto  do  processo  estamos  a  falar  sobre  os  factos  que  vão  para  o  processo.  Isto  é,  as  normas  
incriminadoras  quando  se  aplicam  pressupõem  um  certo  facto.  Por  isso,  quando  falamos  em  variação  o  objeto  do  
processo  falamos  em  variações  dos  factos  que  contam  um  certo  acontecimento  que  foi  para  o  processo  e  depois  é  
valorado  pelas  normas.  É  falar  dos  factos  que  vão  sendo  recolhidos  no  processo,  que  vão  ser  objeto  de  prova  e  que  
depois  vão  a  julgamento.  

  
Quando  falamos  de  alteração  da  qualificação  jurídica  temos  um  conceito  jurídico  com  duas  ideias  fundamentais:  

perante  os  mesmos  factos  o  aplicador  do  direito  invoca  uma  nova  norma  jurídica  para  qualificar  o  acontecimento.  Os  
factos  mantêm-‐se  e  o  enquadramento  jurídico  é  que  se  altera.  
Exemplo:  António  empurrou  B  das  escadas  e  provocou-‐lhe  a  morte  –  descrição  de  factos.  O  tipo  incriminador  que  vai  
qualificar  o  homicídio  é   a  qualificação   jurídica.  Quando   falamos  em  estabilidade  ou   variação  do  objeto   fala-‐se  de  
factos,  quando  se  fala  de  qualificação  jurídica  fala-‐se  de  tipos  incriminadores  aplicáveis  aos  factos.  
  

12.2.   Os  valores  envolvidos  no  problema  da  estabilidade  do  objeto  do  processo  
  

O  problema  da  estabilidade  do  objeto  do  processo  envolve  vários  valores  do  Processo  Penal.  Nomeadamente:  
•   Direito  de  defesa  
•   Contraditório  
•   Principio  da  acusação  e  estrutura  acusatória  
•   Regime  do  caso  julgado  

Mas  de  que  forma  afeta  este  problema  estes  valores?  
  

Esta  matéria  é   relevante  numa  estrutura  acusatória  em  que  os   factos  devem  ser   recolhidos  e  identificados  em  
inquérito,  que  depois  vão  ser  trabalhados  por  um  juiz.  Depois  haverá  prova  que  tem  de  ser  repetida  no  julgamento,  o  
que  quer  dizer  que  poderá  haver  variação  na  história  que  é  levada  par  ao  julgamento.  Essa  variação  não  pode  sofrer  
variações  muito  sensíveis.  
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Portanto,  o  objeto   do  processo  é  um  elemento   importante  para   se   respeitar   a   estrutura  acusatória   em   que  o  
julgamento  se  faz  em  função  do  objeto  da  acusação  (trazidos  pela  acusação).  O  juiz  fica  tematicamente  vinculado  à  
acusação.  Não  pode  descobrir  e  valorar  factos  que  alterem  substancialmente  essa  acusação.  O  juiz  deve  investigar  e  
promover  o  encontro  da  verdade,  mas  não  pode  ir  para  além  do  objeto  do  processo  –  vinculação  temática  do  juiz.  

Quando  lemos  o  artigo  340º  temos  de  lê-‐lo  dentro  daquilo  que  é  o  objeto  da  acusação.  
Esta  matéria  é  também  relevante  porque  variações  no  objeto  do  processo  implicam  variações  no  modelo  de  defesa.  

Há  um  momento  em  que  o  arguido  tem  de  saber  que  é  acusado.  Isso  tende  a  estabilizar-‐se  se  não  poe  em  causa  o  
direito  de  defesa.  Se  o  arguido  poder  ser  surpreendido  com  factos  novos,  o  seu  direito  de  defesa  é  limitado  já  que  ao  
defender-‐se  de  um  facto,  aparece  outro.  

Em  terceiro  lugar,  a  matéria  releva  para  efeitos  de  contraditório.  Para  que  as  questões  possam  ser  debatidas,  num  
certo  momento  têm  que  estar  fechadas,  se  não  haverá  sempre  situações  a  surgir  e  que  não  poderão  ser  objeto  de  
contraditório.  

Relaciona-‐se   também  com  o   regime  do   caso   julgado.   Saber  que   factos  estão  abrangidos  por  um   caso   julgado  
significa  saber  o  que  não  pdoe  ser  julgado  num  processo  posterior.  Saber  os  factos  que  foram  conhecidos  é  delimitar  
o  âmbito  do  caso  julgado,  o  que  condiciona  a  proibição  de  litispendência  e  de  repetição  de  julgados.  
Exemplo:  durante  3  meses  uma  pessoa  tira  semanalmente  dinheiro  de  uma  caixa  registadora.  Isto  perfaz  uma  quantia  
de  300€ao  fim  dos  3  meses.  admite-‐se  que  afinal  tinha-‐se  tirado  mais  algum  dinheiro  antes  ou  depois.  Afinal  aquele  
abuso  de  confiança  não  era  uma  situação  de  300€  mas  330€.  Quando  um  caso  destes  já  foi  objeto  de  um  processo  de  
crime  continuado,  as  diversas  parcelas  do  facto  são  parte  do  caso  julgado.  Se  o  processo  condenou  a  pessoa  por  ter  
tirado  dinheiro  na   caixa,   tudo  o  que   foi   abarcado  pelo   caso   julgado  está   abarcado  pela  proibição  de   repetição  e  
julgados.  Quando  um  caso  julgado  abrange  certos  factos  esses  não  podem  ser  objeto  de  um  processo  pendente  nem  
de  um  novo  processo.  
  

12.3.  Os  princípios  fundamentais  
  
Os  princípios  fundamentais  nesta  matéria  são:  

•   Identidade:  Tem  de  haver  identidade  entre  o  que  é  acusado,  aquilo  que  é  conhecido  e  aquilo  que  é  objeto  da  
decisão.  O  objeto  deve  manter-‐se  idêntico  entre  a  acusação  e  o  julgamento  

•   Estabilidade:  O  objeto  do  processo  deve  manter-‐se  estável  para  evitar  vicissitudes  no  direito  de  defesa  
•   Indivisibilidade:  o  acontecimento  histórico  que  vai  para  o  processo  não  é  divisível,  não  pode  ser  objeto  de  

fragmentação  em  que  uma  parte  vai  para  um  processo  e  outra  para  outra.  Isto  facilita  o  conhecimento  dos  
factos  e  o  acesso  à  verdade  material.  

•   Consumpção:  a  decisão  que  faz  caso  julgado  abrange  tudo  o  que  foi  conhecido,  todos  os  factos  que  foram  
conhecidos   e   também   tudo   aquilo   que   estando   numa   unidade   histórica   de   acontecimento   devia   ter   sido  
conhecido  e  não  foi.  Exemplo:  a  situação  de  crime  continuado.  Se  aquilo  que  vai  a  julgamento  é  um  crime  
continuado  de  abuso  de  confiança  continuado  como  o  exemplo  acima,  tudo  o  que  faz  parte  dessa  unidade  de  
acontecimento  faz  parte  do  caso  julgado.  Quer  o  que  foi  conhecido,  quer  o  que  devia  ter  sido.  Este  principio  
diz-‐nos  que  tudo  o  que  foi  objeto  de  conhecimento  pelo  tribunal  é  abrangido  pelo  caso  julgado  fica  preterido  
para  outro  caso.  Isto  confere  segurança  jurídica  e  obriga  a  uma  certa  responsabilidade  de  investigação.  

  

12.4.  Modelos  de  solução  do  problema  
  

Podíamos  ter  dois  modelos  antagónicos:  um  completamente  rígido  e  um  completamente  flexível.    
•   Modelo  rígido:  Este  seria  um  modelo  em  que  havendo  acusação,  não  podiam  ser  produzidas  alterações,  o  que  

era  acusado  era  julgado  sem  qualquer  acusação.  Isto  significa  que  tudo  o  que  se  descobrisse  no  julgamento  
não  podia  ser  tratado.  Isto  facilitava  o  cumprimento  do  modelo  acusatório,  mas  impedia  a  investigação  de  
novos  factos.  O  objeto  do  processo  seria  cristalizado  na  acusação  e  não  poderia  ser  alterado,  apesar  de  com  
isso  limitar  os  poderes  do  tribunal  no  julgamento.    

•   Modelo  flexível:  Este  seria  um  modelo  em  que  o  Ministério  Público  acusava  e  o  tribunal  de  julgamento  podia  
descobrir  os  factos  com  aquela  base  acusatória.  Este  modelo  seria  um  modelo  que  poderia  por  em  causa  a  
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estrutura  acusatória,  o  direito  de  defesa  e  iria  desresponsabilizar  a  investigação  criminal.  A  investigação  podia  
contar  que  as  suas  deficiências  seriam  depois  colmatadas  pelo   juiz  de   julgamento.  Um  modelo  rígido  tem  
muitos  inconvenientes  e  um  modelo  flexível  é  intolerante  num  estado  de  direito.  

  
O  modelo  acolhido  pelo  CPP  é,  desde  2007,  um  modelo  tendencialmente  rígido.  O   legislador  aceitou  algumas  

alterações   ao   objeto   do   processo   na   fase   do   julgamento   se   elas   foram   alterações   não   substanciais   ou   se   foram  
acordadas  com  todos  os  sujeitos  processuais.    

Sempre  que  existe  uma  alteração  substancial,  o  legislador  adota  um  de  dois  regimes:  ou  é  permitido  conhecer  ou  
tem  de  ir  para  novo  inquérito.  Portanto,  se  estamos  no  julgamento  e  surgem  novos  factos,  de  acordo  com  o  regime  
português  ou  são  alterações  pouco  significativas,  ou  tem  de  ir  para  novo  inquérito  porque,  em  regra,  o  juiz  não  pode  
conhecer  alterações  muito  significativas.  

Sintetizando:  as  alterações  mais  significativas  têm  de  ir  para  inquérito.  As  outras,  ou  são  aceites  ou  não  podem  ser  
conhecidas.  
  

12.5.  Referentes  legais  e  doutrinários  
  

O  legislador  português  não  estabelece  um  regime  com  esta  criminologia  e  por  isso  quando  falamos  em  variação  ou  
identidade  do  objeto  do  processos  usamos  conceitos  que  o  legislador  não  usou.    

O   legislador   estabeleceu   um   conceito   limite   que   corresponde   às   alterações   não   aceitáveis.   Esse   conceito   é  
“alteração  substancial  de  factos”  (artigo  1º/f).  Existem  factos  e  existem  variações,  se  as  variações  forem  substanciais  
não  podem  ser  conhecidas.  

O  que  temos  no  Código  de  Processo  Penal  é  um  conceito  que  depois  é  aplicado  à  fase  de  instrução  e  à  fase  de  
julgamento.  

Concretamente,  na  instrução  o  artigo  303º  comporta  um  regime  da  instrução.  E  o  309º  culmina  uma  nulidade  de  
violação  desses  limites.    

Temos  um  esquema  semelhante  para  o  julgamento,  mas  mais  pormenorizado.  A  alterações  de  factos  se  forem  não  
substanciais  temos  o  regime  do  artigo  358º,  se  for  substancial,  temos  o  regime  do  artigo  359º.  O  legislador  não  traça  
um  conteúdo,  mas  sim  os  limites  e  em  função  deles  estabelece  o  regime.  o  regime  de  nulidade  é  o  do  379º/b.  
  

12.6.  O  conceito  da  alteração  substancial  de  facto  no  Código  de  Processo  Penal  
  

Sempre  que  analisamos  um  problema  desta  natureza  temos  que  nos  perguntar:  existem  alterações  de  factos  ou  
não?  Só  depois  é  que  podemos  perguntar-‐nos  se  essa  alteração  é  substancial.    

O  conceito  de  alteração  substancial  de  factos  é  uma  realidade  qualificada  com  substancial  ou  não  substancial.  Em  
contrapartida  não  se  deve  pegar  na  consequência,  em  termos  de  pena,  e  determinar  que  a  alteração  de   factos  é  
substancial.  
  
Exemplo:  passa-‐se  de  um  homicídio  privilegiado  e  passa-‐se  no  julgamento  para  um  homicídio  simples:  deixa-‐se  o  133º  
e  aplica-‐se  o  131º,  aplicando  uma  pena  mais  grave.  Pode  pensar-‐se  que   como  a  pena  é  mais  grave  a  alteração  é  
substancial,  mas  não.  
Quando  a  acusação  é  por  um  artigo  e  o  julgamento  opta  por  um  outro  artigo  os  factos  são  os  mesmos,  simplesmente  
há  um  outro  enquadramento  jurídico.  Não  há  uma  alteração  de  factos.  Esta  pressupõe  sempre  duas  realidades:  uma  
alteração  de  factos  e  que  essa  seja  considerada  substancial.  Há  uma  realidade  e  uma  qualificação  da  realidade.  
  
12.6.1.  O  conteúdo  dos  conceitos:  alteração  de  factos  e  classificação  como  substancial  
  

Existem  muitas  opiniões  acerca  disso,  sendo  a  maior  parte   importadas  do  direito  alemão  e  por   isso  não  sendo  
aplicáveis  ao  nosso  regime.  

  
Quando  é  que  temos  uma  alteração  de  factos?  Quando  é  que  essa  alteração  é  substancial?  
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O  conceito  de  alteração  pressupõe  uma  realidade  que  está  no  processo  e  que  é  modificada,  portanto  uma  variação  
do  que  lá  está  e  não  algo  completamente  novo.  Tem  de  ser  uma  modificação  que  está  no  processo  e  não  uma  realidade  
completamente  nova.  

  
Qual  é  o  critério  que  faz  com  que  o  legislador  aplique  este  regime?    
Se  repararmos,  os  conceitos  relacionados  com  o  objeto  do  processo  têm  algum  em  comum:  a  alteração  substancial  

de  factos  que  pode  levar  à  aplicação  do  artigo  358º  ou  do  artigo  359º.    
O  artigo  diz-‐nos  o  que  é  uma  alteração  substancial,  mas  não  quando  há  uma  alteração  de  factos,  pelo  que  tem  de  

ser  o  intérprete  a  avaliar  a  situação.  Quando  existe  a  alteração  não  substancial  (artigo  358º)  o  juiz  faz  funcionar  o  
contraditório:  dá-‐se  tempo  aos  sujeitos  processuais  para  se  pronunciarem  sobre  a  alteração.  Uma  alteração  de  factos  
para  motivar  o  contraditório  tem  de  ser  sempre  uma  realidade  que  está  no  processo,  porque  se  estivesse  no  processo  
não  era  preciso  dar  tempo  para  se  se  pronunciar,  a  pronuncia  já  teria  sido  feita.  A  alteração  implica  uma  variação  que  
exige  o  contraditório.    

O  critério  é  um  critério  empírico:  ou  se  acrescenta  factos  ou  se  suprime…  quando  temos  uma  alteração  de  factos  
que  por  ser  uma  realidade  nova,  acrescentada  ou  suprimida  que  motiva  o  contraditório  então  percebe-‐se  que  esta  
alteração  teria  que  esta  teria  que  motivar  o  contraditório.  Do  ponto  de  vista  do  acontecimento,  tem  de  existir  alguma  
destas  alterações  que  motivem  o  contraditório.    

  
Quando  á  que  uma  relação  pdoe  ser  classificada  como  substancial  ou  não  substancial?    
O  legislador  não  descreve  a  alteração  não  substancial,  mas  sim  a  substancial  utilizado  dois  critérios:  um  quantitativo  

e  outro  qualitativo.    
•   Critério  quantitativo:  quando  a  alteração  de  factos  dá  origem  a  uma  pena  máxima  mais  grave,  temos  uma  

alteração   substancial,  mas  a  origem   tem  que   ser  uma  origem  numa  alteração  de   factos  que   tenha   como  
consequência  a  aplicação  de  uma  pena  mais  grave.    

•   Critério  qualitativo:  prende-‐se  com  a  existência  de  aplicação  de  um  crime  diverso.  Crime  diverso  é  um  tipo  
incriminador  que  tutela  um  diferente  bem  jurídico,  se  não  existir  mudança  de  BJ  não  há  crime  diverso.  

  
Resumindo,  temos  alteração  de  factos  como  critério  empírico,  o  que  exige  no  mínimo  contraditório.  Uma  alteração  

será  substancial  quando  conduzir  a  uma  pena  mais  grave  e  quando  conduzir  a  um  crime  diverso,  nomeadamente  à  
aplicação  de  um  crime  diverso.    

Ou  existe  uma  variação  factual  ou  não.  Se  existir  ela  comprova-‐se  quando  implicar  um  acrescento,  uma  modificação  
ou  uma  supressão  de  factos.  Ficamos  aqui  no  âmbito  dos  artigos  358º  e  359º.  Depois  temos  de  verificar  se  a  variação  
de  factos  conduz  a  uma  pena  mais  grave  ou  a  um  crime  diverso?  Se  isso  acontecer,  a  alteração  é  substancial  (artigo  
359º),  se  não,  não  é  e  só  tem  que  se  respeitar  o  contraditório  (artigo  358º).  
  

12.7.  Momentos  processuais  de  fixação  do  objeto  do  processo  
  

O   objeto   do   processo   pressupõe   que   há   uma   realidade   que   se   cristaliza   num   certo   momento.   A   doutrina   é  
razoavelmente  unanime  neste  tópico.  Em  regra,  o  objeto  fixa-‐se  na  acusação  (artigos  283º  ou  285º).  Quando  falamos  
de  variações  temos  de  ter  um  termo  de  referência:  varia  em  relação  ao  quê?  Em  relação  à  acusação.  

É  importante  notar  que  o  objeto  do  processo  pode  cristalizar-‐se  antes  ou  depois  da  acusação.    
Antes  da  acusação  pode  haver  um  objeto  do  processo  nos  casos  dos  artigos  280º,  281º  ou  282º  -‐  arquivamento  

em  caso  de  suspensão  de  pena  e  suspensão  provisória  do  processo.  Em  qualquer  um  destes  caso  tem  de  haver  factos  
que  permitam  a  imputação  ao  arguido.    

Depois  da  acusação,  existem  vários  momentos  importantes.  O  requerimento  de  abertura  de  instrução  (artigo  287º)  
pode  alargar  o  objeto  do  processo  ou  fixá-‐lo.  Por  exemplo,  há  um  arquivamento  do  inquérito  e  o  assistente  requer  
abertura  de  instrução:  os  factos  estão  no  requerimento  de  abertura  de  instrução,  pelo  que  este  pode  fixar  o  objeto  de  
um  processo.    

O  despacho  de  pronuncia  também  pode  fixar  o  objeto  do  processo  porque  apreciam  um  complexo  de  factos  e  têm  
esta  dupla  característica:  tem  que  respeitar  a  acusação  e  o  requerimento  de  abertura  de  instrução  (artigos  303º  e  
309º)  e  serve  de  referencia  para  o  julgamento.  Se  existir  instrução,  quando  há  uma  pronuncia,  não  interessa  para  o  
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julgamento  apenas  a  acusação,  mas  tudo  o  que  está  na  pronuncia,  já  que  esta  é  que  vai  introduzir  o  caso  a  julgamento.  
É  como  se  houvesse  uma  susceção  de  momentos  de  cristalização  é  que  a  pronuncia  tem  a  última  palavra  (sendo  legal).  

  
Regra  geral:  acusação  
Antes/Depois  da  acusação:  requerimento  de  abertura  de  instrução  ou  pronuncia  

  

12.8.  Delimitação  positiva  e  negativa  do  problema  
  
O  que  não  é  uma  alteração  de  factos?  O  que  é  que  fica  fora  do  regime  do  358º  e  359º?  

  
Há  várias  realidades  que  se  podem  ponderar:  
•   As  modificações  que  acontecem  por  falta  de  prova  de  factos  favoráveis:  quando  existe  falta  de  prova  de  

factos  favoráveis,  temos  factos  no  processo  que  simplesmente  não  estão  provados.  A  falta  de  prova  de  factos  
favoráveis  pode  gerar  factos  desfavoráveis.  Não  há  aqui  alteração  de  factos.  a  alteração  não  resulta  de  uma  
modificação  dos  factos,  mas  de  uma  falta  de  prova.  Temos,  portanto  uma  alteração  da  qualificação  jurídica.  

•   Regime  dos  factos  completamente  novos:  factos  completamente  novos  são  factos  que  resultam  como  objeto  
do  processo.  Estes  factos  não  são  uma  variação  dos  factos  do  processo,  são  outros  factos  e  outra  variação  
histórica  de  acontecimentos.  Por  exemplo,  está  em  causa  um  roubo  no  Rossio.  O  sujeito  tinha  praticado  de  
manhã  um  outro  roubo  no  colombo,  é  outro  facto,  alheio  ao  objeto  do  processo  do  roubo  no  Rossio.  Os  factos  
completamente  novos  têm  que  ser  objeto  de  denuncia  para  novo  inquérito.  Estão  fora  dos  artigos  358º  e  do  
359º.  O  aparecimento  destes  factos  serve  de  noticia  para  abertura  de  um  novo  inquérito.  

•   Alteração   da   qualificação   jurídica:   quando   os   factos   se   mantêm   os   mesmos,   mas   existe   um   diferente  
enquadramento  jurídico  que  regime  temos?  No  início  da  vigência  do  CPP  não  havia  uma  norma  que  fizesse  
essa  previsão.  A  partir  de  1998  essa  norma  passou  a  existir  e  está  prevista  no  artigo  358º/3.  Este  contempla  
que  se  existir  uma  alteração  da  qualificação   jurídica  ela  é   tratada  como  uma  alteração  não  substancial  de  
factos.  É  uma  realidade  diferente,  mas  que  segue  o  mesmo  caminho,  o  do  contraditório.    
Há  que  distinguir  consoante  estejamos:  

o   Inquérito:  as  modificações  da  qualificação   jurídica  são  completamente   livres.  O   inquérito  pela  sua  
natureza  é  variável,  os  factos  vão  sendo  descobertos  e  o  enquadramento  jurídico  vai-‐se  compondo.  A  
modificação   da   qualificação   jurídica   é   livre   no   inquérito   porque   aqui   nãos   e   tem   de   respeitar   o  
contraditório  e  o  direito  de  defesa.  Por  haver  consequências,  mas  tem  que  se  tomar  como  garantido  
que  no  inquérito  a  alteração  da  qualificação  jurídica  tem  mais  liberdade  do  que  nas  outras  fases.  

o   Instrução  (303º/5):  segue-‐se  o  regime  do  nº1,  ou  seja,  segue-‐se  o  regime  da  Alteração  não  substancial  
de  factos  e  dá-‐se  um  prazo  ao  arguido  não  superior  a  8  dias  para  ele  se  pronunciar.  Na  instrução,  a  
alteração  da  qualificação  jurídica  é  possível,  mas  para  ser  legal  tem  que  se  respeitar  o  contraditório.  
O  juiz,  quando  faz  a  pronuncia,  pode  alterar  a  qualificação  jurídica  que  vem  de  trás,  tem  é  que  dar  
prazo  ao  arguido.  Se  o  juiz  alterar  a  qualificação  jurídica  e  não  der  o  prazo,  a  consequência  tem  que  
se  determinar  à  contrario  do  artigo  309º.  Este  artigo  prevê  a  nulidade  só  para  as  Alteração  substancial  
de  factos.  A  alteração  da  qualificação  jurídica  na  fase  de  instrução  não  é  uma  nulidade  se  não  respeitar  
o  contraditório,  mas  sim  uma  irregularidade  (artigos  118º  e  123º),  por  ser  uma  alteração  e  regime  
não  prevista  como  nulidade.  Se  a  irregularidade  não  for  arguida  no  prazo  de  3  dias  (artigo  123º),  sana-‐
se  e  o  caso  vai  a  julgamento  com  a  nova  qualificação  jurídica.  

o   Julgamento:  o  regime  da  alteração  de  qualificação  jurídica  é  o  do  artigo  358º/3.  Se  o  juiz  quiser  alterar  
a  qualificação  jurídica,  tem  que  dar  prazo  à  defesa.  Se  o  tribunal  respeitar  o  contraditório,  o  tribunal  
altera  a  qualificação  jurídica  legalmente,  se  não  respeitar,  a  decisão  do  tribunal  é  nula  por  violação  do  
artigo  358º  de  acordo  com  o  artigo  379º/b.  Este  ultimo  artigo  refere-‐se  a  Alteração  substancial  de  
factos.  Quando  o  artigo  379º  foi  redigido  em  1987  não  existia  o  nº3  do  358º,  por  isso,  o  que  o  artigo  
379º  faz  é  cominar  com  a  nulidade  a  violação  do  artigo  358º  e  do  artigo  359º   como  no  inicio  não  
existia   o  nº3   o   preceito   está   redigido   para   factos   diversos.   Quando   se   acrescentou   o  nº3   não   se  
atualizou  o  artigo  379º  pelo  que  deve  ser   feita  uma   interpretação  extensiva  no  sentido  em  que  o  
artigo  379º  protege  com  o  regime  da  nulidade  o  artigo  358º  e  o  artigo  359º,  qualquer  violação  destes  
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culminando  em  nulidade.  Em  suma,  a  violação  do  regime  de  qualificação  jurídica  no  julgamento  dá  
lugar  a  uma  nulidade  por  meio  de  uma  interpretação  extensiva  atualista  do  artigo  379º.  

  
A  alteração  de  qualificação  jurídica  pode  gerar  efeitos  em  várias  matérias  processuais.    
Primeiro,  na  competência  do  tribunal  se  por  exemplo,  se  passar  de  um  crime  negligente,  para  um  crime  doloso.    
Segundamente,  quanto  à  aplicação  de  medidas  de  coação,  já  que  existem  medidas  que  estão  adstritas  a  certos  

crimes.  Por  exemplo,  há  crimes  que  admitem  escutas  e  outros  que  não.    
Em  terceiro  lugar  pode  haver  uma  alteração  em  pressupostos  processuais.  Quando  se  passa  de  um  crime  publico,  

para  um  crime  semipúblico  passa  a  exigir-‐se  queixa,  se  esta  não  existir,  não  pode  haver  processo.    
Quando  se  muda  o  enquadramento  jurídico  há  efeitos  processuais,  não  é  completamente  inócuo.  

  

12.9.  Regime  das  variações  do  objeto  do  processo  
  

Quando  temos  uma  alteração  de  factos,  temos  que  decidir  a  seguir  se  ela  é  substancial  ou  não  substancial,  já  que  
os  regimes  são  diferentes.  
  
•   Alteração  não  substancial  (fixada  no  julgamento):  faz-‐se  o  julgamento,  produz-‐se  prova,  revelam-‐se  factos…  se  

surgirem   factos   que   não   trazem   alterações   substanciais   exige-‐se   o   respeito   pelo   contraditório.   Se   este   for  
respeitado  a  alteração  é  licita.  Se  não  for  respeitado  o  contraditório,  a  alteração  é  ilícita,  não  pode  ser  conhecida  e  
gera  uma  nulidade  do  artigo  379º/1,  b.  são  factos  diversos  que  são  conhecidos  fora  do  regime  do  artigo  358º/1.  
Existe  ainda  a  um  regime  especial  para  a  situação  em  que  os  novos  factos  são  apresentados  pelo  arguido.  O  regime  
do  artigo  358º  é  o  que  se  os  factos  forem  apresentados  pelo  arguido,  de  acordo  com  o  nº2  não  tem  que  se  dar  
prazo  porque  se  pressupõe  que  ele  já  os  conhece,  daí  que  não  seja  preciso  dar-‐lhe  prazo  para  se  pronunciar.  
Basicamente  ou  se  respeita  o  contraditório,  ou  não  se  respeita  e  há  uma  nulidade,  ou  os  factos  são  introduzidos  
pelo  arguido  e  a  lei  prescinde  do  respeito  pelo  contraditório.    
  

•   Alteração  substancial  de  factos:  o  artigo  359º/3  admite  o  caso  julgado  de  consenso  entre  o  arguido,  o  Ministério  
Público  e  o  assistente.  Basta  um  dos  sujeitos  processuais  não  estar  de  acordo  para  que  o  processo  não  tenha  o  seu  
objeto  reformulado.  Se  a  alteração  for  substancial,  há  uma  forma  de  legitimar  a  alteração:  ver  se  há  acordo  entre  
as  partes.  Se  não  houver  consenso  então  a  distinção  está  sem  saber  e  os  novos  factos  têm  ou  não  autonomia.  Se  
os  factos  tiverem  autonomia  saem  do  processo  e  vão  para  um  novo  processo.  Se  os  factos  não  tiverem  autonomia,  
não  podem  ser  conhecidos  como  alteração  substancial.  Este  regime  resulta  do  artigo  359º/1  e  2.  Por  exemplo,  o  
arguido   vai   a   julgamento   por   homicídio   simples   e   prova-‐se   que   houve   premeditação,   o   que   permite   uma  
circunstancia  agravante.  Não  pode  haver  uma  denuncia  por  premeditação  porque  a  premeditação  não  é  crime.    

  
Para  Paulo  Pinto  Albuquerque  estes   factos  ficam  preteridos.  Se  o   tribunal   tem  um  facto  novo  que  geraria  uma  
alteração  substancial,  mas  este  facto  não  tem  autonomia,  para  Paulo  Pinto  Albuquerque  não  pode  conhecer.  Na  
opinião   do   professor   o   tribunal   pode   conhecer   para   determinar   a   sanção.   A   expressão   “para   efeitos   de  
condenação”  já  constava  da  lei  antes  da  reforma  de  2007  e  queria  dizer  “para  efeitos  de  condenação  por  alteração  
daquele  crime  de  que  resultou  alteração  substancial”,  não  queria  dizer  que  se  ignorasse  o  facto.  Apra  além  disto,  
em  matéria  de  agravantes  não  vigora  a  tipicidade;  qualquer  circunstancia  que  aumente  ou  diminua  a  punibilidade  
da  culpa  pode  ser  tida  em  conta,  o  que  quer  dizer  que  não  há  um  conjunto  taxativo  de  agravantes.  Se  os  factos  não  
forem  autonomizados  podem  ser   conhecidos   como   agravante  do   crime  do  qual  o   agente   já   era   acusado.  PPA  
inutiliza  o  sistema  de  agravantes  com  a  sua  interpretação  literal  do  artigo  359º.  

  

12.10.  Efeitos  das  alterações  substanciais  dos  factos  
  

Quando  algo  deste  género  acontece  podemos  perguntar-‐nos  qual  o  destino  dos  factos  e  o  que  é  que  acontece  ao  
processo  em  que  isto  surge.  Em  2007  este  regime  ficou  muito  simplificado.  
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Este  problema  de  saber  o  efeito  no  processo  em  curso  só  se  coloca,  neste  momento,  para  os  factos  que  não  são  
autonomizáveis.    

Desde  2007,  quer  o  artigo  303º  quer  o  artigo  359º  são  muito  claros  quanto  aos  factos  autonomizáveis  (saem  do  
processo).   Se  os   factos   forem  Alterações   substanciais  de   factos,  mas  autonomizáveis   (constituem  outro   crime)  os  
factos  saem  desse  processo  e  vão  para  um  novo  processo.  Sempre  que  surge  um  facto  que  implique  uma  alteração  
substancial  de   facto  que  tem  autonomia  esse   facto  sai  do  processo  e  o  processo  continua.  O   facto  que  saiu  pode  
originar  novo  inquérito.  As  alterações  não  autonomizáveis  têm  de  ficar,  porque  se  não  são  autonomizáveis  não  podem  
sair.  

  
è   No  inquérito  não  é  aplicável  o  regime  da  Alteração  substancial  de  factos.  O  inquérito  cresce  naturalmente  com  

novos   factos.   O   único   problema   que   se   pode   colocar   é   o   problema   de   competência   territorial   e   duração   do  
inquérito.    
  

è   Na   instrução   surge  um  regime   jurídico  previsto  no  artigo  303º,  de  acordo   com  o  qual,   se  os   factos  não   forem  
autonomizáveis  o  processo  não  pode  parar,  o  que  quer  dizer  que  temos  uma  Alteração  substancial  de  factos  num  
processo  que  não  pode  parar  em  relação  a   factos  que  o  tribunal  não  pode  conhecer  porque  está  proibido  nos  
termos  do  artigo  303º  se  o  tribunal  não  os  conhecer,  eles  ficam  preteridos.  E  se  o  tribunal  os  conhecer?  Se,  por  
exemplo,  surgir  a  premeditação  durante  a  fase  de  instrução?  O  tribunal  pode  ou  não  pode  fazer  uma  pronuncia  
com  base  no  artigo  132º?  Não  pode  e  se  o   fizer   incorre  numa  nulidade   (artigo  309º)  porque  é  uma  Alteração  
substancial  de  factos  que  gera  aplicação  de  um  crime  com  pena  mais  grave,  que  não  pdoe  sair  do  processo  nem  
pode  ser  conhecida  e  por  isso,  ao  ser,  gera-‐se  uma  nulidade.  Se  a  nulidade  não  for  arguida  em  8  dias,  decorrido  o  
prazo  não  se  pode  mais  invocar  a  nulidade  e  as  alterações  são  introduzidas  no  processo  por  inércia  dos  sujeitos  
processuais  que  deviam  ter  arguido  a  nulidade  e  não  o  fizeram.  
  

è   Na   fase   de   julgamento   ou   há   acordo   (artigo   359º/3)   ou   os   novos   factos   (alteração   substancial   de   factos   não  
autonomizáveis)  ficam  preteridas  (opinião  de  Paulo  Pinto  Albuquerque)  ou  são  usadas  para  determinar  a  sanção  
(opinião  de  Costa  Pinto).  As  Alterações  substanciais  de  factos  geram  uma  nulidade  da  sentença  que  fica  sujeita  ao  
prazo  de  recurso  (30  dias).  
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Caso  prático  1  
  
A,  B,  C  e  D  –  rixa  (151º)  
  

1.   A,  B,  C  e  D  participam  numa  rixa  (151º)  
2.   C  e  D  cometem  um  crime  de  dano  (212º)  
3.   A  e  B  cometem  injúrias  (181º)  
4.   A  e  B  cometem  crime  de  resistência  (397º)  
5.   A  e  B  –  detidos  em  flagrante  delito;  C  e  D  –  fogem  e  são  detidos  no  dia  seguinte  

  
Qual  é  a  forma  de  processo  aplicável?  
As  primeiras  coisas  a  fazer  são  verificar  a  natureza  processual  do  crime,  as  penas  e  se  o  crime  está  na  reserva  de  algum  
tribunal  porque  são  as  três  coisas  que  vão  condicionar  a  tramitação.  Isto  deve  verificar-‐se  individualmente  para  cada  
crime.  
  
Crime  de  dano  (212º):  crime  semipúblico,  pena  até  3  anos  ou  pena  de  multa  e  admite  processo  em  forma  especial  
desde  que  haja  queixa.  
  
Crime  de  rixa  (151º):  crime  público,  pena  até  2  anos  ou  pena  de  multa,  e  a  situação  não  é  da  competência  de  nenhum  
tribunal  de  acordo  com  o  artigo  14º/2,  a  (a  morte  não  se  imputa  dolosa  ou  negligentemente:  a  morte  não  é  imputada  
ao  participante  na  rixa,  se  não  teríamos  um  homicídio).  Apesar  de  surgir  no  tipo  a  morte  de  uma  pessoa,  esta  não  faz  
parte  do   tipo  porque  a  morte  não  é   imputada   subjetivamente  na   rixa.   Podemos   ter   aqui  uma   forma  especial   de  
processo.    
  
Crime  de  injúrias  (181º):  crime  particular  (188º),  pena  até  3  meses  e  pode  ser  julgado  por  qualquer  tribunal.  
  
Resistência  à  autoridade  (397º):  crime  público,  pena  de  1  a  5  anos.  Olhando  para  o  artigo  16º/2,  b,  verificamos  que  o  
tribunal  atribui  ao  tribunal  singular  os  crimes  contra  a  autoridade  pública  para  permitir  um  julgamento  mais  rápido.  
Fê-‐lo  para  permitir  também  as  formas  especiais  de  processo,  nomeadamente  a  forma  sumária.  Ao  estar  na  reserva  do  
tribunal  singular,  há  um  critério  material  que  afeta  este  crime  a  uma  certa  reserva  do  tribunal.  Sito  quer  dizer  que  este  
crime,  estando  na  reserva  do  tribunal  singular  pode  ser  julgado  pelo  tribunal  singular  independentemente  da  medida  
da   pena.   Tal   como   temo   uma   reserva   do   tribunal   coletivo,   também   temos   reserva   do   tribunal   singular   que   visa  
viabilizar  as  formas  especiais  de  processo.  
  
A  e  B  foram  detidos  em  flagrante  delito  e  C  e  D  não  foram  detidos  em  flagrante  delito.  
  
Quanto  ao  crime  de  rixa,  se  colocássemos  duas  pessoas  num  tipo  de  processo  e  outras  duas  noutro  estaríamos  a  
fragmentar   o   processo.   Isto   levantaria   problemas   de   tipicidade   do   facto   do   processo   e   de   congruência   entre   os  
processos  porque  se  podia  chegar  a  uma  conclusão  num  processo  e  outra  noutro.  
Nesta  situação,  apesar  de  haver  flagrante  delito  por  participação  numa  rixa,  a  falta  dos  elementos  na  rixa  que  não  
foram  detidos  em  flagrante  delito  pode  obstar  à  aplicação  da  forma  sumária.  
Apesar   de   ser   formalmente   possível   o   julgamento   em   processo   sumário,   há   um   problema   de   tipicidade   que   é  
prejudicado  com  a  duplicidade  de  processos,  já  que  C  e  D,  por  não  terem  sido  detidos  em  flagrante  delito  não  poderiam  
ser  julgados  na  forma  sumária.  
  
Quanto  ao  crime  de  dano,  é  preciso  que  seja  apresentada  queixa.  Assim  sendo,  com  a  matéria  de  facto  existente,  não  
havendo  queixa,  não  pode  sequer  ser  aberto  inquérito.  Assim,  não  pode  haver  processo  sumário  porque  não  pode  ser  
sequer  dar-‐se  inicio  ao  procedimento.  O  efeito  de  deter  alguém  é  a  constituição  de  arguido,  mas  se  não  pode  haver  
inicio  do  processo,  nãos  e  pode  ser  constituído  arguido  pelo  crime  do  212º.  Não  pode  ser  aberto  nenhum  processo  
pelo  crime  de  dano  porque  não  há  queixa.  Se  existisse  queixa,  então  estaria  aberto  caminho  às  outras  formas  especiais  
de  processo  que  não  o  processo  sumário.  
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Relativamente  ao  crime  de  injúrias  temos  um  crime  de  natureza  particular.  A  e  B  são  detidos  em  flagrante  delito.  A  
detenção  em  flagrante  delito  é  legal  quanto  à  rixa,  mas  não  se  pode  manter  como  legal  quanto  a  este  crime.  Não  há  
informação  de  ter  havido  queixa.  
  
Quanto  ao  crime  de  resistência,  a  legalidade  da  detenção  pode  estar  condicionada  pelo  prazo  da  entrega  se  a  detenção  
foi  feita  por  particular.  A  detenção  por  particular  é  possível  em  qualquer  crime  exceto  nos  crimes  particulares,  mas  
existe  um  requisito  adicional  para  viabilizar  o  processo  sumário.  Tem  de  haver  a  entrega  em  duas  horas.    
  
Resumindo,  pode  ser  julgado  na  forma  sumária  o  crime  de  resistência.  As  injúrias  e  o  dano  não  podem  ser  julgados  
em  processo  sumário.    
O  único  crime  que  pode  ser  julgado  na  forma  sumária  é  aquele  no  qual  se  verificam  os  cinco  pressupostos:  crime  de  
resistência).  O  crime  de  participação  em  rixa  admitira  os  cinco  pressupostos,  mas  o  facto  de  metade  dos  participantes  
na   rixa   não   terem   sido   detidos   em   flagrante   delito   desaconselha   o   processo   na   forma   sumária   já   que   há   uma  
fragmentação  do  facto  que  se  projeta  no  tipo  e  isso  poderia  gerar  uma  situação  de  contradição  do  julgado.  
Pode  acontecer  que  o  processo  abreviado   tenha  origem  num  processo   sumário  que  nãos  e  desenvolveu  ou  num  
processo   sumaríssimo   cuja   proposta   foi   recusada.   É   possível   o   processo   abreviado   começar   com   outra   forma   de  
processo  e  depois  partir  para  a  forma  abreviada.  
Se  fosse  apresentada  queixa  num  dos  outros  tipos  poderia  ainda  haver  junção  dos  mesmos  ao  inquérito.  
  

  
Caso  prático  2  
  
è   Requisitos  de  aplicação  do  16º/3  e  requisitos  do  processo  abreviado  

Trata-‐se  de  um  crime  público  (ofensa  à  integridade  física  grave).    
No  requerimento  do  MP  temos  dois  problemas:  o  recurso  ao  mecanismo  do  16º/3  e  outro  relacionado  com  os  

pressupostos  do  processo  abreviado.    
Se  o  processo  abreviado  for  utilizado  ilegalmente  temos  uma  nulidade  insanável  ao  abrigo  do  119º,  daí  que  seja  

importante  fazer  o  controlo  dos  requisitos  da  forma  de  processo.  
Presume-‐se  que  o  prazo  foi  cumprido  e  que  as  provas  simples  e  evidentes  também.  O  problema  surge  no  requisito  

negativo   implícito:   a   matéria   não   pode   ser   reservada   ao   tribunal   singular.   O   144º   é   um   crime   doloso.   Será   da  
competência  reservada  do  tribunal  coletivo?  O  critério  legal  para  saber  é  a  existência  de  um  crime  doloso  ou  agravado  
pelo  resultado,  com  a  morte  como  elemento  do  tipo.  Trata-‐se  de  um  critério  misto,  exige  que  a  morte  faça  parte  do  
tipo  legal  e  que  haja  imputação  subjetiva  dessa  morte  a  titulo  doloso  ou  agravado  pelo  resultado.  A  morte  no  144º  
não  faz  parte  do  tipo,  no  sentido  que  não  consta  da  descrição.  Por  outro  lado,  há  já  um  tipo  incriminador  (o  do  147º)  
que  contempla  uma  agravação  pelo  resultado  em  que  a  morte  faz  parte  do  tipo.  

A  tentativa  de  qualquer  crime  é  um  crime  de  perigo.  Uma  tentativa  de  homicídio  é  criar  um  perigo  de  vida  para  
uma  pessoa.  Assim,  se  calhar  no  preenchimento  da  alínea  d)  do  144º  podemos  equiparar  este  tipo  a  uma  tentativa  de  
homicídio.  Do  ponto  de  vista  objetivo  existe  alguma  semelhança:  o  144º/d  contempla  uma  lesão  da  integridade  física  
com  perigo  para  a  vida  da  vitima,  mas  o  elemento  subjetivo  não  o  permite:  o  dolo  do  144º  é  um  dolo  de  perigo  sem  
implicar  uma  adesão  ao  dano.  Mesmo  que  haja  semelhança  no  tipo  objetivo,  não  há  no  tipo  subjetivo,  não  há  dolo  
referido   à  morte   da   pessoa.   Isto   é   importante   porque   se,   porventura,   equiparássemos   o   144º/d   à   tentativa   de  
homicídio,  teríamos  como  consequência  processual  nãos  e  poder  aplicar  o  processo  abreviado:  tinha  que  ser  julgado  
em  tribunal  coletivo  e  não  se  preencheria  o  requisito  negativo  implícito.  

O  requerimento  do  MP  é  legal  porque  se  verificam  os  requisitos  da  forma  abreviada  e  porque  a  utilização  do  16º/3  
também  é  legal  no  sentido  que  o  crime  não  está  na  reserva  do  tribunal  coletivo.  

  
è   Requerimento  de  Vítor  
Primeiramente  temos  que  verificar  se  Vítor  se  pode  constituir  assistente.  Tem  legitimidade  ao  abrigo  do  artigo  

68º/1,   a   –   titular   do   bem   jurídico   agredido   e   ofendido.   Relativamente   ao   prazo,   a   constituição   de   assistente   foi  
tempestiva.  Já  sendo  assistente,  V  pode  deduzir  acusação  ao  abrigo  do  284º.  Pode  e  deve  porque  por  se  tratar  de  
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matéria  de  direito  e  não  de  facto,  o  assistente  deve  acusar  autonomamente  e  não  requerer  abertura  de  instrução.  Se  
quisesse  alterar  os  factos  justificava-‐se  abrir  uma  nova  fase  processual,  como  não,  deve  deduzir  acusação  e  suscitar  as  
questões  de  direito.    

Mas  e  o  que  faz  o  juiz  perante  esta  acusação?  Existem  dois  problemas:  o  de  saber  se  o  assistente  se  pode  opor  ao  
uso   do   16º/3   pelo  MP   e   o   de   saber   se   o   assistente   se   pode   opor   à   forma   abreviada   de   processo   requerendo   o  
julgamento  em  tribunal  coletivo.    

A  lei  não  prevê  a  intervenção  do  assistente  neste  caso,  enquanto  noutros  casos  o  faz,  o  que  significa  que  teríamos  
sempre  que  fazer  uma  interpretação  praeter  leges.    

Por  outro  lado,  o  artigo  69º  diz  que  o  assistente  subordina  a  sua  atividade  ao  MP,  salvo  exceção  da  lei.  Neste  caos,  
se   não   há   exceção   d   alei   que   permita   contrariar   o  MP   (como   no   requerimento   para   abertura   de   instrução,   por  
exemplo).  

O  assistente  pode  questionar  o  16º/3,  mas  não  tem  base  legal  para  contrariar  a  atuação  o  MP  e  isso  servir  de  
fundamentação  para  a  decisão  do   juiz.  Por   isso,  o  artigo  16º/3  é  caracterizado  como  potestativo:  quando  o  MP  o  
utiliza,  essa  decisão  acaba  por  se  impor.  

Quanto  à  competência  do  tribunal,  o  assistente  pode  requerer  o  julgamento  em  processo  comum  por  tribunal  
coletivo?  A  lei  não  contempla  isto  ato  e  isso  colidiria  com  a  forma  de  processo.  A  lei  não  contempla  mecanismos  de  
oposição  do  assistente  à  forma  de  processo  visada  quando  ela  é  abreviada.  O  único  caso  em  que  isso  acontece  é  no  
processo  sumaríssimo  em  função  da  natureza  do  crime.  

Conclusão:   Esta   acusação   do   assistente   era   legal,   mas   ele   não   poderia   opor-‐se   ao   16º/3   nem   requerer   o  
julgamento  em  tribunal  coletivo  porque  isso  colidiria  com  a  forma  de  processo  
  

è   Arguido  
Se   tivermos   em   conta   a   pena   que   resulta   do   16º/3,   isso   quer   dizer   que   o   MP   para   além   de   determinar   a  

competência  do  tribunal  singular  está  a  inutilizar  o  júri.  
Entre  nós  o  júri  é  facultativo  e  tem  limites,  mas  quando  o  arguido  o  requer,  o  que  quererá  sito  dizer?  Esta  é  uma  

componente  do  direito  de  defesa  do  arguido.  Será  que  se  pode  permitir  que  o  16º/3  impeça  uma  competente  do  
direito  de  defesa  do  júri?    

Não  se  pode  aceitar  o  16º/3  e  aceitar  o  requerimento  do  assistente.  As  duas  pretensões  são  incompatíveis,  terá  
sempre  que  se  sacrificar  ou  a  do  MP  ou  a  do  assistente.  

O  artigo  16º/3  está  previso  como  um  regime  que  dá  competência  ao  tribunal  singular  para  fazer  o  desafloramento  
do  coletivo  para  o  singular  e  não  para  fazer  a  neutralização  do  recurso  júri  para  o  singular.  Por  outro  lado,  se  virmos  o  
direito  ao  júri  com  parte  do  direito  de  defesa,  uma  interpretação  que  permita  que  o  16º/3  neutralize  o  júri  não  seria  
permitida  porque  iria  contra  os  mecanismos  de  defesa.  

Se  o  tribunal  tiver  um  requerimento  do16º/3  e  outro  do  tribunal  por  júri  tem  de  respeitar  o  do  tribunal  por  júri.  É  
que  o  16º/3  é  relacionado  com  a  eficiência  do  processo  enquanto  o  tribunal  por  júri  está  relacionado  com  as  garantias  
dos  sujeitos  processuais.  
Conclusão:   o   tribunal   devia   decidir   declarar-‐se   incompetente   em   função   do   requerimento   legal   e   admissível   do  
tribunal  por  júri  e  remeter  para  o  tribunal  coletivo  para  haver  júri.  Desta  forma  inutiliza  o  processo  abreviado  e  o  
16º/3.  
  

  


