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Testamento Vital (Living-will)
VISÃO DE RELANCE SOBRE ASPECTOS ÉTICO-JURÍDICOS
DE UMA FIGURA CONTROVERSA

ÁLVARO DA CUNHA GOMES RODRIGUES
Juiz Conselheiro Jubilado
Doutor em Direito

SUMÁRIO:
O respeito absoluto pela vida humana a que o médico é obrigado significa
a recusa total em participar em qualquer acto que, objectivamente e de
forma directa, abrevie a vida, mesmo que praticado com intuitos
aparentemente piedosos ou benevolentes, pois eliminar a dor física ou
moral não pode significar eliminar o portador da dor. É a recusa total e
absoluta da eutanásia seja sob que protesto ou sofisma for.
A recente Lei das Directivas Antecipadas de Vontade, evidencia com
nitidez que a opção do legislador está plasmada em termos claros ao
dispor que nas situações de doenças avançadas e progressivas cujos
tratamentos não permitem reverter a sua evolução natural, o médico
deve dirigir a sua acção para o bem-estar dos doentes, evitando utilizar
meios fúteis de diagnóstico e terapêutica que podem, por si próprios,
induzir mais sofrimento, sem que daí advenha qualquer benefício.
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Testamento Vital (Living-will)
VISÃO DE RELANCE SOBRE ASPECTOS ÉTICO-JURÍDICOS
DE UMA FIGURA CONTROVERSA

—————
ÁLVARO DA CUNHA GOMES RODRIGUES
Juiz Conselheiro Jubilado
Doutor em Direito

Como é de boa metodologia, importa, antes do mais, obter uma noção
adequada do que é o Testamento Vital, expressão que ganhou foros de
cidadania, entre nós, com a publicação e entrada em vigor, na nossa ordem
jurídica, da Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho, que veio regular o regime jurídico
das denominadas Directivas Antecipadas de Vontade, entre as quais pontifica
o Testamento Vital1.
Já antes do advento do citado diploma legal, a discussão parlamentar que à
volta das respectivas propostas legislativas se gerou e a sua repercussão nos
meios de comunicação social haviam despertado, em boa parte da população
portuguesa, interesse pela temática e natural curiosidade no aprofundamento
destas questões.
Não reina consenso entre os autores, que ao tema dedicaram a sua atenção,
quanto ao valor ético-jurídico e cultural do Testamento Vital.
A titulo meramente exemplificativo, citaremos algumas posições
divergentes, como uma passagem de Walter Osswald, Professor aposentado da

1
Em 15 de Maio de 2014, foi publicada a Portaria n.º 104/2014, do Ministério da Saúde, o modelo facultativo
de Directiva Antecipada de Vontade (DAV), que entrou em vigor em 1 de Julho de 2014.
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Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Conselheiro do Instituto
de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, extraído do seu artigo
«Testamento Vital» Perspectiva Médica (Consentimento informado,
Declarações Antecipadas de Vontade, Procuradoria de Cuidados de Saúde,
Acesso ao Processo Clínico, Um Projecto de lei estilo « cavalo de Tróia»)»2,
onde o referido Professor de Medicina, depois de gizar um conceito de
Testamento Vital como sendo «um documento em que a pessoa, antecipando uma
situação clínica em que não possa exprimir a sua vontade (por estar inconsciente,
demente ou incapaz por outro motivo) declara qual ou quais os tratamentos ou as
técnicas que não deseja que lhe sejam aplicados», assim exprime o seu pensamento:
«Afirmam os seus paladinos que assim se respeita cabalmente a autonomia da pessoa
doente: incapaz de se pronunciar por ter perdido faculdades, faz-se ouvir através de uma
declaração anteriormente exarada, com consequências a prazo mais ou menos longo. Este
«testamento vital», obrigatório nos Estados Unidos, não tem recolhido aplauso nem
acolhimento no sistema jurídico da maior parte dos países. Para tal atitude negativa têm
sido invocados os .seguintes argumentos:
1. A pessoa que, em plena saúde ou em estado inicial de doença progressiva, declara
rejeitar

determinadas

medidas

consideradas

«heróicas»

(tais

como

reanimação

cardiorrespiratória, diálise renal, quimioterapia citostática, etc.), por as entender como
insignificantes ou lesivas da sua integridade, não pode ter uma noção clara de qual o seu
real peso ou custo psicológico nem de qual será a sua vontade e desejos na situação que apenas
antecipa, mas não experiência.
2. A valia legal do testamento vital implicaria a total sujeição do médico ao paciente e
obrigaria o profissional a assegurar--se da não existência de uma oposição consignada em
eventual testamento vital antes de iniciar qualquer manobra, mesmo se urgente, num doente
inconsciente ou incapaz - e a actuar já não segundo as normas médicas mas de acordo com
o prescrito pelo doente!
3. O testamento vital pode dar origem a sérios conflitos, se nele se exarar uma disposição
que ponha em causa bens indisponíveis ou os bons costumes, a que expressamente se refere o
Código Penal, tais como a vida ou a integridade física do doente. Por exemplo, se no
testamento o declarante proibir o recurso à reanimação, o doente acometido de paragem
cardiorrespiratória morrerá, embora fosse perfeitamente recuperável. Neste caso, um bem

2
Walter Osswald, Testamento Vital» Perspectiva Médica, publicado da Revista Brotéria [Cristianismo e Cultura,
5/6 ( Maio /Junho 2009)], vol 168, pg. 426-436.
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indisponível, a vida, seria sacrificada e o médico poderia ser considerado como homicida por
negligência. Por outras palavras, o testamento vital pode abrir uma porta à prática da
eutanásia (neste caso, passiva, por a morte resultar de omissão de um acto indispensável à
manutenção da vida; mas a distinção entre eutanásia passiva e activa não tem, como se
sabe, qualquer relevância ética)».3

Na mesma linha de pensamento, o Prof. Daniel Serrão, uma autoridade em
Bioética, assim havia escrito, embora a título pessoal :
«É também evidente que a redacção deste documento indica que a pessoa que o escreve
não tem confiança na capacidade de o médico avaliar bem a sua situação e tomar a decisão
mais adequada para proteger o seu melhor bem. Que pode ser, em alguns casos, interromper
tratamentos fúteis ou inúteis e ajudar a pessoa, com o cuidado paliativo, a viver o seu
processo de morte, com a maior dignidade.
Esta desconfiança não tem, em geral, qualquer justificação. Os médicos já sabem, hoje,
reconhecer os limites do esforço terapêutico, sabem avaliar com rigor a incurabilidade e, na
sua imensa maioria, dão aos doentes terminais o cuidado paliativo adequado a cada
situação. As Unidades de Cuidados Intensivos praticam um intensivismo útil,
racionalmente avaliado e eticamente ponderado, pelo que merecem a maior confiança dos
cidadãos
Se, não obstante, se quiser legislar em Portugal, como sucede em alguns Países europeus,
a legislação tem de tomar em consideração os aspectos mais delicados das pessoas que decidem
elaborar um destes documentos. Desde as formas de garantir que a declaração é autónoma,
bem consciente e bem informada e que não há pressões externas que enviesem a decisão, até
uma disposição clara sobre a impossibilidade de usar o testamento para tentar impor, ao
médico, a prática da eutanásia ou do suicídio assistido, a lei terá de estabelecer, de forma
juridicamente segura, que o médico vai tomar em consideração o que está escrito no
testamento, mas que é ele quem tem a última palavra sobre o que vai, ou não, fazer à pessoa
que está a seu cargo. Com testamento ou sem testamento, quando uma pessoa doente não
está em condições de receber a informação e de dar, ou não, o seu consentimento, é ao médico
que cabe a responsabilidade de decidir. Segundo as boas práticas clínicas. Na prática médica
moderna e mais actualizada, a decisão terapêutica é um acto científico, não é um mero
palpite do médico. Particularmente nas situações de muita gravidade»4

3

Ibidem.

4

Disponível no site amcp.com. sapo.pt/textos/testamento vital –Daniel Serrão.pdf.
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O Professor Daniel Serrão chegou mesmo a rematar o citado artigo, com
esta afirmação lapidar: «o testamento vital pode ter-se justificado no passado. Mas
o progresso da ciência clínica tornou-o obsoleto, inútil e potencialmente perigoso para
os doentes».
O Ilustre Juiz de Direito, Pedro Vaz Patto, manifestou a sua posição num
artigo publicado em 2009 sob o título «Testamento Vital, Porta Aberta para a
Eutanásia?»5, de que, pela sua frontalidade e rigor, permitimo-nos, data venia,
transcrever aqui algumas breves passagens:
«A vida humana é um bem indisponível e é nessa qualidade que encontra protecção na
ordem jurídica portuguesa. A vida é o pressuposto de todos os outros bens, incluindo o da
autonomia pessoal. Não tem sentido invocar esta autonomia para pôr termo à fonte e raiz
dessa autonomia, que é a vida. Porque assim é, são puníveis o homicídio a pedido da vítima
(artigo 134.° do Código Penal) e o incitamento e auxílio ao suicídio (artigo 135.° do Código
Penal). A eutanásia voluntária e o suicídio assistido integram a prática destes crimes.
A indisponibilidade da vida não conduz, porém, à legitimidade de intervenções ou
tratamentos médicos forçados, contrários à vontade de um doente capaz de exprimir de forma
actual o seu consentimento. Está em causa, neste âmbito, não a disponibilidade da vida (se
assim fosse, seria lícito o homicídio a pedido), mas o respeito pela integridade física e a
dignidade do doente, que seria de outro modo reduzido a objecto (já não sujeito) de uma
prática médica.
O problema surge quando, no momento em que há que decidir a respeito de uma
intervenção ou tratamento médico, não é possível obter o consentimento actual do doente,
por este se encontrar incapacitado para tal, devido ao evoluir da própria doença ou a um
acidente.
Põe-se, então, a questão de saber se o médico se deverá guiar por uma declaração prévia
desse doente no sentido da rejeição de cuidados médicos, designados de forma mais genérica
ou mais específica.
Se estão em causa tratamentos inúteis ou desproporcionados, que possam configurar uma
exacerbação terapêutica, qualquer similitude com a eutanásia, ou qualquer manifestação de
um princípio de disponibilidade da vida, estariam afastadas. Nesses casos, trata-se apenas
de aceitar a inevitabilidade da morte como fenómeno natural. O doente morre por causa da

5

Publicado pela Federação Portuguesa pela Vida e disponível na Net, no site www.federacao-vida.com.pt
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doença, não por causa de alguma conduta, activa ou omissiva, directamente finalizada a
causar a morte.
Porém, se estiverem em causa tratamentos necessários, úteis e proporcionados para a
salvaguarda da vida, já poderemos aproximar-nos da eutanásia, uma eutanásia por
omissão. Dir-se-á que também aqui se trata apenas de respeitar a vontade do doente, a
proibição de tratamentos médicos forçados. Mas é diferente o respeito por uma vontade
actual e esclarecida (que não suscita dúvidas sobre o seu sentido autêntico) e o respeito por
uma vontade hipotética, com base em declarações prestadas anteriormente num contexto
muito diferente do actual (de forma necessariamente pouco esclarecida, precisamente por esse
contexto ser diferente do actual). Não se trata apenas de considerar a dúvida sobre a
informação a que possa ter tido acesso a pessoa quando formulou essa declaração, ou sobre
se a situação em que se encontra agora era, para ela, nessa altura, previsível. Nem também
a possibilidade de o estado dos conhecimentos médicos se ter alterado desde então. É que
subsiste sempre a dúvida (independentemente do tempo decorrido e da possibilidade de
revogação da declaração) a respeito de saber se a pessoa não poderia mudar de opinião. É
sabido como é frequente uma atitude de grande apego à vida nos seus últimos momentos e
diante da revelação de uma doença, mesmo da parte de quem havia manifestado uma
atitude contrária quando se encontrava são. É conhecido o exemplo recente da médica
francesa Silvie Ménard, que rasgou o seu testamento vital depois de lhe ter sido diagnosticado
um cancro, porque quer agora «lutar» até ao fim. Esta dúvida há-de subsistir sempre. E
numa matéria tão delicada como esta, quando está em jogo o mais fundamental dos bens,
perante a mais claramente irreversível de todas as decisões, não são admissíveis quaisquer
dúvidas. Mais vale, nesse caso, salvar uma vida do que tomar uma decisão irreversível que
conduz à morte sem a certeza absoluta de que seria essa a vontade do doente.
Rege aqui o princípio «in dubio pro vita».
Por isso, será prudente, por um lado, não atribuir eficácia vinculativa às declarações
antecipadas de vontade. A tais declarações deverá ser dado relevo, mas apenas como um dos
vários factores a ponderar pelo médico. Neste sentido, o artigo 9° da Convenção dos Direitos
do Homem e da Biomedicina do Conselho da Europa, a chamada Convenção de Oviedo,
alude a «desejos previamente expressos», que «deverão ser tidos em consideração»
(apontando, pois, para uma eficácia não vinculativa).
Por outro lado, deveriam situar-se fora do âmbito de relevância dessas declarações,
intervenções e tratamentos essenciais à salvaguarda da vida».
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O ilustre Autor rematou assim o referido estudo, escrito ainda na fase
normogenética do que viria a ser a Lei das Directivas Antecipadas da Vontade:
«O testamento vital, porta aberta à legalização da eutanásia? Segundo o regime proposto
pelo Projecto de Lei 788/X, em discussão na Assembleia de República, a porta não estará
aberta de par em par, mas também não pode dizer-se que esteja completamente fechada»6

Em sentido diametralmente oposto, veja-se, por todos, a introdução à obra
de Rui Nunes e Helena Pereira de Melo, Testamento Vital, onde o primeiro
Autor, Professor Catedrático e Director do Serviço de Bioética e Ética Médica
da Faculdade de Medicina do Porto, escreveu as seguintes palavras iniciais:
«Legalizar o Testamento Vital é uma conquista civilizacional. Porquê, porque plasma
no subconsciente dos Portugueses o referencial ético nuclear das sociedades plurais que é a
possibilidade de cada um de nós efectuar escolhas livres. E assim auto-realizar-se, assumindo
total responsabilidade pelas acções concretizadas, sobretudo quando as decisões têm um
profundo impacto na nossa vida pessoal.
A título pessoal dedico-me a este tema há mais de 20 anos, porque quando comecei a
leccionar Bioética no curso de medicina apercebi-me que as correntes mais representativas
do pensamento humano defendiam, ontem como hoje, que o consentimento é o elemento
nuclear da convivência pacífica em qualquer sociedade democrática, A nível da medicina
tratou-se de uma revolução tranquila, porquanto o paternalismo médico teve que se abrir aos
ventos da pós-modernidade e permitir o exercício da liberdade ética individual»7

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) aprovou
o parecer sobre o projecto de lei do Testamento Vital, mas em Julho de 2011
foi adiado pelo Partido Socialista para uma próxima legislatura.
Em 16 de Julho de 2012 foi publicada a Lei n.º 25/2012 que regula as
Directivas Antecipadas de Vontade, expressão conceptual de largo espectro,
na qual se destaca a forma de Testamento Vital, que, segundo o n.º 1 do artigo
2º do referido diploma legal, constitui «o documento unilateral e livremente
revogável a qualquer momento pelo próprio, no qual uma pessoa maior de idade e
capaz, que não se encontre interdita ou inabilitada por anomalia psíquica, manifesta

6
7

Ibidem.
Rui Nunes e Helena Pereira, Testamento Vital, Universidade Nova de Lisboa, Editora Almedina, 2011, pg. 13.
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antecipadamente a sua vontade consciente. livre e esclarecida, no que concerne aos
cuidados de saúde que deseja receber, ou não deseja receber. no caso de, por qualquer
razão, se encontrar incapaz de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente»8.
Trata-se de um diploma legal importante no domínio da manifestação da
vontade do próprio, desde que tal vontade seja consciente, livre e esclarecida e
que a pessoa em causa seja maior de idade, no que concerne às suas disposições
finais sobre os cuidados de saúde em caso de «por qualquer razão, se encontrar
incapaz de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente».
Com inteira razão, escreve o Dr. João Vaz Rodrigues, referindo-se ao
conceito de Testamentos em Vida «neste conceito englobamos todas as declarações
pelas quais se busca prevenir consequências indesejadas da actuação médica
privilegiada em casos de perda de consciência ou da vontade – por exemplo para a
manutenção artificial da vida – ao configurar quadros possíveis do desenvolvimento
da doença e exprimir, antecipadamente, as respectivas instruções. Trata-se geralmente
de declarações reduzidas a escrito ou em outros termos adequados para as guardar e
reproduzir, como sejam os meios audiovisuais. Em regra, estes tipos de decisões
previstas para eventuais quadros fácticos pré-figurados merecem respeito»9.
O mesmo conceituado autor adverte, no entanto, que « a questão complicase quando nos confrontamos com o silêncio dos pacientes a ser preenchido pela analogia
das decisões manifestadas sobre outros assuntos ou a outros níveis do mesmo assunto,
por um lado, e com o alcance dos desígnios por outro»10, acrescentando que «em
rigor, a delimitação do problema levar-nos-ia inevitavelmente, entre o mais, para as
discussões de temas que não cabem aqui, como a eutanásia e o suicídio e o respectivo
auxílio, mesmo com o homicídio a pedido».11
O diploma legal que vimos de referir, para além de gizar as linhas
paradigmáticas das Directivas Antecipadas de Vontade (DAV) em matéria de
cuidados de saúde, designadamente sob a forma de Testamento Vital (TV), na
nossa ordem jurídica, criou o Registo Nacional do Testamento Vital
(RENTEV), do mesmo passo que regulou a nomeação do Procurador de
8

Esta lei foi publicada no Diário da República, Iª série, n.º 136, de 16 de Julho de 2012.

9
João Vaz Rodrigues, «O Consentimento Informado para o Acto Médico No Ordenamento Jurídico Português
(Elementos para o Estudo da Manifestação da Vontade do Paciente), Coimbra Editora, 2001, pg. 366 e segs.
10

Idem, ibidem

11

Idem, ibidem
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Cuidados de Saúde, atribuindo-lhe «poderes representativos para decidir sobre
cuidados de saúde a receber, ou não receber, pelo outorgante (da procuração),
quando este se encontre incapaz de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente»
( artigo 11º da Lei 25/2012, de 16/07).
O diploma legal dispôs ainda no sentido de que, em caso de conflito entre
as disposições constantes do documento de directivas antecipadas de vontade
e a vontade do referido procurador, prevalece a vontade do outorgante
expressa naquele documento ( artigo 13º, n.º 2).
Como não poderia deixar de ser, dada a delicadeza e o melindre de tais
disposições de vontade e a sua repercussão nos ambientes familiares, a lei
estabeleceu a confidencialidade dos dados pessoais constantes do documento
das faladas directivas de vontade ou da procuração de cuidados de saúde,
sujeitando às sanções para os ilícitos disciplinar, civil e penal, nos termos legais,
todo aquele que, no exercício das suas funções, tome conhecimento de tais
dados e viole a sua confidencialidade (sigilo profissional), como comanda o
artigo 18º do mesmo diploma normativo.
Cremos ser do maior interesse convocar, a este propósito, o que escrevemos
na nossa dissertação de Mestrado12 sobre a questão do dever médico de
intervenção, terapêutica ou paliativa, concernente aos doentes na fase terminal,
pelo que nos permitimos transcrever aqui algumas passagens da referida obra
mais directamente conexionada com as situações relativamente às quais se
levanta a problemática do Testamento Vital, pelo menos com maior
frequência:
O respeito absoluto pela vida humana a que o médico é obrigado significa
a recusa total em participar em qualquer acto que, objectivamente e de forma
directa, abrevie a vida, mesmo que praticado com intuitos aparentemente
piedosos ou benevolentes, pois eliminar a dor física ou moral não pode
significar eliminar o portador da dor. É a recusa total e absoluta da eutanásia
seja sob que protesto ou sofisma for13.

12

Álvaro C. G. Rodrigues, Responsabilidade Médica em Direito Penal, 2007, Almedina, pgs. 167 e segs.

13
Prof. J. Germano de Sousa, Uma Deontologia Específica para o Fim de Vida, Revista da Ordem dos Médicos,
ano 16, n.º 14 (Março-Abril de 2000), p. 17.
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Este dever terapêutico, todavia, já conhecia um limite, que, entre nós,
estava previsto no artigo 49º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos
anterior, que, sob a epígrafe dever de abstenção da terapêutica sem esperança,
estatuía:
«Em caso de doença comportando prognóstico seguramente infausto a muito curto
prazo, deve o Médico evitar obstinação terapêutica sem esperança, podendo limitar a
sua intervenção à assistência moral ao doente e à prescrição ao mesmo de tratamento
capaz de o poupar a sofrimento inútil, no respeito do seu direito a uma morte digna e
conforme à sua condição de Ser humano».
Actualmente, com o advento do novo Código Deontológico, o n.º 3 do
artigo 59º veio dispor que «o uso de meios extraordinários de manutenção de vida
deve ser interrompido nos casos irrecuperáveis de prognóstico seguramente fatal e
próximo, quando da continuação de tais terapêuticas não resulte benefício para o
doente».
Com efeito, não se exige e antes se reprova o chamado encarniçamento
terapêutico que se traduz na obstinação do tratamento inútil com grave prejuízo
para a dignidade do doente. É claro que, em contrapartida, o médico poderá
limitar a sua actuação ao chamado tratamento paliativo, isto é, «aliviar os
sofrimentos físicos e morais do doente, administrando-lhe tratamentos
apropriados e mantendo, na medida do possível a qualidade da vida que vai
terminar».14.
14

G. Perico, «Cure Palliative nei malati inguaribile terminali», Aggiornamenti Sociali, 6/1989 p. 407-418, apud
Ana María M. Del Cano, La Eutanasia Estudio Filosófico-Jurídico, Madrid, 1999, p. 251.
Presentemente está a avançar-se, cada vez mais, no domínio dos chamados Cuidados Paliativos em fim de
vida que constituem uma prática específica com várias perícias e uma zona de conhecimento cientifico médico
bem definida.
Nas palavras do Prof. Germano de Sousa o respeito absoluto pela vida humana «não pode nem deve impedir
o médico de recorrer a tratamentos paliativos que, embora possam eventualmente contribuir de forma indirecta para
o não prolongamento da vida promovem o bem estar físico a psíquico do doente terminal garantindo-lhe um fim de
vida sereno e digno. O doente tem o direito a terapêuticas paliativas para diminuir a dor e o sofrimento, tem o direito
a que o médico respeite a sua autonomia, isto é tem o direito de ser informado e de consentir ou recusar qualquer
tratamento, tem o direito de não ser abandonado, tem o direito a um fim de vida mentalmente saudável. O médico
tem pois o dever deontológico de dedicar aos seus doentes terminais todo o seu saber e humanidade para que esse
fim de vida seja vivido, dentro do possível, em dignidade e relativo bem-estar» (Uma Deontologia Específica para o Fim
de Vida, loc. cit., 17).
Segundo a Doutora Ana María Del Cano, na vizinha Espanha os cuidados paliativos têm sido objecto de
contínuo desenvolvimento «Cabendo citar a Sociedad Castellano-Leonesa de Cuidados Paliativos que foi fundada
em 1993 por um grupo de profissionais com o objectivo de contribuir para a melhoria da atenção aos doentes
terminais e às suas famílias. Transcreve-se aqui alguns dos seus fins: Os cuidados paliativos estão baseados numa
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Isso mesmo resultava do disposto na segunda parte do artigo 49º do anterior
Código Deontológico, atrás transcrito, mas que, por comodidade, aqui se volta
a repetir, na parte que interessa:
« ... podendo limitar a sua intervenção à assistência moral ao doente e à prescrição
ao mesmo de tratamento capaz de o poupar a sofrimento inútil, no respeito do seu
direito a uma morte digna e conforme à sua condição de Ser humano».
Segundo Figueiredo Dias «de eutanásia “passiva” se falará com propriedade
quando o médico renuncia a medidas susceptíveis de conservar ou de prolongar a vida
(p. ex. tratamento medicamentoso ou cirúrgico, oxigenação, reanimação) de doentes
em estado desesperado (moribundos, pessoas em coma profundo e irreversível ou
estados análogos). O problema do eventual preenchimento do tipo objectivo de ilícito
do homicídio suscita-se aqui porque em casos tais se depara com uma conduta omissiva
do médico, apesar de sobre ele continuar a recair um dever jurídico de acção, nos
termos do artigo 10º-2 do CP.
O facto de a renúncia à (ou continuação da) intervenção se traduzir em desligar
aparelho de reanimação (em momento anterior ao da verificação da morte cerebral)
não altera em nada a doutrina acabada de expor. Essa interrupção constitui, do nosso
ponto de vista, um comportamento omissivo do médico (doutrina dominante, mas não
indiscutida na Alemanha e na Suíça; no sentido do texto, por outros, Trechsel 7 antes

concepção global, activa e viva da terapêutica que inclui a atenção quanto aos aspectos físicos, emocionais, sociais
e espirituais dos enfermos e suas famílias com os objectivos principais de conforto, dignidade e autonomia dos
doentes com enfermidade avançada, de qualquer índole, incurável e progressiva sem possibilidades razoáveis de
resposta ao tratamento curativo e com morte previsível a curto prazo. Os cuidados paliativos devem praticar-se numa
perspectiva multidisciplinar, incluindo profissionais de saúde (medicina, enfermagem, auxiliares, assistentes sociais,
fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, psicólogos, peritos em ética e outros) com formação adequada e suporte
técnico e psicológico continuado e vinculados à comunidade (voluntariado) e hão-de difundir-se e praticar-se em todos
os âmbitos (hospitais, centro socio-sanitários, cuidados primários) com uma boa interligação entre eles e observando
o respeito e o apoio como atitudes primordiais orientadas a promover o direito de toda a pessoa a receber uma
atenção adequada e digna no processo da morte» (Ana María Marcos Del Cano, La Eutanasia Estudio FilosóficoJurídico, Univerdidad Nacional de Educación a Distancia, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 1999, p. 251, nota de
rodapé 59)
Em Portugal, como afirma a Drª. Isabel Galriça Neto «Os médicos são treinados predominantemente no sentido
da actividade curativa. Como tal, quando se debatem com estas realidades, muitas vezes sentem-se ultrapassados e
recuam perante as mesmas (R.O.M. n.º 14, ano 2000, p. 6).
Apesar de tudo, nos hospitais centrais assim como no Instituto Português de Oncologia e em outros
estabelecimentos que tratam doenças muito dolorosas existem serviços especializados em cuidados
paliativos com um actividade digna de todo o apreço, sendo normalmente conhecidos como unidades de
tratamento da dor.
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do artigo 111º, Engisch, Gallas-FS, 1973 176ss e Roxin, Engisch-FS 1969 398) e,
seguramente, uma “eutanásia passiva”»15.
Todavia, e apesar disso, se o doente em estado consciente, manifestar
vontade no sentido de prosseguir o tratamento até ao final (morte cerebral), o
médico deve proceder em conformidade com a vontade manifestada pelo
doente, sob pena de o seu comportamento omissivo preencher o tipo objectivo
de homicídio.
É este o pensamento de Figueiredo Dias quando escreve: «Preenchimento do
tipo objectivo de ilícito do homicídio existirá sempre que o doente solicite ao médico que
prossiga a intervenção; ao menos enquanto o doente mantiver a consciência ou for
ainda previsível que a recupere (assim também Trechsel 7 antes do artigo 111º).
Tipicamente ilícito no sentido da intervenção médica arbitrária (v. artigo 156) será,
ao contrário o prosseguimento das intervenção ou a utilização de certos meios
conservatórios se o doente os recusa ou os proíbe».16
Nos casos em que o consentimento do doente não possa ser obtido, é
opinião generalizada da doutrina a exclusão da tipicidade do homicídio
ocorrendo situações comprovadas de terapêutica sem esperança17.

15
Figueiredo Dias, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo 1, 1999, anot. ao artigo
131º (§ 23º).
16

Idem, ibidem (§ 24).

17

Também a este propósito, é de toda a conveniência registar o pensamento de Figueiredo Dias, plasmado
na obra a que nos vimos referindo como um importantíssimo contributo dogmático para a solução
jurisprudencial de situações como a que vimos tratando:
«Em todos os casos em que o consentimento do doente não possa ser obtido parece dever em princípio negar-se
a tipicidade, no sentido do homicídio, da omissão de prosseguir o tratamento, salvo se houver razões seguras para
presumir que esta seria a vontade do moribundo. A esta solução conduz a consideração não de um qualquer “direito
do médico” à interrupção (cf. todavia GEILEN, Euthanasie und Selbstbestimmung 1975 8 ss), mas da ausência do
sentido pessoal ou social de um tal “tratamento” (de modo análogo, entre outros, ROXIN, Engisch-FS 1969 398; e já
em certa medida o próprio PIO XII no seu discurso aos médicos anestesistas de 1957: v. Pius XII sagt 1958 63 s.) e
do verdadeiro atentado à dignidade humana do moribundo que em muitos casos a continuação da intervenção médica
representa (assim STRATENWERTH, Engisch-FS 1969 534). A convicção generalizada quer na população, quer na
própria classe médica de que é ali decisiva a vontade dos parentes ou das pessoas próximas do paciente é
infundada: esta vontade é, pelo contrário, juridico-penalmente irrelevante, salvo na medida em que ela possa servir
como elemento para determinar a vontade presumida do paciente ( assim também muito exactamente, M / S /
MAIWALD I § 1 40). O mesmo valor indiciário --e só esse -- haverá que atribuir aos hoje cada vez mais frequentes
“testamentos do paciente”, isto é, documentos anteriores em que a pessoa deixa indicações, para o caso de ser
atingido por uma doença incurável e se não encontrar em condições de decidir sobre o seu tratamento e sobre os
limites em que (e o ponto até ao qual) este deverá ter lugar (assim também HIRSCH, Lackner--FS 1987 604)».
(Comentário Conimbricense, anot. ao artigo 131º § 25.)
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Em todo o caso, afigura-se imprescindível distinguir as situações em que é
inútil um prolongamento da vida, daquelas outras em que há efectivamente
um encurtamento do período natural de vida, como, desde há muito, a melhor
dogmática tem vindo a prevenir.
Com efeito, Engisch, Der Arzt an den Grenzen des Lens, distinguia a actuação
médica destinada a pôr termo a vidas “indignas de serem vividas,”18 isto é,
«inoportunas, inferiores e carenciadas de cuidados» e a não intervenção do médico no
processo causal de uma doença mortal. Segundo este autor, «enquanto no primeiro
grupo de casos essa conduta representa uma ameaça à confiança nos médicos, aos
valores da sociedade, um atentado aos direitos de que o próprio incapaz é titular, no
segundo grupo de situações advoga este autor uma “decisão sobre o caso concreto”,
sujeita ao princípio regulativo da exigibilidade»19.
Figueiredo Dias, que a esta matéria dedicou densas e brilhantes páginas do
seu ensino, nos recuados anos 70 afirmou, na sua Conferência sobre a
Ortotanásia20, seguindo a lição de Edmund Mezger,21 que quando se fala em
eutanásia importa distinguir três hipóteses diferentes entre si:
a) A do aniquilamento das chamadas vidas indignas de serem vividas;
b) A da “verdadeira e própria eutanásia”, consistente na morte
provocada ao doente incurável e em sofrimento pelo médico; e
c) A chamada ortotanásia ou “auxílio médico à morte” que é uma
ajuda dada pelo médico ao processo natural da morte.22
No entanto, quanto às mortes constantes da alínea a), Figueiredo Dias já
então salientava o seguinte:

18

Recorde-se a célebre determinação de Hitler de 1.9.1939 dirigida ao «aniquilamento de vidas indignas de
serem vividas», (Euthanasie-Erlaß") que causou perplexidade e horror no Mundo, quando dela tomou
conhecimento.
19
Karl Engisch, cit. por Maria Paula Bonifácio Ribeiro de Faria, Aspectos Jurídico Penais dos Transplantes, U.
Católica Portuguesa-Editora, Porto, 1995, p. 87, nota de rodapé 24.
20
Esta Conferência, realizada em 25-05-1972 e que constituiu uma brilhante lição, veio ser publicada, sob a
designação O Problema da Ortotanásia: Introdução à sua Consideração Jurídica in As Técnicas Modernas da
Reanimação; Conceito de Morte: Aspectos Médicos: Teológico-Morais e Jurídicos, pela Ordem dos Advogados, 1973,
pg. 29-48.
21

E. Mezger, in Studienbuch, Besonderer Teil § 6 V.

22

Figueiredo Dias, O Problema da Ortotanásia, in as Técnicas Modernas de Reanimação... cit. (1973) p. 44.
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«Defendo, relativamente ao primeiro caso, que o aniquilamento das
chamadas «vidas indignas de serem vividas», p. ex. a morte dada a doentes
mentais incuráveis, é em todo e qualquer caso proibida no sentido do crime de
homicídio, mesmo sendo levada a cabo por um médico. Não quero dizer com
isto, é claro, que deixem de intervir aqui as causas gerais de exclusão da culpa
— v. g. a inimputabilidade do agente, a falta de dolo e negligência, a
inexigibilidade — nos mesmíssimos termos em que, segundo o nosso direito,
podem intervir relativamente a todo e qualquer homicídio. Pretendo só
significar que, nestes casos, o peso da vida para o doente ou para os que o
cercam não confere ao médico, e muito menos ao Estado, um direito a matar.
E julgo que, desde que todo o mundo civilizado se horrorizou com o
conhecimento da tristemente célebre ordem de Hitler de 1.9.1939 para
aniquilamento de doentes mentais incuráveis, há consenso unânime quanto a
este ponto, que juridicamente nada tem a ver sequer com a verdadeira
eutanásia».23
Quanto à situação descrita nas duas primeiras alíneas, é evidente que a
conduta do médico é sempre integrável num tipo de homicídio, salvo se
ocorrerem causas de exclusão da ilicitude ou da culpa, nos termos gerais.
Quanto à terceira situação “auxílio médico à morte”, segundo, ainda,
Figueiredo Dias, haverá que distinguir se se verifica ou não encurtamento do
período natural de vida.
No caso de tal encurtamento ou abreviamento, o comportamento do
médico integra indiscutivelmente o tipo de ilícito de homicídio ou de
homicídio a pedido da vítima ou ainda de auxílio ao suicídio, se a morte tiver
sido solicitada pelo próprio doente.
Já, porém, se esse auxílio médico à morte não implicar encurtamento do
período de vida, mas antes se, sem ele, ocorrer um prolongamento inútil e
artificial do curso vital, o médico não tem a obrigação de, como se viu,
prolongar a vida do paciente para além de toda a esperança fundada em
conhecimentos técnico – científicos, a menos que tal lhe seja expressamente
pedido pelo doente.

23
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Importa, porém, ter sempre presente que, na actualidade, o médico
assistente não é (não pode ser) o único julgador da conveniência de prolongar
ou não a vida do doente, mesmo nos casos do coma irreversível ou do chamado
síndrome apálico (appalische Syndrom), também designado por estado
vegetativo persistente ou crónico24.
Em Portugal, o anterior Código Deontológico da Ordem dos Médicos25,
assim estatuía no seu artigo 50º, no que concerne ao desligamento dos
aparelhos de suporte vital, em caso de coma irreversível:
1. A decisão de pôr termo ao uso de meios extraordinários de sobrevida artificial em caso
de coma irreversível, com cessação sem regresso da função cerebral, deve ser tomada em
função dos mais rigorosos conhecimentos científicos disponíveis no momento e capazes de
comprovar a existência de morte cerebral.
2. Essa decisão deve ser tomada com a anuência expressa de dois Médicos não ligados
ao tratamento do doente e ficar a constar de protocolo, em triplicado, destinado a ficar na
posse de cada um dos intervenientes.

24
Segundo o Relatório do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre o Estado Vegetativo
Persistente, elaborado por A. Vaz Carneiro, João Lobo Antunes e A. Falcão de Freitas, em Fevereiro de 2005, a
designação de Estado Vegetativo Persistente (EVP) foi pela primeira vez utilizada ern 1972 num artigo clássico
de Jennett e Plum, significativamente intitulado "Persistent vegetative state after brain damage. A syndrome in
search of a name" Estes autores definiram tal conceito nos seguintes termos: "'Vegetative state describes a body
which is functioning entirely in terms of its internal controls. It maintains temperature. It maintains heart beat and
pulmonary ventilation. It maintains digestive activity. It maintains reflex activity of muscles and nerves for low level
conditioned responses. But there is no behavioural evidence of either self-awareness or awareness of the surroundings
in a learned manner.'" In re Jobes, 108 N.J. 394, 403, 529 A. 2d 434, 438 (1987).

O referido Relatório da CNEVC traça o seguinte conceito do estado vegetativo: «uma situação clínica de
completa ausência de consciência de si e do ambiente circundante, com ciclos de sono-vigília e preservação
completa ou parcial das funções hipotalâmicas e do tronco cerebral», considerando ainda que o referido quadro
se designa por estado vegetativo, quando na sua fase inicial, por estado vegetativo continuado quando o quadro
perdura pelo menos 4 semanas e estado vegetativo persistente quando as alterações neurológicas persistem
por mais de 3 meses após anóxia cerebral e 12 meses na sequência de traumatismo craniano.
Sobre as várias designações com que tal quadro clínico é conhecida, pronuncia-se o dito Relatório nos
seguintes termos: anteriormente tinham sido descritos quadros neurológicos semelhantes ou idênticos,
designados por diversos nomes, incluindo: «the apallic syndrome, severe traumatic dementia, post-traumatic
dementia/encephalopathy,
minimally
responsive/conscious
state,
permanent/irreversible/prolonged
coma/unconsciousness, post-traumatic/post-comatose unawareness, coma vigil, akinetic mutism, etc».
25
Trata-se do Código Deontológico da Ordem dos Médicos que vigorava na altura em que este estudo foi
elaborado e discutido na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no Curso de Pós-Graduação em
Direito de Medicina.
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3. Consumada a morte, deve ser remetida ao Conselho Nacional de Deontologia Médica
da Ordem dos Médicos, cópia do protocolo referido no número anterior, com menção da
suspensão dos meios de sobrevida artificial».

Presentemente, o novo Código Deontológico da Ordem dos Médicos,
aprovado pelo Regulamento n.º 14/2009, da Ordem dos Médicos, publicado
no DR n.º 8, II Série, de 11 de Janeiro de 2009, estabeleceu, no seu artigo 59º,
o regime que, pelo seu manifesto interesse, aqui se transcreve:
Artigo 59º
(Morte)
1. O uso de meios de suporte artificial de funções vitais deve ser interrompido
após o diagnóstico de morte do tronco cerebral, com excepção das situações em que
se proceda à colheita de órgãos para transplante.
2. Este diagnóstico e correspondente declaração devem ser verificados,
processados e assumidos de acordo com os critérios definidos pela Ordem.
3. O uso de meios extraordinários de manutenção de vida deve ser interrompido
nos casos irrecuperáveis de prognóstico seguramente fatal e próximo, quando da
continuação de tais terapêuticas não resulte benefício para o doente.
4. O uso de meios extraordinários de manutenção da vida não deve ser iniciado
ou continuado contra a vontade do doente.
5. Não se consideram meios extraordinários de manutenção da vida, mesmo que
administrados por via artificial, a hidratação e a alimentação; nem a administração
por meios simples de pequenos débitos de oxigénio suplementar.

Este preceito deontológico não deve, porém, ser considerado isoladamente,
antes conjugado com o disposto nos artigos 57º e 58º do mesmo Código, pelo que
também se impõe aqui a sua transcrição:
Artigo 57º
(Princípio geral)
1. O médico deve respeitar a dignidade do doente no momento do fim da vida.
2.

Ao médico é vedada a ajuda ao suicídio, a eutanásia e a distanásia.
Artigo 58.º
(Cuidados paliativos)

1. Nas situações de doenças avançadas e progressivas cujos tratamentos não
permitem reverter a sua evolução natural, o médico deve dirigir a sua acção para o
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bem-estar dos doentes, evitando utilizar meios fúteis de diagnóstico e terapêutica
que podem, por si próprios, induzir mais sofrimento, sem que daí advenha qualquer
benefício.
2. Os cuidados paliativos, com o objectivo de minimizar o sofrimento e melhorar,
tanto quanto possível, a qualidade de vida dos doente, constituem o padrão do
tratamento destas situações e a forma mais condicente com a dignidade do ser
humano.

Também a generalidade dos corpos normativos deontológicos europeus
dispõe semelhantemente, tal como, v. g., o Código de Deontologia Médica de
Itália, cuja disposição análoga se deixa transcrita em nota de fim de página.26
Muito diferente, todavia, será o caso do médico não responsável pela
assistência ao doente e, por isso, a ele estranho (v. g., o médico de outro piso
ou serviço a que se refere Jakobs).
Entre este médico e o tratamento do doente não existe qualquer relação e,
por consequência, sobre tal médico não recai qualquer dever de assistência
(Fürsorgepflicht, na doutrina alemã), pelo que a sua actuação no desligamento

26

Era o seguinte o texto do artigo 36º do Codice di Deontologia Medica italiano:
Art. 36 Accertamento della morte

In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alia fase terminale, il medico può limitare Ia sua
opera, se tale è la specifíca volontà dei paziente, all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile
sofferenza, fornendogli i trattamentí appropriatí e conservando per quanto possibile la qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché
ragionevolmente utíle.
In caso di morte cerebrale il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata Ia morte nei
modi e nei tempi stabiliti dalla legge. È ammessa Ia possibilita di prosecuzione dei sostegno vitale anche oltre la morte
accertata secondo le modalità di legge, solo ai fine di mantenere in attívtà organi destinati a trapianto e per il tempo
strettamente necessário.
Com o advento do Codice di Deontologia Medica de 2006, este preceito foi substiuido pelo artigo 39º do novo
diploma, do seguinte teor:
Art. 39
- Assistenza al malato a prognosi infausta In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la
sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i
trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché
ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.
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do ventilador só pode configurar verdadeira conduta positiva (facere)
criminalmente relevante.
Trata-se de uma actuação consciente e voluntariamente dirigida à supressão
do suporte cardiorrespiratório do doente potencialmente determinante da
morte deste.
Assim sendo, em nossa opinião, a conduta de tal médico indiciará
fortemente um ilícito típico de homicídio cometido por acção.
Já, todavia, em caso de o aparelho se ter desligado acidentalmente, pondo,
ipso facto, em risco de vida o doente dele carecido, se o médico alheio ao
serviço, disso se apercebendo, não providenciar o restabelecimento do
funcionamento de tal aparelho, a sua conduta omissiva integrará, já não
qualquer crime comissivo por omissão (artigo 10º, n.º 2), dada a inexistência
da posição de garante, mas sim o tipo legal de omissão de auxílio (artigo 200º
do C. Penal).
Trata-se, como se sabe, de um tipo de ilícito penal em que o bem jurídico
tutelado é a solidariedade social, em perfeita sintonia e como decorrência do
princípio de congruência ou de analogia substancial, com o disposto no artigo
1º da Constituição da República Portuguesa que, desde a Revisão de 1989,
proclama que Portugal é um República soberana, baseada na dignidade da
pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária27.
Em 1996, o nosso mais alto Tribunal assim sentenciou:
«I. O crime de omissão de auxílio é cometido sempre que alguém omite o dever de
prestação de auxílio que se revela necessário ao afastamento de um perigo de ofensa da vida,

27
Não se veja na tutela do dever de solidariedade qualquer laivo ou resquício de uma concepção ecticizante
do Direito Penal português actual.

É que a solidariedade entre os homens, muito além do imperativo ético, é um bem jurídico fundamental para
a própria existência e coesão do agregado social, um factor de coesão primordial à própria sobrevivência da
comunidade humana qua tale.
Nas palavras proféticas de João Paulo II: A solidariedade não é pois um sentimento de compaixão vaga ou de
enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas, próximas ou distantes. É, pelo contrário, a
determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum; ou seja, pelo bem de todos e de cada um,
porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos».
Tal é a posição da Igreja Católica na sua missão profética de denúncia do mal que o Sumo Pontífice
lapidarmente exprimiu na sua Encíclica Solicitudo Rei Socialis.
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da saúde, da integridade física ou da liberdade de outrem, numa situação de grave
necessidade dessa prestação, resultante, nomeadamente de acidente, calamidade pública, ou
situação de perigo comum.
............
III. E, por outro lado o conceito de afastamento do perigo abrange também as situações
em que a violação de qualquer daqueles bens eminentemente pessoais de outrem já foi
efectivada, mesmo que de forma irremediável, mas cuja extensão ou possíveis futuras
consequências se não tornem perceptíveis a quem se depara com a situação em causa»28.

De acordo com tal orientação jurisprudencial (e também doutrinal), parece
inequívoco que, mesmo que o doente se encontre em estado terminal,
completamente desenganado, o médico não assistente tem, por imperativo do
dever de solidariedade penalmente tutelado, a obrigação de ligar ou mandar
ligar o aparelho casualmente desconectado, sujeitando-se à incriminação do
artigo 200º do C. Penal se o não fizer.
Nem sequer lhe aproveita, para evitar o cumprimento de tal dever, a
prerrogativa do artigo 49º do anterior Código Deontológico da Ordem dos
Médicos, já atrás referido, que apenas incumbe ao médico encarregado do
tratamento do doente (médico assistente ou eventual substituto) e a mais
ninguém.
Com efeito, o dever de evitar o encarniçamento terapêutico depende de um
juízo prévio de avaliação de exclusiva competência do médico ou da equipa
médica responsável pelo tratamento (ou do Conselho Médico em que o
mesmo se integre), sempre alicerçado nos conhecimentos técnico-científicos
que o estado de evolução da ciência médica permite e de acordo com a
avaliação objectiva do estado psico-fisiológico do paciente confiado aos seus
cuidados clínicos.
Nos estabelecimentos hospitalares, existem normas reguladoras de tais
tomadas de decisões que vinculam o pessoal médico que aí presta serviço.
Desta forma, não é o estado do doente às portas da morte justificador da
omissão de auxílio por parte de qualquer médico que, apercebendo-se que o

28

Ac. S.T.J. de 5 de Dezembro de 1996, BMJ 462, 170.
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aparelho de respiração assistida (ou outro igualmente relevante) se encontra
desligado acidentalmente, não promove a sua atempada ligação29.
Como, de há muito, a doutrina e a jurisprudência, designadamente francesa
e belga, têm vindo a sustentar, «a ausência de todas as chances de sobrevivência
não dispensa a obrigação de socorrer»30.
A questão do «encarniçamento terapêutico» (do francês, acharnement
thérapeutique) ou obstinação terapêutica, reveste-se de considerável melindre e
complexidade, já que importa averiguar quando é que se pode dizer, com a
segurança necessária, que o doente está perante um estado patológico
totalmente irreversível ou que a morte será inevitável a curto prazo.
A segurança necessária que aqui se exige não é, obviamente, um juízo de
certeza ontológica, mas sim um juízo de probabilidade alicerçado em dados
objectivos, devidamente confirmados, que apontem convicentemente no
sentido de um inevitável desfecho fatal, apesar de tais tratamentos serem
administrados.
É importante nunca olvidar, como tantas vezes temos insistido nas nossas
obras publicadas no âmbito do direito médico, que a cura do doente se
processa sob o signo da circunstancialidade.
Numa conferência que proferimos em Coimbra,31 no âmbito de uma acção
de formação de Magistrados, mas aberta aos profissionais de saúde,
afirmámos:
«Na responsabilidade médica é de capital importância ter-se presente que,
como ensina a penalista espanhola Maria del Carmen Gómez Rivero na sua

29

Em todo o caso, embora o referido médico não pertença ao serviço em que o doente está internado,
estando no referido piso, apenas, de visita, tratando-se do único médico presente no momento e tendo-se
apercebido do risco de vida do paciente, cremos que outra não poderá ser a sua posição que não a de garante,
dada a possibilidade de domínio absoluto sobre a fonte de perigo e, portanto, cumprindo-lhe realizar a acção
esperada, isto é, destinada a evitar o resultado infausto, ligando o aparelho.
30
Maria Leonor Assunção, Contributo para a Interpretação do artigo 219º do C. Penal (O Crime de Omissão de
Auxílio), Coimbra Editora, 1994, p. 75, nota de rodapé 245.

A autora referida indica, todavia, como defendendo posição contrária, isto é, de que «não existe dever de
socorro quando o desenlace é irremediável... quando, p. ex., a vida corre um perigo absolutamente inconjurável»,
Rodriguez Mourullo, La Omisión de Socorro en el Código Penal, Tecnos, Madrid, 1966, p. 206.
31
Conferência proferida em 12 de Novembro de 2010, a convite do Centro de Estudos Judiciários, num ciclo
de intervenções que aquela prestigiosa Escola levou a efeito no Instituto Bissaya Barreto, em Coimbra.
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obra de referência La Responsabilidad Penal del Médico, que «todos os pressupostos
da responsabilidade do médico decorrem sob o signo da circunstancialidade, daqui
decorrendo a impossibilidade de firmar em regras fixas a relatividade dos aspectos a
ter em conta na hora de realizar o acto médico»32.
Efectivamente, todos nós já ouvimos a conhecida expressão «não há doenças,
há doentes», com isto pretendendo significar que cada organismo responde
individualmente à doença e ao tratamento médico.
Todos sabemos que a evolução das patologias, designadamente as
infecciosas, do foro cárdio, cerebro-vascular e respiratório e nas crises
epidémicas por agentes patogénicos virulentos, depende muito da constituição
do paciente, dos seus factores hereditários, do seu estado orgânico e
nutricional, dos seus antecedentes nosológicos, dos seus hábitos e vícios, etc.,
a par de reacção variada e individual aos medicamentos e outros produtos
farmacológicos, as respostas do foro imunológico, as idiossincrasias de cada
paciente e vários outros factores que seria fastidioso aqui enumerar.
Do exposto resulta, em primeiro lugar, que não pode um caso de
responsabilidade médica e, designadamente, o apuramento do erro médico,
ser julgado com a relativa simplicidade de um vulgar caso de responsabilidade
civil, como, em geral, de um acidente de viação.
Já no recuado ano de 1978, o então jovem Juiz de Direito estagiário, Dr.
António Henriques Gaspar, hoje Ilustre Juiz Presidente do Supremo Tribunal
de Justiça, referindo-se à culpa médica, escrevia, num seu estudo de referência
intitulado «A Responsabilidade Civil do Médico» o seguinte:
«Em termos gerais, ter agido culposamente significa ter o médico actuado de tal
forma que a sua conduta lhe deva pessoalmente ser censurada e reprovada, isto é,
poder-se determinar que, perante as circunstâncias concretas de cada caso, o médico
obrigado devia e podia ter actuado de modo diferente.
Diversamente, a actuação do médico, não seria culposa quando, consideradas as
circunstâncias de cada caso, ele não possa ser reprovado ou censurado pelo modo como
actuou».
32
Maria Del Carmen Gómez Rivero, La Responsabilidad Penal del Medico, Tirant lo Blanch ( Tratados), 2003 pg.
334.
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Em segundo lugar, daqui se conclui pela falibilidade de um prognóstico
infausto em muitos casos em que as aparências podem prenunciar a iminência
da morte.
Mas o que deve entender-se por encarniçamento terapêutico?
Tem-se concebido o encarniçamento terapêutico (também designado por
obstinação terapêutica) como «a aplicação de tratamentos que, sobretudo num
contexto de doença avançada e irreversível, se podem considerar inúteis ou de
tratamentos que, embora úteis, são desproporcionadamente incómodos para o
resultado que deles se espera ou até caros»33.
Quanto à ortotanásia, que o mesmo documento define como «morte em boas
condições, com o alívio dos sintomas físicos e psicológicos que provocam o sofrimento»
e que para alguns autores se identifica com a distanásia, de há muito que se
vinha entendendo, que a mesma não seria penalmente punível, como afirmava
o Professor de Coimbra, José Beleza, na sua Conferência publicada sob a
epígrafe A Ortotanásia como Problema Jurídico-Penal, e também Maia
Gonçalves, numa anotação ao Código Penal de 1886 que, como é sabido, foi
o compêndio substantivo penal que nos regeu até à entrada em vigor do actual
Código Penal de 1982, embora ultimamente com variadíssimas alterações em
relação à versão original.
Ambos os autores citados referem que a eutanásia homicida por omissão,
não é punida, citando Garçon, num antiquíssimo escrito de 1901-1906:
«abreviar a vida por um só instante que seja constitui delito, mas
ninguém pensará em castigar o médico que se abstiver, mesmo que haja
aceitado o dever de cuidar do doente, de dar-lhe um remédio que
somente poderia prolongar os seus sofrimentos intoleráveis por algumas
horas»34.
Actualmente, a prática de tal conduta omissiva por banda do médico
assistente do doente, desde que realizada para afastar o encarniçamento
33
Conceitos Gerais sobre a Morte Digna e Eutanásia, adaptação realizada por Ana Cabral (Movimento de
Cidadãos Pró Cuidados Paliativos), do texto « Conceptos Generales en Torno a la Muerte Digna y la Eutanasia» do
padre Luís de Moya, www.muertedigna.org, com revisão de Isabel Galriça Neto, médica e Presidente da ACPC,
disponível em www.apcp.com.pt/.../conceitos_gerais_morte_digna_e_eutanasia.pdf.
34
Maia Gonçalves, Código Penal Português (na Doutrina e na Jurisprudência), 3ª edição, 1977, anotação ao
artigo 349º, pg. 543.
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terapêutico, verificados, portanto os necessários pressupostos, não preencheria
o ilícito típico de homicídio, não por concorrência de qualquer causa de
exclusão de ilicitude (causa de justificação), mas seria uma conduta pura e
simplesmente atípica no plano jurídico-penal.
Isto porque, dispondo o artigo 58º, n.º 1, do Código Deontológico da
Ordem dos Médicos em vigor, que «nas situações de doenças avançadas e progressivas cujos tratamentos não permitem reverter a sua evolução natural, o médico
deve dirigir a sua acção para o bem-estar dos doentes, evitando utilizar meios fúteis
de diagnóstico e terapêutica que podem, por si próprios, induzir mais sofrimento, sem
que daí advenha qualquer benefício», mostram-se preenchidos os requisitos
objectivos e subjectivos assinalados no artigo 150º/1 do Código Penal, pois
trata-se da decisão de um médico, tomada de acordo com as leges artis,
verificando-se indicação médica para a não continuidade de tratamento e
sempre tendo no horizonte a finalidade terapêutica de tal tratamento que, in
casu, se mostra inviável.
De resto, mesmo no regime do anterior Código Deontológico, o disposto
no artigo 49º daquele diploma de deontologia profissional, permitiria, em
princípio, a mesma solução, na medida em que dispunha que:
«em caso de doença comportando prognóstico seguramente infausto
a muito curto prazo, deve o Médico evitar obstinação terapêutica sem
esperança, podendo limitar a sua intervenção à assistência moral ao
doente e à prescrição ao mesmo de tratamento capaz de o poupar a
sofrimento inútil, no respeito do seu direito a uma morte digna e
conforme à sua condição de Ser humano».
Dizemos em princípio, porque relativamente àquele Código, a questão não
era isenta de dúvidas, mas apenas dado o questionado valor jurídico daquele
diploma que nunca chegou a ser publicado no Diário da República.
Como é evidente, não cabe nos limites deste estudo a discussão sobre o
problema da eventual (in)existência jurídica do aludido diploma, podendo verse sobre a matéria o Parecer n.º 99/82, de 14 de Junho de 1982, da
Procuradoria Geral da República, publicado no BMJ n.º 321, pg. 193.
De todo o modo, ainda que o velho Código Deontológico da Ordem dos
Médicos fosse desprovido de existência jurídica, é importante notar que ele
plasmava regras deontológicas e estas integram as denominadas leges artis da
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profissão médica, a par das regras técnicas e mesmo jurídicas que regulam o
exercício profissional.
Como escrevemos na nossa dissertação de Doutoramento, «as leges artis
medicinae constituem, em suma, um complexo de regras e princípios
profissionais, acatados genericamente pela ciência médica, num determinado
momento histórico, para casos semelhantes, ajustáveis, todavia, às concretas
situações individuais. Em caso de não se ter em conta uma determinada
situação individual, a designação apropriada será a de leges artis medicinae, não
se vendo qualquer adequação na utilização da locução latina «ad hoc».
Trata-se, enfim, na expressão anglo-americana tão em voga nos tempos
hodiernos, das regras do know-how sobre o tratamento médico que devem estar
ao alcance de qualquer clínico no âmbito da sua actividade profissional.
Regras de índole não exclusivamente técnico-científica, mas também
deontológicas ou de ética profissional,35 pois não se vislumbra qualquer razão,
antes pelo contrário, para a exclusão destas da arte médica».36
Aliás, as regras da arte nem sequer carecem de ser escritas, pois podem
resultar de práticas consuetudinárias, maioritariamente validadas pela
comunidade médico-científica, assim como de ditames da experiência e da
prudência que se devam aplicar em situações semelhantes.
Neste sentido, aliás, Figueiredo Dias, quando afirma que «outra fonte de
aferição dos deveres objectivos de cuidado é constituída pelas normas escritas,
profissionais e de tráfego, correntes em certos domínios de actividade. Trata-se aqui de
normas escritas de comportamento (não jurídicas), fixadas ou aceites em certos
âmbitos de actividades e destinadas a conformá-las dentro dos padrões de qualidade
e, nomeadamente, a evitar a concretização de perigos para bens jurídicos que de tais
actividades podem resultar. O que se passa com as normas profissionais e análogas (
nomeadamente as de carácter técnico, as chamadas leges artis, quando “escritas”, v.

35
Já nos afastados anos 60 o Professor espanhol Pedro Pons escrevia: «O extraordinário progresso científico
experimentado pela Medicina nestas últimas décadas não afrouxou o sentido humano e tradicional da
profissão médica. Apesar destes avanços, a prática diagnóstica, desde o interrogatório até ao exame do doente
e as análises laboratoriais, conserva o mesmo sentido hipocrático de outrora».
36
Álvaro C. G. Rodrigues, A Negligência Médica Hospitalar na Perspectiva Jurídico-Penal (dissertação de
Doutoramento), pg. 41.
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g., constantes de um estatuto profissional) relativas às actividades de médicos,
dentistas, enfermeiros, engenheiros, arquitectos, caçadores, desportistas, soldados,
hoteleiros e outras pessoas ligadas, a qualquer nível, à inteira cadeia alimentar, etc.,
ilustra bem aquilo que aqui se tem em vista»
A integração de certas regras deontológicas no complexo das leges artis
permite aferir o cumprimento das leis da arte médica (leges artis medicinae), v
g., relativamente ao médico assistente que, certificando-se da irreversibilidade
do estado terminal do paciente, decide dar cumprimento ao disposto no artigo
58º/1 do Código Deontológico em vigor, evitando o emprego de «meios fúteis
de diagnóstico e terapêutica que podem, por si próprios, induzir mais sofrimento, sem
que daí advenha qualquer benefício» e que, assim sendo, se coloca ao abrigo do
quadro normativo que constitui um verdadeiro baluarte inexpugnável do
direito penal médico37 na medida em que a própria tipicidade (não apenas a
ilicitude) de tal conduta, como crimes de ofensas à integridade física ou de
homicídio, se mostra excluída.
Sendo a medicina Ciência e Arte, não se justificam dúvidas sobre o carácter
simultaneamente técnico e deontológico de várias leges artis, designadamente
da célebre regra hipocrática « primum non nocere», que deve ser o pressuposto
par excelence de toda a actividade médica.
Esta posição não deve causar estranheza, pois como, já há mais de 40 anos,
escrevia o Prof. Figueiredo Dias que «em poucos domínios das relações sociais como
neste o «ético» andará tão de mãos dadas com o «legal», na determinação da responsabilidade jurídica»38.
Sem preocupações de índole estatística, cremos não merecer dúvidas que
grande parte das Directivas Antecipadas da Vontade, entre as quais se inclui o
Testamento Vital, são manifestações de vontade consciente e esclarecida dos
seus autores, como vista a evitar futuros sofrimentos numa situação em que já
não estejam em condições psico-fisiológicas de manifestar a sua vontade.

37
Sobre a expressão utilizada, o sentido e a valência normativa do artigo 150º do Código Penal, cfr. o nosso
estudo Responsabilidade Médica em Direito Penal (Estudo dos Pressupostos Sistemáticos), Almedina, pg. 229 e
segs.
38

Cfr. supra, pg. 2.
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Expressivas, a este propósito, as palavras do médico Ramos de Almeida,
comentando uma reportagem televisiva sobre os Serviços de Urgência de dois
grandes hospitais, um de Lisboa e outro do Porto:
«A sigla TAC — hoje no vocabulário de toda a gente - é ouvida inúmeras vezes na
reportagem. Há a sensação de que nada se diagnostica sem uma TAC e de que em breve
passaremos para a ressonância magnética espectroscópica e que serão os próprios doentes a
exigi-la.
Outra palavra mágica muitas vezes ouvida é ventilador.
Obviamente que não se discute o seu papel primacial em cuidados intensivos. Sustentase porém, que com frequência não é permitido morrer em paz, sem que a agonia seja
artificialmente prolongada por uma ventilação mecânica ou evidentemente votada ao
insucesso ou continuada para lá da morte cerebral.
Suspeito que tenha sido a pensar nisto que Montaigne disse: «Ce n’est pas la mort, c’est
mourir qui m’inquiete».
Na reportagem, estas palavras TAC e ventilador, que representam técnicas sofisticadas,
tantas vezes ditas e reditas no ambiente que a seguir se descreve, tinham algo de ridículo e
de paradoxal».39

Com efeito, o drama do sofrimento para o próprio e, muitas vezes, para a
família do doente às portas da morte, é tão penoso e aflitivo, que a questão do
prolongamento inútil ou artificial da vida se coloca amiúde às consciências dos
que lidam directamente com tal situação.
Nas situações de síndroma apálico ou estado vegetativo crónico (EVC),
levantam-se diversas questões, que aqui não podem ser exaustivamente
equacionadas mas, das quais, faremos uma breve síntese.
Assim, e desde logo, a questão da futilidade dos tratamentos!
Revestem-se do maior interesse as palavras do Prof. João Loureiro, sobre
esta questão, que aqui data venia nos permitimos transcrever, escritas ainda
antes da publicação da Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho.

39
J.M. Ramos de Almeida, A Condição ( des) humana, in Revista da Ordem dos Médicos, Agosto de 1997, pg.26
e segs.
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Depois de afirmar que a posição que se lhe afigura sustentável no nosso
sistema jurídico só pode ser a de que o paciente em EVC está vivo, gozando
de tutela constitucional e legal e que não está ferido de qualquer capitis
deminutio, João Loureiro equaciona a questão da cessação de tratamentos dos
pacientes em estado vegetativo crónico, afirmando que «sendo indubitável que
estamos perante vida humana para efeitos do artigo 24º da CRP, a pergunta
que emerge é a de saber se poderá ser interrompida a alimentação e hidratação
artificiais, desligado o ventilador ou denegados outros tratamentos médicos a
estes pacientes.
«Considerando agora, especificamente, os pacientes em EVC, diríamos que não há
dúvida que, na primeira acepção, o tratamento não é medicamente fútil: com efeito, com ele
consegue-se prolongar a vida, eventualmente de forma não desprezível. Em sentido rigoroso,
não estamos perante doentes terminais ou, se o forem, será por outro facto que não a condição
vegetativa crónica, sendo de afastar a sua inclusão no leque dos doentes terminais, como tem
sucedido com algumas decisões judiciais. Em rigor, em termos de prognóstico, devem ser
considerados incuráveis, mas não doentes terminais.
Assim, o estado vegetativo persistente é uma das situações em que o tratamento médico
deve cessar, porque:
1) Existência, à semelhança do que acontece noutras situações, de causas autónomas de
morte (v.g., impossibilidade permanente de respiração sem o auxílio de um ventilador);
2) Casos em que a decisão de não tratamento é tomada com base numa ideia de
futilidade médica, dada a impossibilidade de retornar a um estado consciente.
Assim, no caso de um doente que apenas necessita de tratamentos ordinários, decisiva é
uma compreensão da Medicina que entende ser fútil o tratamento quando, apesar da
intervenção servir para debelar uma determinada doença (pneumonia), a condição global
do paciente não sofrerá evolução e este é vítima de uma perda de consciência irreversível.
Nesta situação, parece, à primeira vista, que se assume como critério decisivo a falta de
qualidade de vida do paciente. Traduzindo esta expressão uma das tendências deste fim de
milénio, com lugar obrigatório nos programas políticos desde que aí foi introduzida no tempo
de J.F. Kennedy, a sua densificação está longe de ser pacífica, oscilando entre um estado
ideal (quase paradisíaco) e a garantia de um padrão de vida mínimo. No plano
constitucional, a designação aparece-nos em vários preceitos, nomeadamente no art. 9°/d),
nos artigos 52°/3 e 66° — aqui associada ao direito ao ambiente —, no art. 81º /a), art.
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91° e art. 275°/5 da CRP, mas, em nenhum caso, se abre a porta para, sob a capa da
qualidade de vida, se discriminarem os pacientes,
Contudo, não é disso que se trata, mas da qualidade da relação entre a condição médica
do paciente e a capacidade deste para prosseguir os fins e as metas da vida ou, como preferem
outros autores, uma falta de qualidade de vida enquanto vai referida aos meios. Não
significa, de modo algum, uma diminuição da obrigação de respeito para com esses seres
humanos, mas apenas um limite ao dever de preservar a vida».

Mais adiante, o Ilustre Professor de Coimbra acrescenta:
«A ideia de que, em relação aos pacientes em EVC, não se devem prosseguir os
tratamentos de conservação da vida (life-sutstaining treatments) é hoje afirmada pelas
Associações Médicas. No plano internacional, registem-se as directivas propostas na
Appleton International Conference. No entanto, nem sempre foi assim. A defesa da
futilidade parte de um juízo que assenta na irreversibilidade da condição (juízo médico)
para uma desvalorização do estado do paciente e indesejabilídade de sobrevivência nessa
condição. Esta (des) valorização da (qualidade de) vida está longe de ser pacífica, mesmo
ao nível da classe médica, e citando dois «leading cases» da jurisprudência norte-americana
podemos confirmar esta asserção: no caso QUINLAN, o médico que a assistia defendia a
não futilidade do tratamento; na história de Helga WANGLIE, os peritos médicos
defendiam opinião contrária.
A querela médica é expressão de um conflito social de visões sobre a vida e o seu sentido,
do enfrentamento entre uma perspectiva que sacraliza a vida biológica e os autores que
invocam a qualidade de vida ou a falta dela do doente ou entendem, como nós, que estamos
face a casos em que a futilidade do tratamento determina a sua não prossecução. Estamos
perante uma discordância ao nível dos valores: deve a vida vegetativa permanente ser
preservada a todo o custo, invocando em sua defesa a ideia do carácter sagrado, ou se
preferirmos, em termos seculares, inviolável, da vida humana?
Perguntar-se-á se, nestes casos, o critério da vontade terá alguma relevância,
nomeadamente nas situações em que, pese embora a inefectividade dos actos médicos, o
paciente pretende ser objecto de distanásia. Como vimos, há apenas uma relevância residual
da vontade do paciente em relação aos tratamentos médicos».40

40
João Carlos S. Gonçalves Loureiro, Metáfora do Vegetal ou Metáfora do Pessoal? (Considerações Jurídicas em
torno do Estado Vegetativo Crónico), publicado em Cadernos de Bioética, n.º 8.
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As considerações do Ilustre Professor de Coimbra que vimos de citar,
mostram à saciedade quão difícil e polémica é esta questão em termos práticos,
tanto mais que, com o advento da Lei das Directivas Antecipadas de Vontade
a que nos temos vindo a referir, a opção do legislador está plasmada em termos
claros ao dispor que nas situações de doenças avançadas e progressivas cujos
tratamentos não permitem reverter a sua evolução natural, o médico deve
dirigir a sua acção para o bem-estar dos doentes, evitando utilizar meios fúteis
de diagnóstico e terapêutica que podem, por si próprios, induzir mais
sofrimento, sem que daí advenha qualquer benefício».
O legislador não impõe que se verifique o estado vegetativo do paciente,
antes considerando suficiente para a interrupção medicamentosa a verificação
de «doenças avançadas e progressivas cujos tratamentos não permitem reverter a sua
evolução natural» sendo, no entanto, certo que os tratamentos a administrar
sejam susceptíveis de induzir mais sofrimento inutilmente (induzir mais
sofrimento, sem que daí advenha qualquer benefício) conceito que, a nosso ver, é
de tal modo indeterminado e fluido que, a breve trecho, demandará decisões
judiciais com vista à sua densificação.
Dois leading cases ocorridos nos EUA e que causaram enorme discussão
pública e debates na comunicação social da época, ilustram bem a
problemática da cessação de tratamentos e intervenções médicas no âmbito
hospitalar.

A) Caso Karen Ann Quinlan
A Revista Time de 3 de Novembro de 1975 noticiou o caso de Karen Ann
Quinlan.
Filha de pais desconhecidos e adoptada pelo casal Quinlan, nascida na
Pensilvânia, era uma jovem cordial e amiga de sair, excelente nadadora e
esquiadora, fazendo parte do coro da sua igreja, sendo uma rapariga não muito
conversadora, mas popular, que tinha terminado os estudos secundários em
1972.
Em 1974 foi despedida da empresa onde se encontrava a trabalhar, por
motivo de redução do pessoal da mesma, não obstante ser estimada pelos
superiores como uma trabalhadora boa e aplicada.
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Após a perda do emprego, Karen saiu da casa dos pais adoptivos, obteve
um novo trabalho e estabeleceu amizades que não eram compatíveis com o seu
anterior modo de vida tendo, algures nesse percurso, se iniciado no consumo
de estupefacientes, sendo tida pelos amigos como uma consumidora ocasional
de marijuana e uma consumidora habitual de comprimidos, estimulantes ou
calmantes, consoante o seu estado de espírito.
No dia 14 de Abril de 1975, sob estado depressivo, Karen ingeriu alguns
calmantes e, de seguida, esteve num bar a comemorar o aniversário do
namorado, onde, depois de ter bebido gin com água tónica, entrou em estado
de sonolência, «começando a cabecear».
Foi ajudada pelos amigos, que a levaram a casa e meteram-na na cama,
tendo ela desmaiado, nunca mais recuperando os sentidos.
Foram feitas tentativas de reanimação, por respiração boca a boca, e
chamada uma ambulância.
Karen tinha, na altura, 22 anos de idade.
Em 15/04/75 entrou na emergência do Newton Memorial Hospital, de
New Jersey/EUA em estado de coma, de causa nunca devidamente esclarecida.
Após dez dias de internamento, Karen foi transferida para o Hospital St.
Clair de New Jersey.
Os pais adoptivos, Joseph e Julia Quinlan, sendo informados da
irreversibilidade do caso e após conversa com seu pároco, Pe. Trapasso,
solicitaram, em 01/08/75, a retirada do respirador.
O Dr. Morse, que era o médico assistente, embora tendo concordado com
a solicitação no primeiro momento, recusou-a no dia seguinte, invocando
problemas morais e profissionais.
A família requereu autorização judicial para a suspensão de todas as
medidas extraordinárias, alegando que a paciente havia manifestado,
anteriormente, a sua rejeição em continuar viva se apenas fosse mantida por
aparelhos.
O Juiz responsável pelo caso, em 10/11/75, não autorizou a retirada dos
aparelhos.
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O Magistrado fundamentou a sua decisão no facto da paciente ter feito tal
declaração fora do contexto real em que ora se encontrava.
Karen Ann sofreu danos cerebrais irreversíveis em virtude de insuficiência
respiratória prolongada.
Após a sua transferência para o St Claire´s Hospital, foi ligada ao aparelho
de ventilação mecânica, nunca se tendo apurado, com rigor, as causas da
insuficiência respiratória de que veio a padecer antes de tal internamento neste
último estabelecimento hospitalar.
Karen encontrava-se em estado vegetativo persistente.
Nos meses que se seguiram, permaneceu internada no hospital, enquanto a
sua condição se degradava gradualmente, com perdas de peso, a ponto de ter
chegado a pesar 36 kg.
Apenas sobrevivia por força da alimentação por via nasogástrica e com o
suporte ventilatório artificial,
Depois de passados vários meses, os pais de Karen Ann, constatando a
irreversibilidade do estado da filha solicitaram a suspensão da ventilação
mecânica.
O hospital indeferiu tal petição e, em 1976, os pais de Karen levaram o caso
ao Supremo Tribunal de New Jersey que, finalmente, deu provimento à
petição dos pais da desditosa jovem.
Porém, após a retirada da ventilação mecânica, Karen Ann Quinlan
continuou a respirar naturalmente, mantendo-se alimentada por sonda
nasogástrica por mais nove anos, até à sua morte por pneumonia, ocorrida em
1985.

2) Caso Debbie
Um médico interno de Ginecologia, que estava de plantão num grande
hospital privado norte-americano, foi chamado a meio da noite, para atender
uma paciente de 20 anos, em fase terminal, que ele nunca tinha antes visto e
que padecia de um carcinoma do ovário.
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Segundo informações dadas ao médico pela enfermeira de serviço, a jovem
doente tinha sido acometida por vómitos incoercíveis, possivelmente em
consequência de gotas de álcool aplicadas como sedativo.
A paciente não respondeu à quimioterapia e estava a receber apenas
medidas de suporte, estando acompanhada pela mãe quando o médico
chegou.
Estava a receber oxigénio, tinha-lhe sido colocada uma sonda intravenosa e
era evidente que estava com uma enorme dificuldade respiratória,
permanecendo sentada na cama para poder respirar.
Havia dois dias que não conseguia comer ou dormir.
Estava com cerca de 40 kg de peso corporal e tinha vómitos frequentes.
Debbie disse ao médico, que não a conhecia até aquele momento, apenas a
seguinte expressão: "Doutor, terminemos com isto"!
O médico foi à sala de enfermagem e mandou preparar 20 mg de morfina
e, regressando ao quarto da doente, disse às duas senhoras que iria dar uma
injecção que possibilitaria a Debbie descansar e despedir-se.
A paciente e a sua mãe nada reponderam e o produto foi injectado
Em apenas 4 minutos, o ritmo respiratório tornou-se progressivamente
mais lento, depois irregular e, por fim, cessou. A mãe manteve-se de pé e
parecia mais aliviada.
Este texto é uma adaptação resumida do elaborado pelo próprio médico
que assim procedeu e que o publicou, com o título «It´s Over, Debbie», A Piece
of My Mind, sob anonimato, no Journal of the American Medical Association
(JAMA) n.º 259 de 8 de Janeiro de 1988.
O autor remata o referido texto, com estas impressionantes palavras: It´s
Over, Debbie (Acabou-se, Debbie)41.
A respeito deste caso, seja-nos permitida, com a devida vénia, a transcrição
de uma pequena passagem de um artigo de Kenneth L. Vaux, com o título A

41
O texto integral encontra-se publicado em idioma português em «Eutanásia, As Questões Morais», org. por
Robert M Baird e Stuart Rosenbaum, Bertrand Editora, pg. 29 e pode ver-se, em breve síntese, in
www.bioetica.ufrgs.br/debbie.htm.
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Morte de Debbie. Homicídio por Misericórdia e a Boa Morte, onde este autor
escreve:
«Uma leitura deste diário ambíguo e melodramático dá a entender que o caso de Debbie
pode ser de eutanásia de duplo efeito: a paciente morreu em consequência da medicação
ministrada numa tentativa de aliviar a dor e com o conhecimento de que iria apressar a
morte. A morfina não é, normalmente, um veneno mas sim um analgésico e 20 mg dificilmente poderão ser considerados uma dose assassina. O médico não teria a possibilidade de
saber, com a confiança despudorada que transparece na sua narrativa, que a sua injecção
iria matar. É mais provável que tenha procurado proporcionar alívio e repouso à jovem
moribunda, sabendo que iria apressar-lhe a morte.
Na sequência de uma finalidade legítima, e até obrigatória, de aliviar o sofrimento,
abreviou as horas que lhe restavam de vida. Se estamos perante uma interpretação
verdadeira do caso de Debbie, representa uma circunstância de eutanásia de duplo efeito
moralmente aceitável (aquilo a que tecnicamente se chama agathanasia, uma morte
melhor). O efeito secundário é infeliz, revoltante até, ..mas não é contrário à ética.
O relatório da Comissão Presidencial sobre Decisions to Forego Life-Sustaining
Treatment e muitos textos sobre cuidados oncológicos defendem que é admissível utilizar o
tratamento analgésico contra as dores e dificuldades respiratórias da fase terminal do cancro,
mesmo que isso apresse a morte. Como afirma o relatório da Comissão Presidencial:
«Nenhuma morte é mais aflitiva para o paciente consciente... do que a resultante
de insuficiência respiratória. Se não for tratado, o paciente lutará pelo ar até à exaustão, quando a narcose do dióxido de carbono e a hipóxia progressiva provocam,
finalmente, uma morte muito rápida. Com o consentimento da família, poderá ser
ministrada morfina... Se o paciente já estiver bastante exausto, as respirações mais
lentas induzirão a hipercapneia, que perpetuará a sedação e o paciente morrerá no
sono subsequente».
E que se passa com o assassínio intencional por razões de misericórdia — a eutanásia
activa e directa?
Será esse acto aceitável alguma vez, em termos médicos ou éticos? Mesmo que seja
proibida, poderá ser liberta da perseguição legal ou da censura profissional? Ao longo dos
séculos, quando o paciente e o médico haviam chegado a um entendimento claro e o desejo
do clínico era libertar o doente das suas dores incuráveis, a maior parte dos assassínios
misericordiosos foi exculpada com base no espírito e não na letra da lei. Em toda a nobre
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jurisprudência e, por maioria de razão, na ética dos cuidados aos moribundos, os princípios
absolutistas devem ser sempre temperados com a misericórdia»42.

Questão que assumia grande relevo neste domínio, antes do advento da Lei
que instituiu, entre nós, as Directivas Antecipadas de Vontade e especialmente
o Testamento Vital, era a de saber se a nutrição e a hidratação artificiais se
deveriam integrar no conceito de tratamentos e, consequentemente, estarem
sujeitos ao regime de cessação tal como os demais tratamentos em caso de
estado vegetativo ou terminal do paciente, ou se, pelo contrário, se deveriam
considerar como actos de cuidado médico, e portanto, fora de tal regime.
Neste capítulo, é de citar a lição de João Gonçalves Loureiro, quando afirma
que, segundo uma das perspectivas em confronto, a nutrição e a hidratação
artificiais são verdadeiros tratamentos médicos e, como tais, devem cessar
quando:
1.1. O tratamento deva ser considerado como fútil, estando a Medicina
impedida de prosseguir os seus fins (critério da inefectividade do tratamento);
1.2. Mesmo que não se considere o tratamento como fútil numa acepção
médica, tenha sido o paciente condenado a (sobre/sub) viver num "limbo
biológico" (análise em termos de qualidade devida);
1.3. Para quem não aceite o critério da qualidade de vida, utiliza-se o teste
da proporcionalidade43.
Este teste de proporcionalidade realiza-se, segundo o mesmo Ilustre autor,
mediante o equacionamento e ponderação dos riscos custos-benefícios.
O apoio argumentativo desta posição consiste, na sua essência, em
considerar a alimentação e a hidratação do paciente como verdadeiros actos
médicos, por isso que não pelas vias normais e de forma usual, exigindo perícia
médica, nas suas formas de instalação de tubo intravenoso ou mediante
gastrostomia ou jejunostomia44.

42

Kenneth L. Vaux, in obra citada na nota anterior, pg. 38/39.

43

J.G. Loureiro, op.cit., pg. 56 e 57.

44

Idem ibidem.
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Nos antípodas de tal posição, temos a outra concepção, segundo a qual, a
alimentação é um acto de cuidado ordinário e não um acto médico qua tale e,
deste modo, insusceptível de cessação quando cessarem os tratamentos
clínicos, em sentido técnico.
No caso Cruzan v. Harmon, o Supremo Tribunal do Estado de Missouri
decidiu que «common sense tells us that food and water do not treat an illness, they
maintain life».45
É, no entanto, primordial ter presente que esta posição sobre a
administração da alimentação e da hidratação artificiais ao doente não é
pacífica entre os autores.
Com efeito, o mesmo argumento que foi esgrimido no voto de discordância
da Juíza Sandra Day O’Connor,46 na decisão confirmatória do United States
Supreme Court sobre o caso Cruzan v. Harmon, isto é, de que a alimentação e
a hidratação artificiais não devem ser distinguidas dos tratamentos médicos em
geral (tratamentos técnicos), justamente porque a intubação nasogástrica e a
administração parentérica dos nutrientes exigem técnicas e cuidados especiais
do foro médico, tal como a intubação endotraqueal para a assistência
respiratória por ventilação mecânica, dados os riscos de lesões, particularmente
no aparelho respiratório ou no tubo digestivo, até eventualmente mortais, que
poderão causar se mal executadas.
Muito mais se poderia dizer sobre tão controversa quão sedutora temática,
pois o Testamento Vital não é seguramente um instituto jurídico consensual e
pacífico, mas não o consente a dimensão deste estudo.
Por outro lado, esta é uma daquelas realidades jurídicas e sociais que, pelo
seu carácter controverso e delicado, concita amplo debate com o contributo de

45
No entanto, verificou-se nesta decisão um voto contra da Juíza Sandra Day O’Connor, como nos dá conta
a seguinte notícia: «The Missouri Supreme Court in Cruzan disagreed that nutrition and hydration were medical
treatments stating that "common sense tells us that food and water do not treat an illness, they maintain life."
However, the U.S. Supreme Court in the Cruzan case in a dictum from Justice Sandra Day O'Connor disagreed:”
Artificial feeding cannot readily be distinguished from other forms of medical treatment. The techniques used to pass
food and water into the patient's alimentary tract all involve some decree of intrusion and restraint. Requiring a
competent adult to endure such procedures against her will burdens the patient's liberty, dignity and freedom to
determine the course of her own treatment."
46

Cfr. nota supra.
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vários quadrantes, pois não há certezas adquiridas e ninguém se atreve a sentirse dono da verdade.
Aguardemos, portanto, a emergência de tais contributos para um salutar
arejamento e adequada sedimentação de ideias e convicções, de forma a que
possamos contar com um substancial cabedal de conhecimentos pragmáticos
e científicos ao nos afoitarmos em areias tão movediças como são estas que ora
se nos deparam. 
ÁLVARO DA CUNHA GOMES RODRIGUES
Juiz Conselheiro Jubilado
Doutor em Direito.
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6.6. Discurso proferido no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça, como Vogal do Conselho
Superior da Magistratura, na cerimónia da posse dos novos Juízes – Junho/94, Lisboa.
6.7. Representou o Estado Português na Conferência Judiciária Regional organizada pelo Conselho
da Europa, em Março de 2000, sob o tema “La Justice Independente Garante de Stabilité en
Europe de Sud' Est”, realizada em Budapeste.
6.8.

Em 1996 chefiou, em missão de cooperação, uma Equipa que se deslocou à República de S.
Tomé de Príncipe, numa acção de formação sobre Inspecções Judiciais.

6.9. Cooperação com Moçambique, por indicação do Conselho Superior da Magistratura, a convite
do Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários de Maputo, onde organizou e leccionou um Curso
de Formação de Inspectores Judiciais e do Ministério Público, elaborando também um
Projecto de Manual das Inspecções Judiciais e do Ministério Público, em 2003, versando e
analisando diversos aspectos de classificações e critérios de promoção nos países europeus
(sistemas anglo-saxónico e continental) sob o prisma juscomparatístico e efectuando uma
análise paralela dos dispositivos constitucionais, legais e regulamentares de Portugal e
Moçambique, relativos aos sistemas das inspecções de magistrados de ambos os países.
6.10. Cooperação com a República de Cabo Verde, a pedido expresso do CSM de Cabo de Verde ao
CSM de Portugal, onde colaborou na estruturação do serviço de Inspecções Judiciais daquele
país, em 2004.
6.11. Palestra realizada em Madrid no âmbito das Jornadas Consejos Generales, promovidas pelo
Consejo Superior del Poder Judicial de Espanha, em conjunto com a MEDEL, em 16 e 17 de
Janeiro/2005, sendo tal palestra centrada na seguinte temática: «Composición y Funciones
del CSM portugués. Significado y alcance de la Reforma Operada por la Ley 88/87 de 23/12.
El CSM, de órgano de auto-gobierno a órgano de gestión y disciplina de la Magistratura
Judicial».
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6.12. Conferência proferida no auditório da Universidade Católica em Lisboa, em 30 de Setembro
de 2005, com o título Aspectos Pluriformes da Responsabilidade no Direito Rodoviário,
seguido de debate, integrado no Colóquio «Velhas e Novas Culpas» realizado pelo OSEC/
Universidade Católica Portuguesa.
6.13. Intervenção como orador no Seminário sobre Ética Judicial, Direito Civil e Processo Civil e
Direito Criminal e Processo Penal, realizado na República da Guiné-Bissau, a convite do
Supremo Tribunal da Justiça do referido país, no período de 4.10.06 a 13.10.06, integrando
uma Equipa que se deslocou de Portugal, constituída por mais dois Juízes Desembargadores.
6.14. Conferência proferida no seminário sobre Problemáticas Relativas aos Acidentes de Viação.
Produção e Valoração da Prova, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
no dia 19 de Abril de 2007, no âmbito de Acção de Formação Permanente do Centro de
Estudos Judiciários, tendo a referida conferência a designação de «Recolha e Valoração da
Prova nas Acções Cíveis Emergentes de Acidente de Viação».
6.15. Intervenção, a convite de S.Exª o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no Colóquio
sobre «Cooperação entre os Supremos Tribunais da Comunidade dos Países e Territórios de
Língua Portuguesa», realizado no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, nos dias 16 e 17
de 2008, com a presença dos Presidentes dos Supremos Tribunais de todos os países de
Língua Portuguesa.
7. INTERVENÇÕES NO CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS
7.1.

Integrou Júris de concursos ao CEJ para ingresso nos Cursos de admissão às Magistraturas
Judicial e do Ministério Público por três vezes como vogal e três como Presidente de Júri.

7.2.

Foi participante e apresentou uma comunicação nas Jornadas de Processo Civil realizadas
em Beja, no dia 20 de Julho de 1997, levadas a cabo pelo Centro de Estudos Judiciários e pela
Ordem dos Advogados, como consta do documento que se junta.

7.3.

Em 17 de Outubro de 1997, foi participante e apresentou uma comunicação nas Jornadas de
Processo Civil, levadas pelas mesmas entidades referidas na no ponto anterior, na cidade de
Portimão.

7.4.

No ano de 1998/99, participou como palestrante do tema «Deontologia e Inspecções
Judiciais», a convite do Exmº Director do CEJ, na Acção Complementar de Formação realizada
em 30 de Abril de 1999, no Salão Nobre do Tribunal da Relação de Coimbra.

7.5.

Nesse mesmo ano, em 31 de Maio, participou com palestra de tema idêntico numa Acção
Complementar de Formação realizada em Lisboa no Centro de Estudos Judiciários.

7.7.

Foi orador na Acção de Formação do XVII Curso Normal dos Auditores de Justiça, realizada
em 13 de Julho de 2000 e genericamente designada por «Gestão dos Tribunais e Relações
Interpessoais».

7.7.

Em 19 de Abril de 2007, a convite do Exmº Director – Adjunto do CEJ, Juiz Desembargador
Tomé Gomes, participou na Acção de Formação Permanente «Problemáticas Relativas aos
Acidentes de Viação» apresentando uma conferência sobre o tema «Produção e Valoração da
Prova em Juízo: Julgamento de Facto: análise crítica da prova, decisão e motivação».

7.8.

Em Novembro de 2010, a convite da Exmª Directora do Centro de Estudos Judiciários, Exmª
Juíza Desembargadora Ana Geraldes proferiu, no âmbito de uma acção de formação realizada
no Instituto Bissaya Barreto, em Coimbra, uma conferência subordinada ao tema
«Responsabilidade Civil por Erro Médico: Esclarecimento/Consentimento do Doente».
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SUMÁRIO:
O presente trabalho visa estabelecer uma diferença entre ordens normativas
jurídicas e ordens normativas de mera força. Ambas têm as mesmas
características essenciais (coercividade, eficácia e racionalidade), sendo que a
sua distinção só pode ser feita através de um critério fundamental: as ordens
jurídicas têm por finalidade administrar e realizar a Justiça. Nas ordens de mera
força, a Justiça, a existir, não é o valor primordial do ordenamento.
À primeira vista, a distinção poderá não ter qualquer importância pragmática;
com efeito, independentemente de um Estado se encontrar submetido ao Direito
ou, ao invés, reger os seus assuntos internos através de uma ordem normativa
de mera força, as regras estatais são igualmente obrigatórias. Em caso de
incumprimento das mesmas, o infractor arrisca-se, tanto numa ordem jurídica
como numa ordem de mera força, a ser sancionado. Sem prejuízo de as coisas
se passarem assim, estamos em crer que a distinção é importante no sentido
em que a mesma demonstra que há ordens normativas que são ilegítimas, na
medida em que somente uma ordem normativa justa pode ser uma ordem
normativa legítima. Um Estado que use uma ordem de mera força para reger os
seus assuntos internos não é legítimo porque não coloca a protecção da vida, da
dignidade e da liberdade dos seus cidadãos no topo da sua lista de tarefas.
Quando tal ocorre, os cidadãos poderão fazer uso do direito de resistência de
forma a mudar a situação.
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O Direito
É NECESSARIAMENTE JUSTO?
—————
PEDRO TIAGO FERREIRA
Tradutor e Formador
Mestrando em Teoria do Direito (FDUL)

A resposta à questão que serve como título deste estudo é afirmativa: o
Direito é, necessariamente, justo. Esta asserção será justificada através da
elucidação do que é uma "ordem normativa", objecto de análise da secção 2
deste trabalho, e de um argumento segundo o qual todas as ordens
normativas que não sejam valorativamente neutras contêm, inerentemente,
valores e princípios, que é desenvolvido na secção 3.
Existem ordens normativas naturais e sociais. As primeiras são compostas
pelas denominadas "leis da natureza", que descrevem a forma como os
processos naturais decorrem. As segundas são feitas pelo e para o Homem,
tendo como objectivo regular a vida em sociedade. Existe uma diferença
notória entre ambas, a saber, a de que as primeiras são descritivas, ao passo
que as segundas são prescritivas.
Para o presente ensaio, são somente relevantes as ordens normativas
sociais; assim, ao utilizarmos a expressão "ordem normativa" temos sempre
em vista as ordens normativas que regulam o comportamento de seres
humanos em sociedade.
O Direito é apenas uma de entre várias ordens normativas sociais
valorativas e prescritivas; conforme procuramos demonstrar ao longo da
secção 2, a Moral e a Religião inserem-se igualmente neste grupo. Estas três
ordens normativas obedecem a um ideal de Justiça. Há dois tipos de ordens
normativas que não o fazem: as ordens normativas valorativamente neutras
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(e.g. os sistemas linguísticos), e os sistemas de governação por nós
designados como "ordens normativas de mera força". Estes últimos contêm,
tal como a Moral, a Religião e o Direito, valores e princípios que orientam o
funcionamento do sistema. Contudo, tal como argumentamos na secção 3, a
Justiça não é o valor primordial das ordens de mera força. Haverá,
porventura, Estados autoritários e totalitários que utilizam, para reger os seus
assuntos internos, uma ordem normativa de mera força na qual a Justiça seja
um valor integrante. Todavia, estamos em crer que situações deste género
são raras; em todo o caso, desempenhe ou não algum papel nas ordens de
mera força, é seguro dizer que a Justiça não é, nestas mesmas ordens, o valor
ao qual todos os outros valores e princípios se subordinam. O que distingue o
Direito de ordens normativas de mera força é o facto de a Justiça ser o valor
principal de um ordenamento jurídico.

2. Ordens normativas
Segundo Neil MacCormick, determinada "ordem" é uma "ordem
normativa" na medida em que
one can account for it by reference to the fact that actors are guiding what they
do by reference to an opinion concerning what they and others ought to do.1

Desta definição retira-se uma característica essencial a todas as ordens
normativas, a saber, a coercividade. Para além disso, uma "ordem normativa"
tem, igualmente, que ser eficaz, dado que, na realidade,
... [a]n elaborate set of patterns for human conduct is taken to be 'binding' on
all persons within the ordered domain, and order prevails among the persons
addressed to the extent that they succeed in matching their conduct to the stipulated
patterns.2

No entanto, a coercividade e a eficácia não são as únicas características
comuns a todas as ordens normativas, visto que
... [t]he possibility of orderliness arising out of conformity to such patterns
depends, obviously, on the set of patterns amounting to a rationally intelligible

1

MacCormick, p. 16.

2

Idem, p. 11 (itálicos nossos).
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totality. Therefore there is a postulated systematic quality about the supposed
conduct-patterns or 'norms' that underlie the aspiration to order.3

Assim, as ordens normativas, para além de serem coercivas e eficazes, são
racionais. Na medida em que a coercividade é a possibilidade de exercer
coacção, i.e. de impor uma vontade alheia (v.g. a presente nas normas que
compõem a ordem normativa), esta acaba por ter um papel reabilitador face
à eficácia, visto que actua quando a conduta dos destinatários não
corresponda, conforme MacCormick diz, "to the stipulated patterns". Dito
por outras palavras, se as normas que compõem a ordem normativa não
forem acatadas, os infractores sofrerão uma sanção. Por aqui se vê como
estas duas características estão intimamente ligadas: por um lado, uma ordem
normativa sem coercividade não consegue, pura e simplesmente, ser eficaz,
dado que não existem elementos rectificadores da conduta desrespeitosa dos
destinatários; por outro lado, uma ordem normativa totalmente ineficaz,
entendendo-se por tal uma ordem normativa na qual os destinatários,
sistematicamente, infrinjam as normas a que estão adstritos, perderá a sua
coercividade em virtude de a possibilidade de exercer a coacção deixar de
existir em relação à grande maioria dos casos. Uma ordem normativa tem,
por conseguinte, que ser, simultaneamente, coerciva e eficaz; a ausência ou
deterioração de uma destas características será suficiente para tornar a ordem
normativa inoperante, o que fará com que a mesma deixe de ser uma
"ordem".
Quanto à racionalidade, a mesma está necessariamente presente porque as
ordens normativas configuram-se como "sistemas", i.e. um conjunto de
normas que não sejam contraditórias entre si e que, no cômputo geral, façam
sentido. A racionalidade é essencial para a eficácia da ordem normativa na
medida em que permite aos destinatários dessa mesma ordem saber como se
devem comportar. Um conjunto de disposições normativas irracionais, i.e.
contraditórias ou aleatórias, não permitirá que os destinatários saibam que
condutas devem adoptar porque neste caso haverá uma ausência daquilo a
que MacCormick se refere como "stipulated patterns".
No entanto, a racionalidade não implica a Justiça. Com efeito, o grau de
racionalidade hipoteticamente presente numa acção, ou em várias acções,
3

Ibidem.

| 48

O Direito é necessariamente justo?

que vise alcançar o Bem pode ser idêntico ao presente numa acção, ou grupo
de acções, que vise infligir o Mal, passando-se o mesmo com acções
valorativamente neutras. Por outras palavras, existe uma disjunção entre o
intuito com que se pratica uma acção e o seu grau de racionalidade. Acções
boas podem ser totalmente irracionais, ao passo que acções más podem ser
completamente racionais, sendo o inverso, por maioria de razão, igualmente
possível. Por conseguinte, uma ordem normativa, necessariamente coerciva e
eficaz, será racional na medida em que as suas disposições formem um todo
coerente, ausente de contradições e ao qual lhe subjaza um sentido,
independentemente de os objectivos prosseguidos por essa mesma ordem
normativa serem justos, injustos ou valorativamente neutros. Se, numa
determinada ordem normativa, existir uma injunção nos termos da qual os
membros da comunidade regida por essa mesma ordem têm que pagar, a
título de imposto, uma verba correspondente a 90% dos seus rendimentos
poderá, facilmente, qualificar-se tal obrigação como injusta, mas não como
irracional, visto que terá, certamente, uma teleologia bem definida (financiar
uma guerra, aumentar o pecúlio do soberano, impedir a possibilidade de
existência de propriedade privada, etc.). A ideia de Justiça não faz parte da
ideia de racionalidade; a racionalidade está presente tanto em ordens
normativas orientadas por uma ideia de Justiça como em ordens normativas
que posterguem toda e qualquer ideia de Justiça.
Existem várias ordens normativas que regulam diferentes aspectos da vida
em sociedade, sendo que algumas delas sobrepõem-se; contudo, todas têm
em comum o facto de serem, tal como acima referimos, coercivas, eficazes e
racionais. No entanto, a proporção da importância de cada um destes três
aspectos é variável, isto é, nem todas as ordens normativas gozam, em
proporção idêntica, de coercividade, eficácia e racionalidade, ao ponto de,
por vezes, um ou outro destes aspectos ser, primafacie, indiscernível.
Tomemos como exemplo os sistemas gramaticais das línguas naturais.
Estamos, no nosso entender, perante ordens normativas sociais na medida
em que sistemas deste género regulam o modo de comunicação dos membros
de uma determinada sociedade. Os factores racionalidade e eficácia são
facilmente discerníveis: de facto, os sistemas gramaticais das várias línguas
naturais são extremamente racionais, todos eles fazem sentido e permitem
que os seus falantes comuniquem. Estas ordens normativas são eficazes na
medida em que, pese embora excepções pontuais de uso incorrecto, devido a
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lapsos, conhecimento insuficiente no caso de se tratar de um falante
estrangeiro, baixo nível cultural de um falante nativo, etc., a generalidade dos
destinatários de cada uma destas ordens normativas, i.e. os falantes, adere ao
prescrito pelas normas linguísticas, utilizando-as adequadamente. Todavia, o
grau de coercividade presente nestas ordens normativas parece ser,
primafacie, inexistente, o que, no entanto, não corresponde à verdade; alguns
exemplos bastarão para apoiar o nosso argumento: na escola, o professor
corrige os alunos quando estes cometem erros linguísticos através da
aplicação de sanções, que podem ir desde o mero reparo até à atribuição de
uma nota negativa. O uso incorrecto da língua poderá impedir a
comunicação entre falantes, o que poderá gerar mal-entendidos com as
inerentes sanções sociais daí decorrentes. O pedantismo linguístico poderá,
em certas situações, levar a que os interlocutores do pedante desconsiderem
as suas ideias, ou, no limite, a aliená-lo, o que configura, igualmente, uma
sanção social.
Assim, uma ordem normativa como o sistema gramatical de uma língua
natural, que, à primeira vista, parece ser desprovida de coercividade, tem,
bem vistas as coisas, um grau de coercividade que não é, de todo,
negligenciável, ainda que seja, sem dúvida, diminuto quando comparado com
o grau de coercividade de outras ordens normativas. Esta linha de raciocínio
é igualmente aplicável a outras ordens normativas como, por exemplo, a
Moral, a Religião, o trato social ou o Direito. Todas as ordens normativas,
sem excepção, têm um grau de coercividade, eficácia e racionalidade que, no
entanto, pode estar presente em maior ou menor proporção.
Coercividade, eficácia e racionalidade são três características comuns a
todas as ordens normativas; no entanto, cada ordem normativa tem
características próprias que podem não ser partilhadas pelas demais. Assim, a
Religião e o Direito, por exemplo, são ordens normativas institucionais,
entendendo-se por "instituição"
a public system of rules which defines offices and positions with their rights and
duties, powers and immunities, and the like. These rules specify certain forms of
action as permissible, others as forbidden; and they provide for certain penalties
and defenses, and so on, when violations occur. (...) An institution may be thought
of in two ways: first as an abstract object, that is, as a possible form of conduct
expressed by a system of rules; and second, as the realization in the thought and
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conduct of certain persons at a certain time and place of the actions specified by
these rules. (...) An institution exists at a certain time and place when the actions
specified by it are regularly carried out in accordance with a public understanding
that the system of rules defining the institution is to be followed.4

O facto de a Religião e de o Direito serem institucionais, i.e. de possuírem
órgãos responsáveis pela criação e/ou aplicação de normas, aumenta o grau
de coercividade em relação a ordens normativas como a Moral ou os sistemas
gramaticais, que, por seu turno, não são institucionais, visto que não têm
órgãos de criação e/ou aplicação das normas que compõem as respectivas
ordens normativas. A institucionalização é, portanto, um exemplo de uma
característica presente em certas ordens normativas, mas ausente noutras.
A Justiça é um valor que caracteriza a Religião, a Moral e o Direito,
embora esteja ausente dos sistemas linguísticos, dado que estes são
valorativamente neutros, e, por isso, não necessitam nem de aceitar, nem de
afastar quaisquer concepções de Justiça. A maneira como a Justiça se
manifesta e opera na Religião e na Moral cai fora do escopo deste ensaio e,
por isso, não será aqui analisada. Quanto ao papel da Justiça no Direito, este
é por nós longamente examinado em Os direitos fundamentais como garante da
ideia de Direito; neste ensaio, arguimos que a Justiça é um aspecto material
inerente à ideia de Direito, sendo que do valor Justiça emanam três valores e
um princípio que têm que estar sempre presentes para que uma ordem
normativa institucional seja considerada Direito:
Os valores prendem-se com a pessoa humana: inviolabilidade da sua vida,
preservação da sua dignidade e respeito pela sua liberdade. O princípio é o de que
todos os seres humanos merecem igualdade de tratamento na criação e aplicação
do Direito. (...) Uma ideia de Direito tem, de uma perspectiva material, que ser
justa, isto é, que proteger a vida, a dignidade e a liberdade da pessoa humana,
concedendo a todas as pessoas tratamento igualitário.5

No entanto, há ordens normativas institucionais, utilizadas por
determinados Estados para a governação interna dos seus assuntos, que têm

4

Rawls, pp. 47 e 48.

5

Ferreira, Os direitos fundamentais, p. 5. Cf. igualmente pp. 16-22.
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um grau de coercividade, eficácia e racionalidade em tudo idêntico ao
presente no Direito, mas que não protegem, igualitariamente, a vida, a
dignidade e a liberdade da pessoa humana. Estados contemporâneos como
Cuba e a Coreia do Norte são exemplos disso mesmo, bem como o regime
nacional-socialista que operou, na Alemanha, entre 1933 e 1945. Pode-se
dizer que Estados como os aqui mencionados não operam sob uma
concepção de Justiça, isto é, não protegem, igualitariamente, a vida, a
dignidade e a liberdade dos seus cidadãos. Contudo, é comum, embora não
unânime, a ideia de que, em Estados semelhantes aos mencionados, existe
uma ordem jurídica. Joseph Raz diz, a este propósito, o seguinte:
I believe, for example, that there have been, maybe there are, viciously racist
legal systems, which lacked all legitimate authority: that is, legal systems whose lack
of legitimacy casts no doubt on their character as legal systems (and of course they
did claim legitimate authority, and were thought to have such authority by many
whose racism blinded them to the wickedness of their law). Those who maintain
that the law inevitably enjoys legitimate authority will doubt not the existence of
such political societies, but the status of their system of rules and institutions as legal.
They will deny that such societies have law, or they will insist that while we can call it
law it is not really law in the full sense of the word.6

Na medida em que a "autoridade legítima" advém da Moral,7 e tendo em
atenção que a Moral se orienta por um ideal de Justiça, o Direito, ao
reclamar, para si, autoridade moral, está, inerentemente, sujeito a um ideal
de Justiça. Por aqui se explica a afirmação dos filósofos jus-naturalistas,
historicamente atribuída a S. Agostinho e retomada no período escolástico da
Idade Média por S. Tomás, de que "lex iniusta non est lex".8 Esta asserção
está, por sua vez, na origem da conhecida querela entre o jus-naturalismo e
um tipo de positivismo jurídico,9 a saber, a de se o Direito deve, ou não,
respeitar a Moral. Esta querela não tem razão de ser, conforme arguimos

6

Raz, Nature, p. 113. Itálicos nossos.

7

Cf. idem, pp. 111 e 112. Cf. igualmente Raz, Legitimate Authority, pp. 3-27.

8

Cf. S. Agostinho, Livro I, Capítulo 5, nº 11 e S. Tomás, Parte I-II, Questão 95, artigo 2.

9

Hart, p. 57, nota 25.
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noutro lugar,10 em virtude de formular as questões erradas: com efeito, existe
uma relação necessária entre a Moral e o Direito ao nível da criação das fontes
do Direito,11 do acatamento do seu conteúdo por parte dos destinatários,12 e
da sua aplicação a casos concretos.13 A questão não é, portanto, a de se o
Direito está, ou não, subordinado à Moral; embora sejam duas ordens
normativas distintas, a Moral exerce, em certos domínios, uma influência
sobre o Direito à qual este não se consegue eximir. A questão que deve ser
colocada é a de saber se uma ordem normativa que infrinja quer a moral
individual14 dos seus destinatários, quer a moral convencional15 da sociedade
que visa reger, o que é normalmente conseguido através do desrespeito pelos
três valores e princípio acima referidos como emanando da Justiça, pode ser
considerada Direito. No nosso entender, a resposta é negativa. Assim, se um
Estado utilizar uma ordem normativa institucional, dotada de coercividade,
eficácia e racionalidade e que respeite e garanta a protecção da vida, da
dignidade e da liberdade da pessoa humana, de forma igualitária, seguindo
assim um ideal de Justiça, poder-se-á dizer que esse Estado é um Estado que
se encontra submetido ao Direito e que, portanto, tem uma ordem jurídica.
Um Estado que use, para reger os seus assuntos internos, uma ordem
normativa institucional que desrespeite o ideal de Justiça acima referido não
terá uma ordem jurídica, por muito coerciva, eficaz e racional que esta
mesma ordem normativa possa ser. Nestas circunstâncias, o Estado rege-se
por aquilo que designamos por "ordem de mera força".

3. Valores e princípios
Todas as ordens normativas que não sejam valorativamente neutras
contêm, por definição, valores e princípios. É contra-intuitivo pensar que
valores e princípios possam ser injustos ou imorais; com efeito, à ideia de que
10

Cf. Ferreira, A Relação.

11

Cf. idem, pp. 4211-4214.

12

Cf. ibidem, pp. 4214-4222.

13

Cf. ibidem, pp. 4222-4224.

14

Por "moral individual" entendemos "o conjunto de disposições morais que determinado indivíduo, a partir
da sua própria perspectiva, considera válidas, e através das quais pauta a sua conduta." Ibidem, p. 4201.
15
Por "moral convencional" entendemos "o conjunto de normas morais segundo as quais uma determinada
sociedade, globalmente considerada, se rege." Ibidem, pp. 4201-4202.
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algo é um "valor", ou um "princípio", subjaz a noção de que esse algo é
intrinsecamente bom, e, portanto, moral.
Seguindo esta linha de raciocínio, é inevitável a conclusão de que as
ordens de mera força, que são ordens normativas, usadas por Estados
autoritários ou totalitários para regerem os seus assuntos internos,
incorporam valores e princípios que são inerentemente bons. Parece, desta
forma, que estamos, à primeira vista, diante de um paradoxo: como pode
uma ordem de mera força, que não é uma ordem jurídica na medida em que
não respeita um ideal de Justiça, conter valores e princípios que são
inerentemente bons, e, por conseguinte, morais?
O paradoxo é imediatamente dissolvido a partir do momento em que se
constate que os valores e princípios, sendo, em si mesmos, bons, justos e
morais, podem, sem embargo, ser utilizados de uma forma nefasta. Assim,
por exemplo, os princípios marxistas, quer os originariamente desenvolvidos
por Karl Marx, quer as interpretações de Kim Il Sung, de Vladimir Lenin ou
de Mao Zedong, que deram origem, respectivamente, ao conceito juche, ao
marxismo-leninismo e ao maoísmo, são, em si mesmos, princípios legítimos
de boa governação que visam garantir a independência do Estado e a
prosperidade da sociedade. À primeira vista, nada haveria de errado em
utilizá-los como princípios orientadores de uma ordem normativa justa, o que
significa que os mesmos não são incompatíveis com uma ideia de Direito.
Dito por outras palavras, nada há de incongruente em imaginar-se, em tese,
um sistema jurídico, inerentemente garantidor, de forma igualitária, da vida,
da dignidade e da liberdade da pessoa humana, que fosse, simultaneamente,
guiado pelos princípios marxistas ou pelos princípios seus derivados.
Contudo, e independentemente das doutrinas políticas vigentes numa
determinada sociedade, é inevitável a existência de conflitos entre o bemestar da sociedade e o bem-estar do indivíduo, ou, para utilizar terminologia
jurídico-política, entre o interesse público e o interesse privado. Aquilo que
um Estado submetido ao Direito consegue fazer, nomeadamente através da
consagração constitucional de um catálogo de direitos fundamentais, é
assegurar-se que o interesse público, que tem, em condições normais, que
sobrepor-se ao interesse privado, não oblitera, no entanto, o direito que os
cidadãos têm a ver, de forma igualitária, a sua vida, dignidade e liberdade
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preservadas.16 Isto significa que, quando exista um conflito entre um
interesse público e um interesse privado do cidadão que afecte, para utilizar a
terminologia de certas doutrinas que versam sobre a temática dos direitos
fundamentais, o "núcleo, ou conteúdo, essencial" da sua liberdade ou dignidade,
bem como a sua vida,17 o conflito deve ser decidido em prol do cidadão, e
não a favor do Estado. Assim, poderá ser do interesse público confiscar bens
que sejam propriedade privada dos cidadãos de forma a saldar a dívida
externa, o que permitiria asseverar a independência (económica, política) do
Estado. No entanto, tal medida ofenderia o núcleo essencial da liberdade e
da dignidade do cidadão, dado que a propriedade privada permite às pessoas
viverem de uma forma livre e digna.18
O pendor comunitário das ideias marxistas e neo-marxistas, ao não ser
contrabalançado pela submissão do poder do Estado ao Direito, resulta,
conforme a história o demonstra, no surgimento de Estados autoritários ou
totalitários. Contudo, o problema não reside na adopção de princípios e
valores comunistas; o que caracteriza um Estado como sendo autoritário ou
totalitário é o facto de a ordem normativa utilizada por esse mesmo Estado
para gerir os seus assuntos internos privilegiar a prevalência do interesse
público, do interesse comunitário, do interesse estatal mesmo quando este
interesse ofende os três valores e princípio por nós identificados como cerne
da ideia de Justiça, à qual uma ordem normativa justa, como o Direito, está,
pelas razões acima mencionadas, inerentemente adstrita.

16
É nossa contenção que os direitos fundamentais são apenas a melhor forma de garantir o respeito
igualitário pela vida, dignidade e liberdade dos cidadãos. Não são, no entanto, a única forma de o conseguir,
pelo que a sua consagração, pelo Direito positivo, não é estritamente necessária para defender a Justiça
inerente à ideia de Direito. Isto leva a que todos os direitos fundamentais, como, por exemplo, a propriedade
privada, o trabalho, a educação, etc. só tenham valor na medida em que possibilitem às pessoas que vivam
dignamente e em liberdade. Os direitos fundamentais são, por conseguinte, meios para realizar a ideia de
Justiça presente no Direito, e não fins em si mesmos. Logo, todos os direitos fundamentais são reconduzíveis
aos três valores sempre presentes na ideia de Direito. Cf., para uma exposição completa deste argumento,
Ferreira, Os direitos fundamentais.
17
Ao contrário do que acontece com outros valores, bem como com alguns princípios, a vida humana não
pode ser delimitada através desta terminologia, dado que a vida não tem um "conteúdo essencial" por
oposição a um "conteúdo periférico". A vida ou é preservada ou destruída, sendo, por conseguinte,
insusceptível de ser meramente restringida.
18

Cf. Ferreira, Os direitos fundamentais, pp. 43-47.
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Isto não significa que o Direito trate os valores vida, dignidade e liberdade
da pessoa humana como sendo absolutos;19 existem razões válidas para, em
certas circunstâncias, privar os cidadãos da sua vida, da sua dignidade ou da
sua liberdade. A aplicação de penas de prisão ou da pena de morte é disso
um exemplo. Quanto ao primeiro caso, é consensual que a aplicação de uma
pena de prisão, que priva o condenado da sua liberdade e afecta, em grande
medida, a sua dignidade, é essencial para proteger a vida, a dignidade e a
liberdade dos restantes membros da comunidade. Argumentar o mesmo para
a pena de morte é mais polémico, mas o facto é que o argumento de que a
pena de morte serve pretensões de prevenção geral existe e não é descabido;
com efeito, mesmo discordando da existência da pena de morte, que afasta as
pretensões reabilitadoras de um sistema jurídico-penal, o que é facto é que
temos que reconhecer que a existência da mesma é racional, na medida em
que visa imprimir na comunidade a sensação de que certos comportamentos
(v.g. homicídio) são intoleráveis. Por outro lado, priva o condenado da sua
vida, o que, primafacie, equivale ao postergar do valor principal da Justiça. É
um caso clássico onde o interesse público se sobrepõe ao interesse privado,
não por factores económicos, mas sim com o intuito de dissuadir os cidadãos
de se assassinarem mutuamente. Parece-nos claro que a aplicação da pena de
morte a outros crimes que não o de homicídio seria uma violação clara da
Justiça; uma ordem normativa que preveja tal situação não poderá ser
considerada Direito. Será uma ordem de mera força. No entanto, o mesmo
não pode ser dito de forma tão peremptória quando a pena de morte seja
somente aplicável em casos de homicídio. Cremos que a elucidação completa
desta questão passaria por debater se a ideia de Direito exige, ou não, um
sistema penal reabilitador, ou se, por outro lado, será compatível com um
esquema de justiça retributiva. Esta é uma discussão que não pode ser
encetada aqui.
O ponto onde queremos chegar é o de que num Estado cuja ordem
normativa seja uma ordem jurídica existe, em situações de conflito entre
19
Cremos que o princípio da igualdade não é susceptível de ser pensado quer em termos absolutos, quer
em termos relativos, na medida em que o princípio implica somente que se trate o igual por igual e o desigual
por desigual. Decidir o que é igual ou desigual é algo que é historicamente contingente, e, portanto, não pode
ser absolutizado; por outro lado, o princípio da igualdade nunca colide com outros princípios; apenas diz que
não pode haver discriminação aleatória, o que se compatibiliza com a existência, numa dada ordem
normativa, de qualquer valor ou princípio. Assim, o princípio da igualdade pode ser respeitado ou infringido,
mas é contra-intuitivo pensar-se que pode ser meramente restringido.
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interesse público e interesse privado que incidam sobre a vida, a dignidade ou
a liberdade dos cidadãos, uma presunção em prol destes últimos. Esta
presunção é elidível: se, para assegurar o interesse público, for necessário
expropriar um cidadão da sua propriedade privada, tal poderá ser feito
através da atribuição de uma compensação justa. Em circunstâncias como a
descrita, o direito fundamental à propriedade privada é suprimido, mas a
restrição imposta à dignidade e à liberdade da pessoa do proprietário não é
insustentável. O interesse público prevalece normalmente, mas não
incondicionalmente. É precisamente neste ponto que se distingue uma ordem
jurídica de uma ordem de mera força. Numa ordem de mera força, o
interesse estatal prevalece mesmo em situações de conflito com a vida, a
dignidade ou a liberdade dos cidadãos. O poder do Estado não conhece
limites jurídicos precisamente porque o Estado não se encontra submetido ao
Direito, o que nos leva a concluir que, em Estados autoritários ou totalitários,
não existem ordens jurídicas; existe somente força. É uma força coerciva,
eficaz, racional, sistemática e que obedece a valores e princípios, mas que não
coloca a Justiça numa posição hierarquicamente superior à dos restantes
valores e princípios que integrem essa ordem normativa de mera força.

4. Conclusões
Poder-se-á objectar que a distinção introduzida neste trabalho entre
ordens normativas jurídicas e ordens normativas de mera força é meramente
terminológica, carecendo de qualquer alcance prático. No fundo, ambas as
ordens normativas seriam ordens jurídicas, com a diferença de que umas
seriam justas, ao passo que as outras não. Existe, no entanto, uma diferença
importante ao nível do funcionamento de uma ordem jurídica e de uma
ordem de mera força. Esta diferença poderá ser irrelevante de um ponto de
vista prático, mas não o é de um ponto de vista filosófico, e prende-se com a
legitimidade de cada um dos sistemas que, por sua vez, se liga à legitimidade
do exercício do direito de resistência. Partindo da assumpção de que as
teorias contratualistas descrevem adequadamente, de um ponto de vista
filosófico, a origem do poder, isto é, pressupondo que o poder originário
reside no povo, que, através de um contrato, o delega num soberano, ou
numa assembleia de representantes, estamos em crer que a principal cláusula
deste contrato é a de que o poder seja exercido, por parte do soberano ou dos
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representantes, através do Direito, ou seja, com Justiça. Deste ponto de vista,
utilizar um sistema de mera força equivale a um incumprimento contratual, o
que legitima, por parte do povo, o exercício do direito de resistência. Logo,
depor o poder que governa o Estado através do uso da mera força não é uma
conduta antijurídica, na medida em que o sistema deposto não era um
sistema jurídico. Assim, estamos em crer que a distinção por nós introduzida
não é meramente terminológica. É uma distinção entre a natureza do Direito
e a natureza de outros sistemas institucionais que gozam de igual
coercividade, eficácia e racionalidade, mas que não são legítimos por
postergarem o valor Justiça, que é inerente a toda e qualquer concepção de
Direito.
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A adopção
A IDENTIDADE PESSOAL E GENÉTICA
FÁTIMA GALANTE

Juíza Desembargadora
Doutoranda em Direito (Ciências Jurídicas)

RESUMO:
O direito ao conhecimento da identidade genética, o conhecimento da
ascendência biológica do indivíduo, deve ser encarado como um corolário do
princípio da dignidade da pessoa humana. A herança genética constitui elemento
substancial que individualiza o ser humano das demais pessoas, simbolizando a
sua dimensão absoluta na vida em sociedade.
Os novos conhecimentos científicos, em especial da ciência da medicina
genética e biotecnologia, a descoberta do genoma humano, deram uma nova
dimensão a esta problemática, sobretudo quando se equaciona e analisa o direito
à identidade genética e o direito à intimidade, como dois princípios fundamentais
inerentes à dignidade da pessoa humana.
O direito do adoptado ao conhecimento da identidade genética é essencial para
a garantia da sua historicidade pessoal, para a sua integridade psíquica, para o
pleno desenvolvimento da sua personalidade e em face dos seus direitos de
personalidade, sem que isso corresponda à anulação do seu estado de filiação
estabelecido pelos vínculos jurídicos.

PALAVRAS-CHAVE:
Adopção. Identidade pessoal. Identidade genética. Direitos de Personalidade.
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A adopção
A IDENTIDADE PESSOAL E GENÉTICA
—————
FÁTIMA GALANTE

Juíza Desembargadora
Doutoranda em Direito (Ciências Jurídicas)

«A eterna questão “Quem?” desde sempre se colocou e continuará a
colocar. Apenas as formas de lhe responder se modificaram. Desde Pilatos, que
perguntou a Jesus “quem és Tu?”, até ao magistrado que questiona “quem é
o pai da criança?”, a problemática de fundo será sempre a mesma.
A inovação consiste em, graças aos progressos na área da identificação
genética, o juiz, actualmente, poder obter uma resposta científicamente
comprovada a esta questão».1

1. A identidade pessoal e genética
A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos
(DUGHDH), de 11 de Novembro de 19972, elaborada pela UNESCO,
declara, logo no seu artigo 1º, que o «genoma humano tem subjacente a
unidade fundamental de todos os membros da família humana, bem como o
reconhecimento da sua inerente dignidade e diversidade. Em sentido
simbólico, constitui o património da Humanidade». Ou seja, ao genoma
humano é reconhecida uma dimensão geral, característica de todos aqueles
que pertencem à espécie humana, e uma dimensão individual, na medida e

1

BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves – Direito ao Genoma Humano, Coimbra: Almedina, 2007.p. 505.

2

DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE O GENOMA HUMANO E OS DIREITOS HUMANOS [Consult. Maio 2013]. Disponível em:
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_19/IIIPAG3_19_1.htm
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que difere de todo o ser humano que recebe dos seus progenitores, no
momento da concepção o chamado património genético.
«Não é fácil uma definição abrangente de património genético considerada
a sua complexidade intrínseca. Talvez se possa adiantar, património genético
no sentido de universo de componentes físicos, psíquicos e culturais que
começam no antepassado remoto, permanecem constantes embora com
naturais mutações ao longo das gerações, e que, em conjugação com factores
ambientais e num permanente processo de inter-acção, passam a constituir a
nossa própria identidade e que, por isso, temos o direito de guardar e defender
e depois de transmitir.»3
Paulo Otero parte do pressuposto de que a identidade pessoal envolve uma
dimensão absoluta ou individual, que torna cada ser humano um ser único
dotado de uma «irrepetibilidade natural: a identidade pessoal de cada pessoa
humana, expressão da individualidade da sua própria e exclusiva personalidade
física e psíquica, assente na inexistência presente ou futura de dois seres
humanos totalmente iguais»4. Cada ser humano é único, exclusivo, original,
sem cópia, irrepetível e insubstituível. Logo, a questão da identidade pessoal
está ligada, necessariamente, ao direito natural à diferença de casa pessoa, que,
muito embora igual em direitos e deveres com relação às demais, é, todavia,
na sua complexa humanidade, diferente de todos os demais seres humanos.
Esta identidade individualizadora constitui o pressuposto para o
reconhecimento a todo o ser humano de uma dignidade autónoma, sendo que,
o desenvolvimento de personalidade está inexoravelmente ligado à concreta
personalidade de cada ser humano vivo, o que significa que o direito ao
desenvolvimento da personalidade acarreta um direito à identidade pessoal e
genética de cada indivíduo.
Rabindranath Capelo de Sousa refere, a este respeito, que a tutela da
identidade compreende tudo o que individualiza a pessoa, incidindo, pois,
sobre a configuração somático-psíquica de cada indivíduo, sua imagem física,
seus gestos, sua voz, sua escrita e seu retrato moral. Todavia, a identidade,
para ele, não se restringe aos sinais designativos da pessoa, mas recai, também,
sobre as formas de inserção sócio-ambiental do homem, como sua imagem de

3

BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves - Direito ao Património Genético, Coimbra: Almedina, 1998. p. 17.

4

OTERO, Paulo - Personalidade e Identidade Pessoal e Genética do Ser Humano: um perfil constitucional da
bioética, Coimbra: Almedina, 1999. p. 65.
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vida, sua história pessoal, sua identidade sexual, familiar, racial, linguística,
religiosa, política e cultural. Por fim, o bem da identidade abrange, ainda, os
sinais sociais de identificação humana, consistentes no nome e seus acessórios,
na filiação reconhecida, no estado civil, na naturalidade e no domicílio5
A identidade, que compreende a verdade sobre a própria origem, não se
esgota num código genético informador do genótipo, já que são igualmente
essenciais a essa identidade, de um modo geral, os episódios vivenciados pelo
indivíduo, de forma consciente. O conhecimento da ascendência biológica do
indivíduo é um direito personalíssimo, fundamental para a plena estruturação
da sua integridade psíquica.
A identidade pessoal, que inclui a identidade e o património genéticos,
assume uma relevância cada vez maior se tivermos em conta a revolução
biotecnológica a que se vem assistindo e a actual conjuntura em que se
desenvolvem os valores sociais, perante os riscos crescentes de manipulação,
nomeadamente, pela clonagem do genoma humano67.
A Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, adoptada em
Oviedo a 4 de Abril de 1997, representou o primeiro grande passo dado na
conquista dos chamados direitos biomédicos, vem proibir a clonagem de seres
humanos. Esta convenção visou, segundo Luís Archer, encontrar um quadro
normativo mínimo comum a nível europeu que estabelecesse «os equilíbrios
justos mas difíceis entre os direitos e os interesses do indivíduo, da sociedade,
da ciência e da espécie humana»8.
Citando Stela Barbas «“ciência sem consciência é a ruína da Alma”; este
pensamento de quatro séculos é cada vez mais actual.»9
Paulo Otero, afirma que daqui decorre a proibição da clonagem humana,
por se tratar de processo pelo qual se consegue a criação de seres humanos
5
RABINDRANATH, Capelo de Sousa - O Direito Geral de Personalidade, Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 352355.
6
Sobre o tema consulte-se OTERO, Paulo - Personalidade e Identidade Pessoal e Genética do Ser Humano,
Coimbra: Almedina, 1999; BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves - Direito ao Património Genético, Coimbra:
Almedina, 1998.
7
Genoma: o conjunto de todo o material genético contido nos cromossomas de cada organismo, sabendose que todas as células desse organismo contêm essa informação, correspondendo a sigla ADN a Ácido
Desoxirribonucleico.
8
ARCHER, LUÍS in prefácio de: MARTINHO DA SILVA, Paula - Convenção dos Direitos do Homem e da
Biomedicina Anotada, Lisboa: Edições Cosmo, 1997. p. 13.
9

BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves - Direito ao Património Genético, Coimbra: Almedina, 1998. p. 47.
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rigorosamente iguais, «verdadeiro mecanismo de produção em “fotocópia” de
um mesmo ser»10. Esta pessoa geneticamente nada mais seria que uma cópia
biológica, implicando em profundo atentado contra seus direitos fundamentais
inalienáveis.
«O direito à vida reconhecido a todos os indivíduos, pressupõe a
singularidade ou infungibilidade, a indivisibilidade e a irrepetibilidade de cada
pessoa humana»11.
Com efeito, se até meados do século XX, quando foi descoberta a molécula
do DNA - ácido desoxirribonucléico -, não era possível aferir, cientificamente,
o vínculo biológico entre duas pessoas, a situação modificou-se com a
descoberta da estrutura tridimensional da molécula do DNA, em 1953, no
Reino Unido.
Esta possibilidade gerada pelas técnicas de análise do DNA deu origem a
novas demandas, que extrapolaram o anseio do estabelecimento da filiação.
Em 1972, foi possível criar a primeira molécula de ADN artificialmente
recombinada dos ADNs de dois diferentes organismos e em 25 de Julho de
1978 nasceu, em Inglaterra, o primeiro bébé proveta. Em 13 de outubro de
1993 foi apresentado o método de clonagem de embriões humanos12.
A possibilidade da realização da clonagem de humanos coloca para filósofos
e juristas a tarefa de repensar argumentos lógico-racionais a respeito da ideia
de pessoa humana e sua identidade.
Está em causa a protecção da integridade física, relacionada à prevenção de
doenças genéticas, ou motivos de carácter sócio-jurídicos, como seja o de
prevenir as relações incestuosas, mas, como refere Antunes Varela,
«principalmente por amor à própria verdade, para cada um saber quem foram
seus reais progenitores, que sangue lhe corre nas veias, em que medida
intervieram a força da natureza e a técnica dos laboratórios no fenómeno
capital dos nascimentos.»13.

10

OTERO, Paulo – op. cit. p. .67.

11

Idem, ibidem, p. 70.

12

Idem, ibidem. p. 27-39.

13

VARELA, João de Matos Antunes - A inseminação artificial e a filiação perante o direito português e o direito
brasileiro. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Direito Comparado. 1993, n.º 15. p. 35.
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O direito à identidade abrange, pois, a historicidade pessoal, facultando-se
ao titular o direito ao conhecimento das circunstâncias em que foi gerado e das
pessoas que determinaram biologicamente sua existência.
A protecção à personalidade, exige que o direito tutele o direito à verdade,
o direito ao conhecimento das origens genéticas, por forma a, em última
instância seja preservada a própria identidade pessoal do ser humano.

2. O Direito ao conhecimento das origens genéticas

2.1. O Direito à identidade pessoal e genética no Direito Comparado
No âmbito dos direitos fundamentais, a Declaração dos Direitos Humanos
(DUDH), promulgada pela Organização das Nações Unidas, em 10 de
Dezembro de 1948, destaca, no seu artigo 1º, a defesa do direito à liberdade e
à igualdade, em idêntica intensidade para todos, englobando, da mesma forma,
a dignidade e os direitos14.
A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, (CEDH) de 4 de
Novembro de 195015, no artigo 8º, n.ºs 1 e 2, proclama, que «qualquer pessoa
tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua
correspondência», e que «não pode haver ingerência da autoridade pública no
exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e
constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária
para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar
económico do país, a defesa da ordem e a prevenção de infracções penais, a
protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das liberdades
de terceiros»
Acerca da interpretação deste normativo, o Tribunal Europeu dos Direitos
do Homem (TEDH) vem entendendo que a tutela da vida privada e familiar
engloba um direito à identidade e ao desenvolvimento pessoal, que, para além
de defender o indivíduo das ingerências arbitrárias dos poderes públicos na sua

14
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Artigo 1º. “Todos os seres humanos nascem livres
e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros
com espírito de fraternidade”. [Consult. Maio 2013]. Disponível em http://dre.pt/comum/html/legis/dudh.html.
15
BARRETO, Ireneu Cabral - A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 3ª edição, Coimbra: Coimbra
Editora, 2005. p. 32. ISBN 972-232-1350-8.
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vida privada, não se limita a impor aos Estados o dever de se absterem de
semelhantes ingerências, dela decorrendo, também determinadas obrigações
positivas destinadas a efectivar o respeito pela vida privada, que podem
implicar, quando necessário, a adopção de determinadas medidas que
assegurem a protecção da vida privada mesmo nas relações dos indivíduos
entre si.
No sentido da consagração de um direito de conhecer as origens genéticas,
isto é, em conhecer as informações de que careça para melhor compreender a
sua infância e os seus anos de formação, com fundamento no citado artigo 8º
da CEDH, pronunciaram-se, entre outros, os Acórdãos do TEDH «Gaskin c
Royaume-Uni», de 7 de Julho de 1989 e «Odièvre c. France», de 13 de
Fevereiro de 2003, em que se reconhece o direito ao conhecimento da
ascendência genética, sem que as autoridades pudessem impedir de obter tais
informações, pelo que a interdição de acesso a ficheiros contendo os dados
pessoais que permitiam compreender a infância e os anos de formação da
personalidade dos referidos cidadãos, contraria o disposto no n.º 1 do artigo 8º
da CEDH16.
Portanto, o artigo 8º que visa essencialmente defender o indivíduo das
ingerências arbitrárias dos poderes públicos na sua vida privada, não se limita
a impor aos Estados o dever de se absterem de semelhantes ingerências, dela
decorrendo, a par dessa obrigação negativa (ou de “non facere”), determinadas
obrigações positivas destinadas a efectivar o respeito pela vida privada, que
podem implicar, quando necessário, a adopção de determinadas medidas que
assegurem a protecção da vida privada mesmo nas relações dos indivíduos
entre si.
Também a Convenção dos Direitos da Criança, das Nações Unidas
(Resolução n.º 44/25, de 20 de Novembro de 1989), no seu artigo 7º n.º 1,
estatui que a “criança será registada imediatamente após seu nascimento e terá
direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e,
na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles”,
determinando-se, aos Estados-Partes da Convenção, no seu n.º 2, que

16
REIS, Rafael Luís Vale - O direito ao conhecimento das origens genéticas, Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p.
24-25.; BARRETO, Ireneu Cabral – op. cit., p. 181-187.
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promovam os direitos assumidos, bem como viabilizem a sua aplicabilidade,
“sobretudo se, de outro modo, a criança se tornaria apátrida” 17.
Com relevância no âmbito da adopção, a Convenção relativa à Protecção
das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adopção Internacional18, de 29
de Maio de 1993, dispõe, no seu artigo 30º, n.º 1 que «as autoridades
competentes de um Estado devem assegurar a protecção das informações que
detenham sobre a origem da criança, em particular informações relativas à
identidade dos seus pais, assim como a história clínica da criança e da sua
família».
Do n.º 2 do mesmo preceito legal resulta que estas autoridades assegurarão
o acesso da criança ou do seu representante legal, mediante orientação
adequada, a estas informações, desde que tal seja permitido pela lei desse
Estado.
A Carta dos Direitos Fundamentais, da União Europeia, prevê, no seu
artigo 24º., n.º 3, que «todas as crianças têm o direito de manter regularmente
relações pessoais e contactos directos com ambos os progenitores, excepto se
isso for contrário aos seus interesses»19 e a Resolução do Parlamento Europeu
sobre a fecundação artificial in vivo e in vitro. de 16 de Março de 1989,
concretizando o direito ao conhecimento das origens genéticas, veio
determinar aos Estados o respeito pelo direito da pessoa gerada com recurso a
essas técnicas, a conhecer a sua origem genéticas, nos mesmos termos em que
tal direito do adoptado seja tutelado.

2.2. A Lei Fundamental e o direito à identidade pessoal e genética
O acolhimento pelo direito constitucional de um direito ao conhecimento
das origens genéticas vem suscitando cada vez mais a atenção da doutrina e da
jurisprudência.
Em sintonia, também o legislador tem sentido a necessidade de disciplinar
esta matéria, designadamente por força das novas questões suscitadas com a

17
CONVENÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS [Consult. Maio
http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
18
19

2013].

Disponível

em:

DECRETO-LEI n.º 6/2003. Diário da República I Série-A. N.º 47 (25-02-2003).

Sobre o documento v. MIRANDA, Jorge - Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais, Estoril: Principia
Editora, 2006. p. 483 e seguintes. ISBN 972-8818-62-9.
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possibilidade de procriação medicamente assistida, ou com a alteração do
pensamento jurídico em torno do direito de adopção.
Ademais, o julgador carece de directivas, linhas de orientação que norteiem
a apreciação dos casos concretos que chegam aos tribunais.
Na Europa, foi à doutrina e jurisprudência alemãs que, nos idos anos
quarenta do século XX, coube o papel impulsionador na defesa da existência
de um direito ao conhecimento das próprias origens, concluindo-se que tal
direito encontrava o seu fundamento na dignidade da pessoa humana,
entendimento que veio a ser secundado pelo Tribunal Constitucional federal
Alemão a partir de finais da década de 80, do século XX.
E este entendimento repercutiu-se, de um modo genérico, nos restantes
países europeus.
Na Holanda, também o Supremo Tribunal reconheceu o direito da criança
conhecer a identidade dos pais biológicos, como forma de tutela da sua
personalidade.
Em Espanha, a doutrina encontra do direito ao conhecimento da identidade
genética, no direito constitucional, afirmando Rivero Hernandez que o
ordenamento jurídico espanhol reconhece um direito geral ao conhecimento
da origem biológica da pessoa com fundamento na Constituição20.
No plano constitucional português, tal como ocorre na generalidade dos
ordenamentos constitucionais europeus, o direito ao conhecimento das origens
genéticas não vem expressamente consagrado.
O artigo 1º da Constituição da República Portuguesa (CRP) vem consagrar
o princípio da dignidade da pessoa humana, que, como faz notar Gomes
Canotilho, tem uma função unificadora de todos os direitos fundamentais21
Já no capítulo dos direitos liberdades e garantias, o artigo 26º da CRP, sob
a epígrafe “Outros direitos pessoais”, prevê o seguinte:
«1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom

20
REIS, Rafael Luís Vale - O direito ao conhecimento das origens genéticas, Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p.
37-56.
21
CANOTILHO, J.J. Gomes/MOREIRA, Vital – Constituição da República Anotada, 4ª ed., Coimbra: Coimbra
Editora, 2007. p. 58-59.
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nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada
e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação.
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abusiva, ou
contrária à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias.
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano,
nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na
experimentação científica.
4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem
efectuar-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter como
fundamento motivos políticos.»22
O artigo 26º n.º 3 da CRP vem expressamente consagrar o direito à
identidade genética. Este preceito foi introduzido pela Lei Constitucional n.º
1/97, de 20 de Setembro e “traduz a elevação a nível constitucional formal da
chamada «bioconstituição» ou «constituição biomédica»23.
No fundo a norma contida no artigo 26º n.º 3 da CRP veio explicitar a
protecção de uma das concretizações do direito à identidade pessoal na medida
em que o direito à identidade genética é um direito integrante do direito à
identidade pessoal e como dessa forma protegido. Ou seja, o n.º 3 do artigo
26º da Constituição visa tutelar o direito à identidade genética e a imposição
legiferante para o garantir. (art.º 26º n.º 3 CRP), quando refere que dispõe que
«a lei garantirá…»)24”, imposição esta destinada a garantir por via legislativa
que as novas tecnologias e a experimentação científica não põem em causa a
identidade genética dos seres humanos.
Como refere Paulo Otero, o direito à identidade pessoal, previsto no artigo
26º, n.º 1 da CRP, destinado «a garantir aquilo que identifica cada pessoa como
indivíduo, singular e irredutível»(…) «compreende duas diferentes dimensões:
a) a identidade pessoal tem uma dimensão absoluta ou individual – cada
pessoa tem uma identidade definida por si própria, expressão do carácter
único, indivisível e irrepetível de cada ser humano: cada pessoa humana é, por

22
LEI CONSTITUCIONAL n.º 1/2001 de 12 de Dezembro de 2001, Diário da República I Série Parte A. N.º 286
(12-12-2001).
23

Cfr. J.J. Gomes/MOREIRA, Vital, op. cit. p. 472.

24

Idem, Ibidem, p. 472
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isso, uma realidade singular, dotada de uma individualidade que a distingue
de todas as demais;
b) a identidade pessoal comporta também uma dimensão relativa ou
relacional – cada pessoa tem a sua identidade igualmente definida em função
de uma memória familiar conferida pelos seus antepassados, assumindo aqui
especial destaque os respectivos progenitores, podendo falar-se num “direito à
historicidade pessoal»25.
Na opinião deste autor, no que tange à dimensão absoluta ou individual da
identidade pessoal, deve ter-se em consideração que é aqui que se integra o
direito à identidade genética pois «não obstante a natureza humana ser sempre
a mesma, a verdade é que ela se realiza de forma exclusiva em cada ser
humano, integrando o núcleo da respectiva dignidade o respeito pelo carácter
único e diverso dos seus elementos genéticos»26.
A possibilidade de aceder a essa referenciação pessoal que o direito
fundamental à identidade pessoal procura tutelar terá que ser entendido no
sentido de que cada ser humano deve poder conhecer as circunstâncias
respeitantes às suas origens, assumindo particular importância o conhecimento
da identidade dos seus ascendentes directos.
A identidade pessoal «comporta também uma ideia de relação: cada ser
humano, além de uma singularidade própria e exclusiva, tem a sua identidade
definida, paralelamente, pela “história” ou “memória” em que se encontra
inserida a sua existência no confronto com outras pessoas.»27
Para Gomes Canotilho e Vital Moreira “o direito à historicidade pessoal
designa o direito ao conhecimento da identidade dos progenitores”28.
E, como assinala Rafael Reis, também o direito à integridade pessoal, nas
suas dimensões moral e física, tutelado no artigo 25º da CRP, pode justificar o
direito ao conhecimento das origens genéticas, na medida em que o
desconhecimento de elementos relativos à sua identidade pode afectar o bem
estar físico e psicológico do individuo29.
25

OTERO, Paulo, op. cit. p. 63 e 64.

26

Idem, ibidem, p. 66.

27

Idem, ibidem, p. 71.

28

CANOTILHO, J.J. Gomes/MOREIRA, Vital – op. cit., p. 462.

29

REIS, Rafael Luís Vale e - O direito ao conhecimento das origens genéticas, Coimbra: Coimbra Editora, 2008.
p. 64-65
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Por último, conjugando o direito ao livre desenvolvimento da personalidade
consagrado expressamente no citado artigo 26º, n.º 1, da CRP, e o direito à
liberdade, tutelado no art.º 27º, n.º 1 da CRP, conclui-se pelo reconhecimento
de uma liberdade geral de acção, que abrange a autonomia individual e a auto
determinação.
«De qualquer forma, se a função do direito ao desenvolvimento da
personalidade se reconduz-se à tutela das condições adequadas ao surgimento
de uma individualidade autónoma e livre, o entendimento que o conhecimento
das próprias origens genéticas constitui um factor primordial nesse processo
construtivo (que pode ser gravemente afectado se a vontade de conhecer as
circunstâncias da própria geração, gestação e nascimento (…), for
injustificadamente cerceado), determina a incontornável relevância do
contributo daquela previsão constitucional no processo de delimitação de uma
tutela específica do direito à historicidade pessoal.»30
Assim, pese embora o direito à identidade genética não se encontrar
expressamente previsto na Constituição, é possível encontrar, nos artigos 1º,
25º, 26º e 27º da CRP, fundamento de tutela do direito ao conhecimento das
origens genéticas, que, assim, integra a categoria constitucional dos direitos
fundamentais, mais concretamente, a subcategoria dos direitos liberdades e
garantias31.
Mas se o artigo 26.°, n.º 1, da Constituição da República consagra um
direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade, a verdade é que, já
anteriormente, o Código Civil Português de 1966 previa, no seu artigo 70º
uma cláusula de tutela geral da personalidade humana.

2.3. O artigo 70.º do Código Civil e a tutela dos direito de
personalidade
A nível do direito ordinário, é com o Código Civil de 1966, que tem na sua
origem o anteprojecto de Manuel de Andrade32, que se dá o reconhecimento

30

Idem, ibidem., p. 66-67.

31

Idem, op. cit., p. 68.

32
ANDRADE, Manuel Augusto Domingues de - Esboço de um Anteprojecto de Código das pessoas e da família,
na parte relativa ao começo e termo da personalidade jurídica, aos direitos da personalidade, ao domicílio, BMJ 102,
1961, p. 153 e seguintes.
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de um direito geral de personalidade, ao consagrar, no capítulo relativo a
pessoas singulares, a Secção II, dedicada aos direitos de personalidade.
O respeito à dignidade humana passou a ser a tónica dos sistemas
constitucionais, em anteposição ao estatismo prevalente no período anterior.
Vários códigos passaram, então, a dedicar um capítulo aos denominados
direitos da personalidade.
Dentre os Códigos que tratam positivamente dos direitos da personalidade
temos: o suíço, o japonês, o iraniano, o grego, o egípcio, o português e o
italiano.
O mesmo caminho é prosseguido pelo Código Civil português de 1966, nos
artigos 70 e seguintes. Intervém em dois domínios:
1) No estabelecimento de um regime comum aplicável aos direitos de
personalidade, o que representa um considerável avanço e
2) Na previsão de alguns direitos de personalidade, que, de certo modo, se
podem considerar, como marginais:
– direito ao nome
– cartas-missivas
– direito à imagem
– direito à reserva sobre a intimidade da vida privada.
O artigo 70º, n.º 1 do Código Civil tutela directamente a personalidade
humana como bem privado. Já o n.º 2 do mesmo preceito confere ao respectivo
titular um direito subjectivo a essa tutela, ao consagrar providências especiais
para o efeito.
A tutela juscivilística da identidade humana incide primordialmente sobre
a imagem física, os gestos, a voz, a escrita, o retrato de cada um e também
sobre a sua reputação, a sua identidade familiar, linguística, religiosa, política
ou cultural e pode englobar também os sinais sociais de identificação humana,
como o nome, o pseudónimo, o domicílio33.
Mais uma vez não pode aqui deixar de realçar-se a influência que a este
respeito a Alemanha do pós-guerra exerceu, consagrando a intangibilidade da
33
SOUSA, Rabindranath Capelo de - O Direito Geral de Personalidade, Coimbra Editora, 1995, pags. 244 e
seguintes.
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dignidade do Homem e do «direito ao livre desenvolvimento da personalidade»,
nos artigos 1º e 2º da Lei Fundamental34.
O respeito à dignidade humana passou a ser a tónica dos sistemas
constitucionais, em anteposição ao estatismo prevalente no período anterior.
E o nosso legislador constitucional sentiu também a necessidade de
reenquadrar a tutela constitucional da categoria dos direitos que o direito civil
acolhe como direitos de personalidade, por estarem em causa direitos
fundamentais35.
Conclui-se que o direito ao conhecimento das origens genéticas ou
biológicas encontra o seu suporte e enquadramento na Constituição, não
apenas no direito ao desenvolvimento da personalidade, mas ainda no direito
à identidade pessoal, e no princípio da dignidade da pessoa humana.
O reconhecimento constitucional do direito ao conhecimento das origens
biológicas e o seu enquadramento na categoria civilistica dos direitos de
personalidade, traz à colação a questão da eficácia dos direitos fundamentais
no direito privado, não só a nível da vinculação do legislador ordinário, como
ainda do julgador, quando decide casos concretos em que estejam em questão
estes direitos fundamentais.
E ainda que o iter doutrinário percorrido pelos autores não seja sempre
coincidente não pode deixar de considerar-se, perante o texto contitucional,
que a eficácia dos direitos fundamentais dirige-se não só ao Estado e demais
entidades públicas, mas há-de igualmente reflectir-se nas relações entre
privados, sejam estes pessoas singulares ou colectivas36.

3. Âmbito da protecção do direito ao conhecimento das origens
genéticas
Os direitos fundamentais, como lembra Vieira de Andrade, têm um
conteúdo heterogéneo, sendo de «considerar, desde logo, relativamente a cada
34
WIEACKER, Franz - História do Direito Privado Moderno (Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter
Besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung), tradução de A. M. Botelho, Espanha, 2ª ed.; Lisboa
Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 606.
35
MOTA PINTO, Paulo – O Direito ao livre Desenvolvimento da personalidade”, in Portugal-Brasil ano 2000, Stvdia
Ivrídica, Coimbra, 2000. p. 156-157.
36
Sobre esta temática pode consultar-se MOTA PINTO, Paulo – op. cit., p. 248; SINDE MONTEIRO, Jorge –
Direitos Fundamentais e Direito Privado: relatório de Portugal, 2003. p. 4-5.
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direito, a existência de um conteúdo principal, que abrange as faculdades ou
garantias específicas de cada hipótese normativa, e de um conteúdo instrumental,
que incluirá outras faculdades ou deveres, que, não constituindo o programa
normativo do direito em si, decorrem directamente da necessidade da sua
efectivação, visando assegurar o seu respeito, a sua protecção ou a sua
promoção»37
Assim, mostra-se necessário definir esses conteúdos relativamente ao direito
ao conhecimento das origens genéticas, com vista à subsequente delimitação do
respectivo âmbito de protecção.
Nesta medida, é possível identificar uma diversidade de planos do direito ao
conhecimento das origens genéticas que correspondem a aplicações nos vários
domínios em que ele deve ter-se por relevante.
Podemos, então, projectar o direito ao conhecimento das origens genéticas
na filiação, na adopção e na procriação medicamente assistida.
Pese embora, o enfoque deste trabalho seja, no essencial, o direito do
adoptado ao conhecimento da identidade genética, não podem deixar de
abordar-se, ainda que de forma perfunctória, outras realidades em envolvem o
direito ao conhecimento das origens genéticas.
Assim, no conteúdo do direito ao conhecimento das origens genéticas deve
integrar-se a faculdade, em princípio reconhecida a todo indivíduo, de
investigar judicialmente a maternidade e paternidade, com o objectivo de lograr
a coincidência entre vínculos jurídicos e biológicos. O reconhecimento desta
faculdade não pode deixar de considerar-se como o ponto fulcral da tutela
conferida ao direito, na medida em que a sua efectivação permite ao sujeito,
não só aceder à identidade dos progenitores, como retirar dessa informação
todos os efeitos que o ordenamento jurídico determina serem decorrentes da
relação de filiação. O direito ao conhecimento das origens genéticas imporá, assim,
ao legislador ordinário a consagração de soluções que não constituam entraves
exagerados a essa investigação, apontando para um princípio de
imprescritibilidade do direito a investigar, tendência, aliás, generalizada nos
ordenamentos jurídicos próximos do nosso.

37
ANDRADE, José Carlos Vieira de - Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 3ª ed.
Coimbra: Almedina, 2006. p. 175.
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Também, no intuito de fazer coincidir o direito da filiação com à verdade
biológica, o direito ao conhecimento das origens genéticas, deve viabilizar a
possibilidade de impugnação pelo filho dos vínculos jurídicos de filiação
estabelecidos se eles não corresponderem à verdade biológica.
Aliás, com o objectivo de assegurar o direito à identidade pessoal e genética
e à verdade biológica, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Julho
de 200938 apreciou a questão de saber se caduca ou não o direito de acção por
parte do progenitor, constante do registo de nascimento, pelo decurso do prazo
previsto no artigo 1842º, n.º1, al. a), do Código Civil, quando se encontre
cientificamente comprovado que o demandado não é seu descendente.
Nas palavras do citado aresto, «perante a verdade biológica, trazida aos autos
pelo exame de ADN efectuado e que excluiu a paternidade do autor, concluise que não relevam os prazos que a lei impõe para o exercício do direito de
acção, constante do mencionado normativo legal, por ofender o direito com
guarida constitucional à identidade pessoal, constante das disposições dos arts.
25º, 26º, n.º1 e 18º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa. A
valorização dos direitos fundamentais da pessoa, como o de saber quem é e de
onde vem, na vertente da ascendência genética, e a inerente força redutora da
verdade biológica fazem-na prevalecer sobre os prazos de caducidade para as
acções de estabelecimento de filiação».
E acrescenta que, em se tratando «de estabelecer a paternidade, invoca-se o
direito à identidade, na vertente de se saber de onde se vem, ou de quem se
vem, dos arts. 25º, n.º1 e 26º, n.º1, da Constituição, que não seria devidamente
acautelado, se a acção que o concretiza estivesse sujeita ao dito prazo de
caducidade. Esta doutrina é aplicável às acções de impugnação da paternidade.
Deste modo, o prazo previsto no art.º 1842º, n.º1, alínea a), do C. Civil,
mesmo na actual redacção (Lei n.º 14/2009, de 1 de Abril), na medida em que
é limitador da possibilidade de impugnação, a todo o tempo, pelo presumido
progenitor, da sua paternidade, é inconstitucional».39.
Este acórdão que, aliás, confirmou acórdão proferido pelo Tribunal da
Relação de Évora, encontrou respaldo, no Acórdão do Tribunal

38
Acórdão do STJ de 7 de Julho de 2009, Processo n.º 1124/05.3TBLGS.S1, (Relator, Oliveira Rocha),
www.dgsi.pt/jstj
39
Acórdão do STJ de 7 de Julho de 2009, citado; vide também no mesmo sentido o Ac. STJ de 31 de Janeiro
de 2007, Processo n.º 06A4303, (Relator, Borges Soeiro), www.dgsi.pt/jstj.
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Constitucional n.º 23/06, de 10 de Janeiro40, que declarou inconstitucional,
com força obrigatória geral, a norma do n.º1 do artigo 1817º do Código Civil,
que reconhece que o direito do filho ao apuramento da paternidade biológica
é uma dimensão do “direito fundamental à identidade pessoal”.
Pelas mesmas razões e fundamentos, não pode negar-se o direito do filho a
conhecer a identidade da mãe portadora nos casos de maternidade de substituição,
isto é, nos casos em que a mulher portadora não tenha fornecido o ovócito
utilizado, se afigura de admitir, autonomamente, a concessão ao indivíduo
gerado da faculdade de obter informação não só relativamente à dadora dessa
célula (sobretudo se se tratar de uma terceira pessoa), mas também, e
considerando a importância da relação que a mulher estabelece com o feto
durante os nove meses de gravidez, respeitante à identidade da mulher
portadora.
Antunes Varela, a este respeito, refere que "entre a mulher que amadurece
no seu útero o ovócito fornecido por uma outra mulher e a criança que nasce
do seu ventre há um elemento real de importância capital na relação de filiação,
que é a vida intra-uterina do embrião, a ligação intensa permanente entre o ser
que se forma e o corpo humano que dentro das suas entranhas lhe dá vida"41.
Obviamente que se justifica o direito do filho a obter dos progenitores
informação genética relevante para efeitos de saúde, estando o acesso à
informação genética, entre nós, garantido pela Lei de Informação Genética
Pessoal e de Saúde (Lei n.° 12/2005, de 26 de Janeiro), que no seu artigo 7.°,
n.° 4, dispõe que «qualquer pessoa pode pedir e ter acesso à informação sobre
si própria contida em ficheiros com dados pessoais, nos termos da lei».
Nesta linha de pensamento, também o adoptado (plenamente), como ser
humano que é, não pode ser tratado como cidadão de segunda, não lhe
podendo ser cerceados direitos comuns a qualquer cidadão, nomeadamente o
direito ao conhecimento da identidade genética, isto é a identidade dos seus
progenitores biológicos, ainda que com algumas condicionantes, que mais
adiante serão analisadas.
De todo o modo, há que ter presente que o direito à identidade pessoal e
genética não pode ser vista de um modo absoluto. De facto, o direito ao
40

Acórdão do TC, n.º 23/06 de 10 de Janeiro de 2006, www.dgsi.pt/atco1.

41

VARELA, João de Matos Antunes - A inseminação artificial e a filiação perante o direito português e o direito
brasileiro. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Direito Comparado. 1993, n.º 15. p. 67.
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conhecimento da identidade genética pode por em causa outros direitos de
personalidade como o direito à intimidade e da reserva da vida privada.
Por isso, desde logo, o acesso à informação genética, está, ainda assim com
as especificidades e limitações decorrentes da Lei n.° 67/98, de 26 de Outubro
(Lei da Protecção de Dados Pessoais) e da Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro
(Lei de Bases de Dados e Perfis de ADN), já que o artigo 6º, n.º 6 da Lei n.°
12/2005 admite que, pela sua natureza, «a informação genética deve ser objecto
de medidas legislativas e administrativas de protecção reforçada em termos de
acesso, segurança e confidencialidade».

4. A Adopção
«Uma criança não está apenas a acrescentar uma nova cultura à família, está
a fundir a sua cultura de origem com a cultura da sua nova família!»42

4.1. O instituto da adopção
Ser pai ou mãe, actualmente, não é apenas ser a pessoa que gera ou a que
tem vínculo genético com a criança. É, antes disso, a pessoa que cria, que
ampara, que dá amor, carinho, educação, dignidade e que trata aquele como
seu verdadeiro filho, ou seja, a pessoa que realmente exerce as funções de pai
ou de mãe em atendimento ao melhor interesse da criança.
O verdadeiro vínculo que cria com os pais é o afectivo e, portanto, pais podem
perfeitamente não ser os biológicos.
O liame biológico é aquele que estabelece a relação de parentesco com base
na identidade biológica e sanguínea entre a criança nascida e seus pais. Já o
liame jurídico é aquele que estabelece a relação de parentesco com base em
uma decisão judicial, como é o caso da adopção onde a filiação é estabelecida
por sentença.
A coincidência entre a filiação natural e a jurídica deixou de ser princípio
absoluto43.
42
FOLI, Karen R.; THOMPSON, John R. - A aventura da adopção: como superar os desafios inesperados da
adopção. Trad. Pedro Soares. Cruz Quebrada: Estrela Polar, 2006. 275 p. Título original: The post-adoption blues.
ISBN 972-8929-45-5.
43
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Na tradição do direito romano, a adopção tinha funções políticas e
religiosas, ligadas à perpetuidade do culto dos antepassados. Já no direito
português medieval, a adopção assumiu uma função patrimonial, funcionando
como acto de transmissão de bens ou tendo por finalidade atribuir ao adoptado
a qualidade de sucessor. A partir do século XVI, a adopção passou a ser
encarado como um instituto próprio da aristrocacia e tinha como objectivo a
transmissão do nome e dos títulos nobiliárquicos, tendo caído em desuso e
descrédito, durante o século XIX.
Na common law, o instituto da adopção não existia mas a história dos EUA
revela uma ruptura com a atitude proibitiva da Inglaterra e da Europa acidental
em relação à adopção, havendo um número substancial de crianças da América
colonial que viveu com famílias a quem não estavam ligadas por laços de
sangue. A família servia aqui como um sistema de acolhimento de crianças,
funcionando ainda como forma de lhes dar instrução e, por isso, as crianças
eram colocadas voluntariamente pelos seus pais, à guarda de outras famílias
para aprenderem um ofício. Também as igrejas e o Estado frequentemente
colocavam crianças órfãs, abandonadas ou pobres, em famílias que cuidavam
delas e que podiam, em contrapartida, utilizar a seu favor a mão-de-obra
destas.
Contudo, a partir da Primeira Guerra Mundial, a adopção passou a ser vista
como um instituto a favor das crianças, embora, na realidade, sem olvidar o
interesse dos pais adoptivos em satisfazer o seu desejo de ter um filho44.

4.2. A adopção no direito português
No nosso sistema jurídico, no âmbito do direito de família, o instituto da
adopção entrou tardiamente e foi introduzido pelo actual Código Civil.
Com efeito, a adopção foi, pela primeira vez, regulada como instituto a
favor das crianças abandonadas, pelo Código de 1966 e o seu regime sofreu
alterações legislativas sucessivas, em 1977 (Decreto Lei n° 496/77), 1993
(Decreto Lei n.º 185/93) e 1998 (Decreto Lei n.º 120/98), destinadas, entre
outros aspectos, a alargar o campo de aplicação da adopção plena, a criar a
figura da confiança judiciai com vista a futura adopção, a permitir a

44
SOTTOMAYOR, Clara – Breves Reflexões sobre a evolução do estatuto da criança e a tutela do nascituro, Juris
et de Jure, Nos 25 anos da Universidade Católica Portuguesa, Porto. p. 182-184.
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participação da criança no processo de adopção a partir dos doze anos e a
consagrar a possibilidade de a criança ser confiada a guarda provisória do
candidato a adoptante45.
A adopção é, pois, fonte de relações jurídicas familiares, conjuntamente
com o casamento, o parentesco e a afinidade. Centrada na defesa e promoção
do interesse da criança e enquadrada no conjunto dos instrumentos
tradicionalmente previstos para a protecção de crianças desprovidas de um
meio familiar normal, a adopção permite a constituição ou a reconstituição de
vínculos em tudo semelhantes aos que resultam da filiação biológica, de
essencial relevância no contexto dos complexos processos de desenvolvimento
social e psicológico próprios da formação da autonomia individual 46.
Por adopção entende-se, pois, a inserção num ambiente familiar, de forma
definitiva e com aquisição do vínculo jurídico próprio da filiação, de uma
criança ou jovem cujos pais morreram, são desconhecidos ou não querem
assumir o desempenho das suas responsabilidades parentais, ou são, pela
autoridade competente, considerados incapazes de as desempenhar
A noção legal de adopção consta do artigo 1586.º do Código Civil, é o
vínculo que, à semelhança da filiação natural mas independentemente dos
laços de sangue, se estabelece entre duas pessoas, nos termos dos arts. 1973.º
e seguintes Código Civil.
A adopção, que apenas é constituída por uma sentença judicial, pode
revestir duas modalidades:
1 - Adopção Plena, a mais comum, prevista nos artigos 1979.º a 1991.º
do Código Civil, que é irrevogável mas com possibilidade de revisão de
sentença.
2 - Adopção Restrita, raramente requerida, e que vem prevista nos
artigos 1992.º a 2002.º-D do Código Civil, revogável e com possibilidade
de revisão de sentença.

45
SOTTOMAYOR, Maria Clara – Quem são os verdadeiros pais? Adopção plena de menor e oposição dos pais
biológicos, Revista Direito e Justiça, Vol. XVI, Lisboa, Tomo 1, 2002. p. 214.
46
Sobre o tema pode consultar-se: RAMIÃO, Tomé de Almeida - A Adopção - Regime Jurídico Actual
Jurisprudência, legislação conexa, convenções sobre a adopção, organização tutelar de menores e formulários
(2ª Edição), Lisboa: Quid Juris, 2007. ISBN: 9789727243396
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No direito português vigente, um adoptante só pode tomar criança a seu
cargo com vista a futura adopção em quatro situações:
1 - Se for filho do cônjuge, basta o processo de adopção, após o período de
pré-adopção.
2 - Nas outras situações, (cfr. artigo 8º, n.º 1 do DL 185/93 de 22 de Maio
que aprova o novo regime jurídico da adopção), terá de haver uma de três:
a) Confiança Administrativa com vista a adopção, a que se pode seguir uma
Confiança Judicial, conforme prescreve o artigo 1981º, n.º 1, alínea c) do
Código Civil.
b) Confiança Judicial com vista a adopção, não podendo, neste caso, seguirse uma medida administrativa)
c) Medida de promoção e protecção de confiança a pessoa seleccionada
para a adopção ou a instituição com vista a futura adopção, como decorre dos
artigos 38º-A e 62º-A da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo
(LPCJP), que, por sua vez, remetem para o artigo 167º da Organização Tutelar
de Menores (OTM).
Contudo, neste último caso, já não se exige a instauração de uma acção de
confiança judicial com vista à adopção, seguindo-se, de imediato, o processo
de adopção.
Nem todos podem ser adoptantes. A lei prevê as situações e requisitos que
os candidatos a adoptantes devem preencher. Assim, têm capacidade para
adoptar:
- Duas pessoas casadas há mais de 4 anos e não separadas judicialmente de
pessoas e bens ou de facto, ou em união de facto, desde que ambas tenham
mais de 25 anos;
- Pessoa singular com mais de 30 anos;
- Pessoa singular com mais de 25 anos, se o adoptando for filho do cônjuge
ou de pessoa com quem viva em união de facto ou se se tratar de uma adopção
restrita;
- Pessoa que não tenha mais de 60 anos à data em que o adoptando lhe for
confiado, sendo que a partir dos 50 anos, a diferença de idades entre o
adoptante e o adoptando não poderá ser superior a 50 anos;
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- Excepcionalmente, quando motivos ponderosos o justifiquem, pode a
diferença de idades ser superior a 50 anos;
- Quando o adoptando for filho de cônjuge não há limite máximo de idade
para adoptar, nem para a diferença de idades entre adoptando e adoptante.
Por seu vez, são adoptáveis, os menores com menos de 15 anos, com
referência à data da petição, se forem:
- filhos do cônjuge;
- administrativamente confiados ao adoptante;
- judicialmente confiados ao adoptante - confiados ao adoptante pela
medida de confiança a pessoa seleccionada para a adopção.
Pode, excepcionalmente, ser adoptado menor com menos de 18 anos, à
data da petição inicial, desde que não esteja emancipado, quando, desde idade
não superior a 15 anos, tenha sido confiado aos adoptantes ou a um deles ou
quando for filho do cônjuge do adoptante.
O artigo 1978º do Código Civil estabelece as situações que,
comprometendo os vínculos afectivos próprios da filiação, abrem caminho à
adopção. É que ocorre se:
a) o menor for filho de pais incógnitos ou falecidos;
b) tiver havido consentimento prévio para a adopção;
c) se os pais tiverem abandonado o menor;
d) se os pais, por acção ou omissão, mesmo que por manifesta incapacidade
devida a razões de doença mental, puserem em perigo grave a segurança, a
saúde, a formação, a educação ou o desenvolvimento do menor;
e) se os pais do menor acolhido por um particular ou por uma instituição
tiverem revelado manifesto desinteresse pelo filho, em termos de comprometer
seriamente a qualidade e a continuidade daqueles vínculos, durante, pelo
menos, os três meses que precederam o pedido de confiança.
Constituída a adopção ocorrem impressivas modificações na esfera jurídica
dos progenitores, dos adoptantes e do adoptado: Assim, são efeitos da
adopção:
- a inibição do exercício das responsabilidades parentais (artigo 1978.º-A
Código Civil);
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- a curadoria provisória a favor do candidato à adopção (artigo 167.º OTM);
- a impossibilidade de revisão (artigo 62.º-A, n.º 1 LPCJP)47;
- Supressão das visitas da família natural (art.º 62.º-A/2 LPCJP) – o problema
da adopção restrita; a questão dos irmãos, mesmo na adopção plena.

4.3. Do processo judicial de adopção
Do que acaba de ser dito se conclui que a adopção não é nem poderia ser
automática. De facto, a lei prevê o iter a percorrer com vista à adopção. Assim,
o processo de adopção comporta duas fases: uma fase Administrativa e uma
fase Judicial, que é, no fundo, o processo de adopção propriamente dito.
O processo de adopção, na fase judicial, vem previsto nos artigos 168.º e
seguintes da OTM e 1973.º, no 1, do Código Civil, inscrevendo-se na categoria
dos processos de jurisdição voluntária (artigo 150.º da OTM), pelo que no
julgamento e decisão devem estar presentes critérios de conveniência e
oportunidade (artigos 1410.º e 1411.º do Código de Processo Civil).
Como decorre do disposto no artigo 155.º da OTM e artigo 82.º, n.º 1,
alínea c) da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais
(LOFTJ), o processo de adopção é da competência do Tribunal de Família e
Menores da área de residência do menor ou do Tribunal de Comarca quando
não haja aquela competência especializada.
Trata-se de um processo com carácter secreto – artigos 173.º - B e 173º C da OTM e com carácter urgente (artigos 173.º - D e 173º - E da OTM).
Convém notar que, nos termos dos artigos 170.º OTM e 1981.º, n.º 1 e 2,
1982.º e 1983.º do Código Civil, a adopção exige o consentimento: a) do menor
com mais de 12 anos; b) do cônjuge do adoptante, não separado judicialmente de
pessoas e bens; c) dos pais do adoptando, ainda que menores e mesmo que não
exerçam as responsabilidades parentais, desde que não tenha havido confiança
judicial nem medida de promoção e protecção de confiança a pessoa ou a
instituição com vista a futura adopção; d) do ascendente, colateral até ao 3.º grau

47
Por razões de justiça para com o espírito da norma, não se mostrando possível a adopção efectiva da
criança em situação de adoptabilidade, discute-se hoje se a medida não poderá ser revista. Se não, sempre
pode cessar por meio de decisão proferida em sede de processo cível, abrindo caminho, por exemplo ao
apadrinhamento civil.
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ou tutor, quando, tendo falecido ao pais do adoptando, tenha este a seu cargo
e com ele viva.
Excepcionalmente pode haver lugar à dispensa desse consentimento, nos
termos do art.º 171.º OTM e 1981.º, n.º 3 do Código Civil, desde que seja
garantido o cumprimento do contraditório, como decorre do n.º 2 do artigo
171.º, n.º 2 da OTM.
Ouvido, o Ministério Público atento o disposto no artigo 172.º da OTM,
será então proferida decisão judicial:
- de adopção plena, de acordo com o artigo 1979º do Código Civil que, não
é revogável nem sequer por acordo do adoptante e do adoptado (artigo 1989.ºdo
Código Civil), pode, eventualmente, ser sujeita, a revisão, nos termos e condições
a que se referem os artigos 1990º e 1991º do Código Civil.
- de adopção restrita, de acordo com o disposto nos artigos 172.º, n.º 2 da
OTM e 1992.º e seguintes do Código Civil., também esta sujeita a eventual
revogação, considerando o disposto nos artigos 2002.º - B, 2002º - C e 2002º
- D do Código Civil.
Cumpre, ainda referir que, a adopção restrita poderá ser convertida em
adopção plena, conforme dispõem os artigos 1977º, n.º 2 do Código Civil e
173º da OTM.
Costumam apontar-se como efeitos do estabelecimento do vínculo da
adopção plena, os seguintes:
- o adoptado adquire a situação de filho do adoptante e integra-se com os
seus descendentes na família deste;
- extinguem-se, então, as relações do adoptado com a sua família biológica,
salvo quanto a impedimentos (artigos 1602.º a 1604.º do Código Civil).
- dá-se uma transformação no nome do adoptado.
- deixa de ser possível estabelecer a filiação natural do adoptado e fazer a
prova dessa filiação fora do processo preliminar de publicações48.
Quanto aos efeitos da adopção restrita:
- o adoptado conserva direitos e deveres relativamente à família natural;

48
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- a atribuição dos apelidos do adoptante só acontece a pedido;
- adoptado e adoptante não são herdeiros legitimários um do outro,
podendo, todavia, suceder como herdeiros legítimos;
- existe um dever de alimentos entre adoptado e adoptante;
- o adoptado, ou os seus descendentes, e os parentes do adoptante não são
herdeiros legítimos ou legitimários uns dos outros e não ficam reciprocamente
vinculados à prestação de alimentos;
- as responsabilidades parentais cabem ao adoptante, mas a administração
que faça dos bens do adoptado está sujeita a controlo do Tribunal;
- a filiação natural do adoptado pode ser estabelecida depois da adopção,
não prejudicando, todavia, os efeitos desta.
Em caso de conversão da adopção restrita em adopção plena, então o
adoptado adquire a situação de filho do adoptante e integra-se com os seus
descendentes na família deste, passando a valer aqui os efeitos decorrentes da
adopção plena já referidos.
Porque a adopção tem carácter secreto, cabe ao Organismo de Segurança
Social fazer as necessárias comunicações à Conservatória de Registo Civil (art.º
8.º/6,b) DL 185/93), para efeitos da preservação do segredo sobre as
identidades:
A adopção (plena) é, portanto, o vínculo de parentesco civil que estabelece
entre apdotante e adoptado um liame civil irrevogável e definitivo de
paternidade e filiação, para todos os efeitos legais, desligando o adoptado de
qualquer vínculo com os pais biológicos, excepto os impedimentos
matrimoniais.

4.4. Da adopção de embriões
«O embrião é hoje aquilo que eu já fui»49.
O artigo 66º do Código Civil confere personalidade jurídica a todo aquele
que nascer com vida. A partir desse marco, a pessoa adquirirá direitos e
obrigações. Ainda assim, estão igualmente protegidos os direitos do nascituro,
mas esses direitos só poderão ser exercidos se o feto vier a nascer com vida.
49

BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves - op. cit. p. 83.
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A Lei 32/2006 sobre a Procriação Medicamente Assistida (PMA), em
harmonia com a recomendação 44/CNECV/04, vai no sentido de que o
embrião “in vitro” só deverá ser criado com o objectivo de atender a um
projecto parental e que, enquanto portador deste projecto, ele deverá ser
protegido, e a sua integridade preservada. No entanto, não confere ao embrião
“in vitro” direitos subjectivos, em sintonia, aliás, com o Código Civil.
Independentemente de se defender se a vida humana se inicia na
fecundação, na nidação, na formação do córtex cerebral ou, até, no parto, a
defesa e a proteção da pessoa humana, na dimensão que actualmente é pensada
pelos ordenamentos jurídicos modernos, exige o reconhecimento de todos
aqueles que se encontram em qualquer estágio de vida, inclusive no estado
embrionário.
Daí que a questão do destino a dar aos embriões excedentários se mostrar
tão delicada.
Por isso, a questão está em definir o que se fazer com estes embriões quando
não interessam mais ao casal.
Stela Barbas, ao abordar a problemática dos embriões excedentários,
enuncia as situações que podem conduzir à existência de embriões
supranumerários, como seja, a morte de um ou de ambos os progenitores, o
divórcio, o desinteresse do casal, a criogenização para além do limite em que a
mulher tem capacidade reprodutiva, questiona qual destino dos embriões
“órfãos”50.
Seguindo esta linha de pensamento, William Pussi afirma o seguinte:
«Não se pode olvidar que os bancos de embrião, verdadeiros orfanatos de
nascituros, surgem em decorrência da fertilização in vitro, sendo em verdade
um problema, não uma solução»51.
Uma das opções seria a da doação para adopção dos embriões excedentes
criogenizados, solução que Stela Barbas52 e outros autores que se têm
debruçado sobre esta complexa e melindrosa temática53, parecem admitir.
50

Idem, ibidem, p. 86-88.
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PUSSI, William Artur - Personalidade jurídica do nascituro, Curitiba: Juruá, 2005. p. 287.
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BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves – op. cit., p. 519.
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PUSSI, William Artur – op. cit. p. 287; FRANÇA, Veloso Genival de, A Adoção de Embriões Congelados, uma
alternativa ètico-Política, in http://www.derechoycambiosocial.com/revista005/embriones.htm
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Em teoria, a adopção de embriões pode mostrar-se vantajosa para os
embriões criopreservados, posto que podem contar com outras tentativas de
implantação. Por outro lado, funcionaria como alternativa à adopção
tradicional, permitindo que a casais ou mulheres que por razões médicas não
possam ser fertilizadas, mas que podem gestar, além de facilitar uma ligação
emocional e afectiva muito mais precoce e que ao longo do tempo de gestação
se iria estruturando e fortalecendo. Adoptar um embrião permitiria que uma
mulher infértil, pudesse experimentar a maternidade, sentir a transformações
do corpo durante a gestação e até as dores de parto.
Porém, a exemplo do que acontece com a adopção tradicional, a adopção
de embriões, a ser possível, deve ser pautada por princípios que visem o melhor
interesse do embrião, futura criança e deve também analisar todas as
consequências daí resultantes, nomeadamente, se este tipo de adopção não
acabaria por permitir a seleção de embriões levando em conta o sexo, ou outras
características genéticas da criança que vai nascer.
Por outro lado, afigura-se excessivo exigir do homem e da mulher que se
socorrem da fertilização assistida in vitro, a assinatura de um termo onde se
estipulasse a permissão para uma adopção do embrião congelado que sobrou.
Ainda assim, segundo creio, tal consentimento não poderá ser dispensado.
Claro que o ideal seria não ter embriões supranumerários, mas, em contrapartida em casos de fracasso na implantação dos embriões não se teria a
oportunidade de uso dos demais embriões, a não ser começar todo processo
desde o início, com todos os custos, inconvenientes e frustrações.
Afigurando-se viável a adopção pré-natal, esta terá que ser seriamente
reflectida, exigindo-se por parte do legislador que equacione toda a
problemática envolvente, mormente, o superior interesse da futura criança, a
dignidade da pessoa humana e o devido esclarecimento quer dos doadores
quer dos adoptantes. Provavelmente, o ponto de partida seria a estipulação de
normas, na adoção pré-natal de embriões, próximas das existentes para as
adopções de crianças nascidas. Neste caso, sempre seria de exigir o
consentimento dos progenitores/dadores, após informação clara, de modo a
convictamente, poderem, formar a sua vontade livre e esclarecida e seriamente
ponderarem nas consequências do seu acto.
Importa realçar – e por isso, quer o doador quer o adoptante do embrião,
devem disso estar cientes - que a doação de um embrião e a adopção do
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mesmo, irá consequenciar o futuro estabelecimento da filiação, nos termos dos
artigos 1803º a 1825º do Código Civil, não esquecendo que segundo o artigo
1796º do Código Civil, relativamente à mãe, a filiação resulta do facto do
nascimento. Já a paternidade presume-se em relação ao marido da mãe e, nos
casos de filiação fora do casamento, estabelece-se pelo reconhecimento.
Uma coisa é certa, se ninguém pode deter o avanço da ciência, sempre será
de exigir um compromisso com a ética e com a dignidade humana.
Não pode deixar de defender-se uma hierarquia entre a Pessoa e a
Genética. Ou, como refere Laborinho Lúcio, «não deve ser Sancho Pança a
ocupar sozinho o terreno e a saborear todo o seu poder, mas sim Dom Quixote,
feito nós, a dominar Sancho Pança»54.

5. Do direito do adoptado a conhecer as suas origens
Antes da reforma do Código Civil de 1977, o número de adopções restritas
excedia em muito o número de adopções plenas. De facto, até então, apenas
se admitia a adopção plena em casos de pais falecidos ou incógnitos.
A situação alterou-se decisivamente com a referida reforma de 1977 na
medida em que se passou a permitir a adopção de crianças com família
biológica (conhecida).
Na versão inicial do artigo 1985.° do Código Civil, em resultado da
reforma de 1977, a lei referia apenas o segredo da identidade do adoptante,
como uma medida destinada a proteger a família adoptiva de eventuais
extorsões por parte dos pais biológico, cabendo a iniciativa do pedido de
segredo ao próprio adoptante e só nos casos em que o menor fosse
judicialmente declarado abandonado. Já o direito dos pais biológicos ao
anonimato não estava garantido.
Porém, as alterações introduzidas em 1993 ao instituto da adopção, pelo
DL n.° 185/93, 22 de Maio, vieram converter o segredo de identidade do
adoptante regime-regra.

54
LÚCIO, Álvaro Laborinho – A Genética e a Pessoa – O Direito à Identidade, Revista do Ministério Público, ano
22º, n.º 88 (Out/ Dez 2001). p. 9
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Assim, o segredo de identidade surgiu num contexto em que foram
alargados quer o círculo de pessoas plenamente adoptáveis, através da
declaração de abandono, quer os efeitos da adopção plena.
A partir de então a identidade do adoptante só pode ser revelada aos pais
biológicos se aquele não se opuser à revelação. Já a identidade dos pais
biológicos, em princípio, pode ser revelada aos pais adoptivos, a não ser que
aqueles declarem expressamente opor-se a tal.
Segundo Guilherme Oliveira, a técnica legislativa do artigo 1985.° do
Código Civil (princípio do segredo relativamente à identidade dos pais
adoptivos e necessidade de declaração expressa dos pais biológicos para
preservar o segredo da sua identidade), revela que as finalidades da norma
foram as de, por um lado, proteger os adoptantes contra concorrência dos pais
biológicos e contra-reivindicações ou chantage destes e, por outro lado, a de
captar o maior número possível interessados em adoptar55.
A Lei n.º 31/2003 veio alargar o campo de aplicação da adopção plena,
criando ainda a figura da confiança judicial com vista a futura adopção e
trouxe relevantes alterações no que concerne à capacidade de adoptar,
deixando o limite máximo de 60 anos de ser, como até aí, uma excepção.
Sucede que, pese embora, um pouco por todos os países, a adopção surgir
nos textos da lei como instrumento dirigido à realização dos superiores
interesses da criança, a verdade é que ela se foi estabelecendo como
mecanismo social de combate à infertilidade humana ou de escape para
situações de desenquadramento social.
O desenvolvimento de técnicas médicas de combate à infertilidade e as
evoluções sócio-culturais foram chamando a atenção para o facto de a
adopção revelar alguns sinais de obsolescência na medida em que, atendendo
ao tempo de espera quer por parte dos potenciais adoptantes quer dos
menores adoptáveis, por força do formalismo processual da adopção, deixou
de
responder
cabalmente
ao
problema
da
necessidade
de
desinstitucionalização de inúmeras crianças, que, entretanto, tinham crescido.
Para Clara Sottomayor «a adopção aberta, como alternativa à colocação
em instituições, permitiria a estas crianças gozarem de um cuidado
personalizado e do afecto próprio de uma família, em vez das situações
55

OLIVEIRA, Guilherme – Critério Jurídico da Paternidade, Reimpressão da 1ª edição, Coimbra: 1998. p. 485.

89 |

Fátima Galante

A adopção: a identidade pessoal e genética

temporárias e instáveis, que normalmente enfrentam" para além de que
"simultaneamente, não perderiam o contacto com a família de origem, nos
casos em que tivessem uma memória positiva desta e os pais biológicos teriam
a possibilidade de obter informações sobre o filho, o que atenua-ria o
sofrimento de lhes ser retirado um filho»56..
Eliana Gersão, na procura de soluções alternativas que permitam um
enquadramento das crianças carecidas de meio familiar alternativo ao
biológico, refere que a adopção restrita, nos termos em que está prevista,
revela uma inadequação da figura da tutela do poder paternal dado o seu
carácter precário, terminando se a inibição do poder paternal for levantada ou
se o impedimento dos pais cessar57.
Certo é que, quer a chamada adopção aberta quer a adopção restrita não
suscitam, do ponto de vista do direito ao conhecimento das origens genéticas
qualquer problema, na medida em que assenta na manutenção dos vínculos
entre o adoptado e a família biológica.
A questão, portanto, respeita à adopção plena, sem dúvida, a mais
frequente no nosso país.

5.1. A adopção e o segredo no direito comparado
A doutrina nas áreas da Psicologia e do Direito consideram ser dever dos
pais e direito da criança a revelação sobre a adopção. A descoberta tardia pode
provocar danos irreparáveis ao adoptado, podendo inclusivamente ocasionar
estados de depressão ou de uma atitude indiferente em relação à família
adoptiva. A revelação deve, segundo os especialistas, ocorrer nos primeiros
anos de vida, por meio de um processo gradual, a fim de que a criança possa
aceitar, com naturalidade, a situação58.
A valorização da paternidade biológica, ainda latente na sociedade actual,
continua a angustiar os pais adoptivos, quando se trata de revelar ao filho a
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SOTTOMAYOR, Maria Clara – Quem são os verdadeiros pais? op. cit,. p. 235-236.
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GERSÃO, Eliana – Adopção – mudar o quê?, in Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da
Reforma de 1977, Vol. I, Direito da Família e das Sucessões, Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 843.
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AULER, Juliana de Alencar - Adoção e direito à
www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/publicacoes/artigos/332011.pdf.
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verdade sobre a adopção, por temerem que o poder dos laços sanguíneos
determinem a preferência pelos pais biológicos.
No entanto, estudos e pesquisas e grupos de apoio à adopção têm
contribuído sistematicamente para a normalização da família adoptiva,
consolidando a emergência de uma nova cultura de adopção.
Por isso, os pais adoptivos devem, tanto quanto possível, ajudar o filho a
integrar a família biológica, reconhecendo o ser valor como parte indispensável
da sua vida.
Conscientes de que a adopção plena tradicional, como sistema fechado, que
rompe os laços com a família biológica, deixou de ser considerada como a
forma ideal de garantir à criança uma vida familiar segura e ininterrupta, os
ordenamentos jurídicos próximos do português, além de procurarem encontrar
sistemas alternativos ao modelo tradicional de adopção, vêm revelando, em
regra, uma tendência para a consagração legal da faculdade de acesso pelo
adoptado à informação relativa à identidade dos progenitores biológicos.
Hoje, a perda que a criança sofre dos relacionamentos anteriores e os
vestígios da identidade pré-adotiva são reconhecidos como potencialmente
danosos para algumas crianças. A história da vida passada da criança
representa uma parte peculiar da sua identidade, que não pode ser anulada. A
redescoberta do passado é parte do processo da identidade.
Não sendo, na Alemanha, o direito ao conhecimento das origens genéticas,
considerado um direito absoluto, aceitando-se que ele possa ceder perante
outros valores constitucionais como o casamento e a família, pelo menos desde
1989 que, por força de decisões importantes do Bundesverfassungsgericht, se
reconhece a todas as pessoas um direito (constitucional) ao conhecimento das
origens biológicas, fundado no direito geral de personalidade, admitindo-se,
portanto, a manutenção do segredo sobre a identidade da família biológica
quando tal seja imposto para a tutela da unidade da família adoptiva. Apesar
disso, pode afirmar-se com alguma segurança que a tendência no direito
alemão vai no sentido de recusar o segredo sobre as origens genéticas59.
O BGB regula a figura nos §§ 1741 a 1772, distinguindo duas modalidades
de adopção: a adopção de maiores e a adopção de menores, só esta implicando

59
Segundo REIS, Rafael Luís Vale - O direito ao conhecimento…, op. cit.. p. 279-288, e também, SOTTOMAYOR,
Maria Clara – Quem são os verdadeiros…, op. cit., p. 223-230.

91 |

Fátima Galante

A adopção: a identidade pessoal e genética

a ruptura das relações entre o adoptado e a família biológica, e a equiparação
daquele aos filhos naturais. E de acordo com a Personenstandsgesetz PStG - (Lei
sobre o estado civil),, a decisão de adopção é averbada no correspondente
assento de nascimento, mas, a partir dos 16 anos, o adoptado pode consultar
os registos e obter as correspondentes certidões, inteirando-se da identidade
dos pais biológicos bem como da morada que tinham à data do registo. Antes
dessa idade, só os pais adoptivos e os representantes legais do menor podem
exercer essas faculdades. Já os terceiros, estranhos à relação adoptiva, não
podem aceder a essa informação60.
No Reino Unido, também se encontra consagrado o princípio segundo o
qual todos os cidadãos têm direito a conhecer a sua história biológica. Aliás,
afasta-se qualquer mecanismo que permita o anonimato do parto, pois o nome
e a morada da mãe devem figurar no assento de nascimento.
No que respeita à adopção, apesar de as primeiras regulamentações
assentarem numa lógica de segredo, a Lei sobre Adopção, de 1976 (Adoption
Act 1976) passou a admitir que o adoptado, ao atingir os 18 anos de idade,
requeresse a consulta dos registos primitivos de nascimento. Também o
adoptado, maior de 16 anos e menor de 18 anos, que pretendesse casar, podia
solicitar aos serviços registais que lhe indicassem se as buscas efectuadas
indicavam a existência de um laço de parentesco entre ele próprio e o futuro
cônjuge.
Por isso, os serviços do Registo Civil passaram a ser obrigados a manter um
arquivo contendo as decisões de adopção, um ficheiro contendo a lista das
crianças adoptadas ("Adopted Children Register") e um arquivo que permitisse
estabelecer a ligação entre o registo das decisões de adopção e o registo dos
nascimentos, figurando a menção «adoptado» neste último, de acesso restrito a
pessoas com autorização judicial. Desde 1989 que os serviços centrais de
Registo Civil devem manter um outro arquivo, o "Adoption Contact Register",
destinado a facilitar o contacto entre as pessoas adoptadas e os seus familiares
biológicos, dividido em duas partes, uma destinada à manifestação de vontade
nesse sentido dos adoptados (com mais de 18 anos), e outra para os respectivos
familiares biológicos (igual-mente com mais de 18 anos).

60
Segundo REIS, Rafael Luís Vale - O direito ao conhecimento…, op. cit.. p. 279-288 e SOTTOMAYOR, Maria
Clara – Quem são os verdadeiros…, op. cit ., p. 223-230.

| 92

A adopção: a identidade pessoal e genética

Entretanto, em 2002 foi publicada uma nova Lei sobre Adopção, o Adoption
and Children Act 2002, que manteve o direito do acesso ao registo de nascimento
originário por parte do adoptado adulto, para assim se inteirar da identidade
dos pais biológicos. Porém, com a nova lgislação, o adoptado adulto requerente,
antes de lhe ser prestada essa informação, é informado dos sistemas de
aconselhamento disponíveis e se a pessoa em causa tiver sido adoptada antes de
12 de Novembro de 1975 a informação não é prestada antes de recebido esse
aconselhamento.
A lei de 2002 também não alterou o "Adoption Contact Register", e preocupase com a ` forgotten generation", isto é, aqueles que foram adoptados ou que
permitiram que os seus filhos fossem adoptados antes de consagrado o direito
de acesso e que poderão ter dificuldades em contactar os respectivos
familiares biológicos. O diploma permite, então, que os regulamentos criem
um esquema que permita às "Adoption suport agencies" funcionar como
intermediárias no contacto entre o adoptado adulto e os seus familiares
biológicos61.
No ordenamento jurídico espanhol o «parto anónimo» foi considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal. Quanto ao direito do adoptado a
conhecer a sua ascendência genética, pode também dizer-se que ele é tutelado
no ordenamento jurídico espanhol.
A Reforma de 1982 aboliu a adopção simples, pelo que, em princípio, nos
termos do artigo 178 do Código Civil espanhol, "Ia adopción produce Ia
extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior" adquirindo
o adoptado o estatuto de filho do adoptante, sendo a decisão judicial que
decreta a adopção averbada ao assento de nascimento.
Nos termos da Ley de 8 de Junio de 1957, reguladora de/ Registro Civil e do
respectivo Reglamento del Registro Civil, as informações relativas à adopção são
submetidas a um regime especial de publicidade restrita: o fornecimento de
informações relativas à adopção só pode ocorrer mediante autorização especial,
nos casos em que se demontre um fundado interesse legítimo. No entanto, quer
os pais adoptivos e quer o adoptado, após atingir a maioridade, podem obter
informações sem estarem dependentes dessa autorização especial (assim
dispondo o artigo 22 do Reglamento del Registro Civil).
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Idem, ibidem, p. 279-288.
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No Brasil também o tema tem sido alvo de intenso debate, culminando por
ser alterados os procedimentos de adopção, através da Lei 12.010 de 03 de
Agosto de 2009, que alterando a redacção do artigo 48 do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) refere que o «adotado tem direito de conhecer sua
origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a
medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito)
anos, mais referindo o parágrafo único deste normativo que o «acesso ao
processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18
(dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e
psicológica».62

5.2. A adopção e o segredo no direito português

5.2.1. Quanto ao procedimento
Em Portugal, porventura devido à introdução recente da adopção e à sua
escassa expressão numérica, não olvidando que, do outro lado da balança,
estão direitos de personalidade igualmente protegidos pela Lei Fundamental,
como o direito à intimidade, o adoptado, sendo-lhe negado ou dificultado o
acesso à identidade dos pais biológicos, fica, normalmente dependente de
decisões que o ultrapassam e que não pode controlar. Desde logo, no acesso
aos registos de nascimento pelo adoptado, a regulamentação da adopção peca
por falta de coerência e de coordenação, orientando-se, ainda hoje, mais pelo
interesse dos pais adoptivos e dos pais biológicos do que pelo interesse da
criança63.
Em matéria de adopção, de acordo com o disposto no artigo 173º-B da
OTM, na versão introduzida pelo DL n.° 120/98, de 8 de Maio, o carácter
sigiloso manifesta-se desde logo, quando refere que o processo de adopção e
os respectivos procedimentos preliminares, incluindo os de natureza
administrativa, têm carácter secreto. Ou seja, o segredo abrange o processo de
adopção e os respectivos processos preliminares, assim como a identidade dos
intervenientes no processo e o facto da adopção em si, e verifica-se nas relações
entre os pais biológicos e os pais adoptivos, assim como em relação a terceiros.
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Contudo, o n.º 2 do referido normativo, na redacção introduzida pela Lei
n.º 31/2003, de 22 de Agosto, admite que, em certas condições, o tribunal
pode, a requerimento de quem invocar interesse legítimo, ouvido o Ministério
Público, consentir na consulta dos processos e na extracção de certidões, “por
motivos ponderosos" e “interesse legítimo”, constituindo crime punível com
pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias, a violação do segredo dos
processos e a utilização de certidões para fim diverso do alegado (artigo 173.°
B, n.º 3 da OTM).
Quais as situações que devem constituir “motivo ponderoso” e “interesse
legítimo” terão que ser apreciadas casuisticamente.
Será de considerar motivo ponderoso, justificando o levantamento do sigilo,
por exemplo, o caso em que o adoptado invoque razões de ordem psicológica,
doença do foro psiquíco, comprovadamente causadas ou agravadas, por se ver
impedido de obter inforações acerca das suas prórprias origens. Já quanto ao
interesse legítimo, julga-se ser suficiente, considerar o mesmo verificado com a
prova sumária da titularidade da informação coberta pelo segredo.
Afigura-se pois, tal como também opina Rafael Reis, que «o legislador
conferiu ao julgador margem de conformação dos interesses em jogo, na
medida em que este pode delimitar os exactos termos em que o sigilo é
levantado, (…) assegurando que a revelação não vilipendie interesses alheios,
designadamente dos demais sujeitos envolvidos no processo, ou mesmo no
interesse do adoptado menor, se ele for o requerente (representado).»64.

5.2.2. Quanto à identidade dos pais biológicos
Mas, para além do segredo abranger, como se disse, o processo de adopção
e os respectivos processsos preliminares, «em ordem a proteger a tranquilidade
da relação adoptiva e a evitar situações de concorrência jurídica dos paia
naturais e dos país adoptivos»65, também as normas que se referem à filiação
biológica, em caso de adopção plena, apresentam um pendor fortemente
sigiloso ao proíbirem o estabelecimento da filiação natural do adoptado e a
prova dessa filiação fora do processo preliminar de publicações (artigo 1987º
do Código Civil).
64
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Como decorre do disposto no artigo 1986º do Código Civil, a lei também
atribui à adopção plena efeitos particulamente fortes, provocando a extinção
das relações familiares entre os filhos adoptados e a família biológica.
No quadro dessa ruptura com a família biológica, o artigo 1985.° do Código
Civil, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei 185/93 de 22 de Maio, dispõe
o n.º 1 que «a identidade do adoptante não pode ser revelada aos pais naturais
do adoptado, salvo se aquele declarar expressamente que não se opõe a essa
revelação» e, o n.º 2, que «os pais naturais do adoptado podem opor-se,
mediante declaração expressa, a que a sua identidade seja revelada ao
adoptante».
Interpretando a norma, quanto ao alcance do regime de segredo criado em
torno da identidade dos pais biológicos, não restam dúvidas de que está
reciprocamente assegurado não revelação da identidade entre os pais
biológicos e adoptivos, tutelando mais fortemente, como afirmam Clara
SottoMayor e Rafael Reis66, o interesse destes últimos na não revelação da sua
identidade. Com efeito, basta um seu comportamento omissivo por banda dos
pais adoptivos, isto é, basta que estes não declarem expressamente que não se
opõem a essa revelação, para que o segredo sobre a sua identidade se mantenha
e impeça os pais biológicos de conhecerem a identidade daqueles. Ao invés, se
pais biológicos, quiserem beneficiar do segredo, em relação aos pais adoptivos,
terão que o dizer expressamente.
Quanto ao direito do filho adoptivo conhecer a sua filiação biológica a lei
nada diz, pelo que a dificuldade suscita-se quando os pais biológicos, tenham
declarado que querem permanecer anónimos.
Neste caso, estará também o adoptado impedido de obter informação
relativa à identidade dos respectivos progenitores biológicos?
A resposta a esta questão impõe uma análise e interpretação global do
regime jurídico da adopção no nosso direito.
Por um lado, resulta da análise dos artigos 1º, n.º 1, alínea c), 69º, n.º 1
alínea f) e 123º, n.ºs. 1 e 3 do Código do Registo Civil (CRC) que a adopção
plena não origina, necessariamente, a elaboração de um novo assento de
nascimento. Em regra, a adopção é registada por averbamento ao assento de
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os verdadeiros…, op. cit., p. 219-220.

| 96

A adopção: a identidade pessoal e genética

nascimento e só mediante requerimento verbal dos interessados ou seus
representantes legais, se procede à elaboração de novo assento de nascimento.
Porém, o primitivo assento, ao qual foi averbada a adopção, não é cancelado67.
No entanto, como decorre do artigo 213º do CRC, se tiver sido elaborado
um novo assento, as serão deste extraídas, e não do primitivo assento, salvo
no caso de certidão destinada a instruir processo preliminar de casamento,
por razões ligadas à verificação dos impedimentos matrimoniais, pelo que, em
princípio, as certidões de narrativa não mencionam a filiação biológica.
Pode, por isso concluir-se, como Rafael Reis, que «tanto o artigo 1985.° do
Código Civil ("A identidade do adoptante não pode ser revelada aos pais
naturais do adoptado (...)''; "Os pais naturais podem opor-se (...) a que a sua
identidade seja revelada ao adoptante" (…) como os preceitos do Código de
Registo Civil relativos à passagem de certidões do assento de nascimento do
adoptado (…), não impedem este de, consultando o seu assento de
nascimento, obter informação relativa à identidade dos seus progenitores.»68.
Ou seja, uma análise conjugada do regime substantivo com o regime
registal, permite afirmar que «(...) se o adoptante não declarar que não se opõe
a que a sua identidade seja revelada aos pais naturais do adoptado, ela não
pode ser-lhes revelada. Os pais naturais do adoptado não podem pedir
certidão de cópia integral ou fotocópia do assento de nascimento que
mencione o adoptante. Por outro lado, se os pais naturais do adoptado se
opuserem a que a sua identidade seja revelada ao adoptante, ela não pode serlhe revelada. O adoptante não pode pedir certidão de cópia integral ou
fotocópia do assento de nascimento que mencione os pais naturais do
adoptado.»69.
Clara Sottomayor conclui, então, que apesar de a letra da lei, no artigo
1985.°, apenas referir «o segredo de identidade nas relações entre os pais
adoptivos e os pais biológicos, parece lógico que, no caso de os pais biológicos
terem requerido segredo de identidade, este seja também extensível ao
adoptado, de outra forma a finalidade da norma - proteger a privacidade dos
pais biológicos - seria frustrada, pois o segredo de identidade requerido por
67
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estes seria quebrado através da intervenção do filho. No caso de os pais
biológicos nada dizerem, de acordo com a letra da lei, quer os adoptantes quer
os adoptados podem requerer certidões de nascimento em que consta a
identidade dos pais biológicos.»70.
Rafael Reis discorda desta solução.
Para este autor, o artigo 1985.° do Código Civil «procura estabelecer um
regime de princípio que deixa aos pais biológicos e adoptivos a possibilidade
de estabelecerem reciprocamente (…) uma cortina de segredo que permita,
sobretudo nos primeiros tempos da relação adoptiva, uma ruptura com a
família biológica e integração na adoptiva que assegure a verdadeira finalidade
do instituto da adopção: assegurar o superior interesse da criança e
proporcionar-lhe uma família.»71
É também esta a posição que se me afigura mais adequada.
Na verdade, se o legislador, por razões de protecção do adoptado em
particular e do instituto da adopção em geral, quisesse estabelecer a
impossibilidade de aceder a tais informações, teria expressamente consagrado
tal proibição, pelo que se assim não procedeu, é porque não considerou esse
segredo «um aspecto essencial na economia do instituto, e a comprová-lo está
o modo como as normas de registo civil referidas foram redigidas.»72.
Com o regime do artigo 1985.° do Código Civil o legislador concedeu aos
pais biológicos e adoptivos a faculdade de protegendo a reserva da vida
privada, escudarem-se no segredo. Contudo, como os direitos de
personalidade não são absolutos, não pode deixar de entender-se que, este
direito à intimidade terá que ceder, nos casos concretos em que se considere
necessário revelar essa identidade, sobretudo se, do outro lado da balança
estiver o direito do adoptado, ao conhecimento da identidade genética,
também reconhecido constitucionalmente.
Eis porque, aderindo à solução defendida por Rafael Reis, entendo que,
em face do direito constituído, o adoptado de conhecer a identidade da sua
progenitura, designadamente através do acesso ao conteúdo dos documentos
registais.
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5.3. Do artigo 1987.° do Código Civil
Decretada a adopção, surge uma proibição legal de estabelecimento da
filiação natural, ou mesmo de fazer prova dessa filiação fora do processo
preliminar de publicações, como decorre do disposto no art.º 1987º do
Código Civil.
Para Guilherme de Oliveira o sentido da norma é o de evitar a concorrência
jurídica dos pais naturais e dos pais adoptivos, por se pensar que ela causa
dano ao êxito da relação adoptiva; e compreende duas proibições: evita o
estabelecimento voluntário das relações de descendência, e recusa as
investigações judiciais da ascendência73.
A eventual inconstitucionalidade da norma decorreria, então, do confronto
dessas duas proibições - por um lado, a proibição de perfilhação ou declaração
de maternidade, uma vez decretada a adopção e, por outro, a proibição de
investigação, posterior, da maternidade ou paternidade - com o direito
fundamental a constituir família, previsto no artigo 36.°, n.° 1, da
Constituição.
Quanto à primeira proibição, entende este autor que, protegendo a
Constituição não só a família natural, como também a adoptiva, deve
considerar-se "(...) quer o direito do adoptante a constituir a família adoptiva
quer o direito do adoptado a conservar a família em que cresceu e vive", pelo
que não encontra fundamento para considerar a norma inconstitucional.
Mas já no que respeita à proibição de investigar a maternidade e a
paternidade, Guilherme de Oliveira é mais sensível às dúvidas sobre a
constitucionalidade da norma, sobretudo considerando que ela conflitua
precisamente com o direito fundamental à identidade pessoal. Ainda assim
acaba por aceitar as razões que levaram à consagração dessa solução, ligadas
à protecção do próprio instituto da adopção, propondo, na tentativa de
melhor harmonizar os interesses em jogo, «a manutenção da iniciativa geral
da averiguação oficiosa (...) para obter sistematicamente informação sobre a
progenitura e guardá-la em registo especial como aquele em que se preservaria
a declaração espontânea dos vínculos biológicos». Defende, ainda a
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possibilidade de investigação judicial pelo adoptado maior, com efeitos de
estado.
Para Tiago Duarte este preceito é inconstitucional «se interpretada no
sentido de impedir o conhecimento dos pais genéticos na medida em que
também seria impeditiva do estabelecimento de uma identidade genética,
substituindo-a, ao arrepio da Constituição, por identidade meramente
afectiva face aos «novos pais»74. Ainda assim, este autor admite que a norma
possa ser considerada constitucional se interpretada no «sentido de não
inviabilizar o conhecimento dos “pais naturais” não obstante impedir que,
juridicamente, estes voltem a ser considerados pais (...)»75.
Efectivamente, de entre as proibições que se retiram da norma, apenas a
que impede o adoptado de investigar a maternidade e a paternidade interfere
com o direito ao conhecimento das origens genéticas.
Segundo Rafael Reis, «no caso particular do artigo 1987.° do Código Civil,
as proibições de investigação nele contidas estão ao serviço da tutela do
instituto da adopção, também ela um valor constitucionalmente garantido no
n.° 7 do artigo 36.° da CRP, pelo que a restrição legal ainda pode considerarse dentro dos parâmetros constitucionalmente definidos para uma
interferência desse teor. Com esta paralisação de pretensões investigatórias
protege-se, afinal, não aquele filho em particular, que se lembra de intentar
uma acção para esse fim, mas todos os outros que podem ser adoptados e
relativamente aos quais temos que dizer que é sempre melhor ser adoptado
sem conhecer a família biológica do que não ser, de todo, adoptado!»76.
Ainda assim, Rafael Reis defende que o direito ao conhecimento das origens
genéticas impõe a concessão dessa faculdade ao adoptado na medida em que,
merece tutela o desejo de eliminação do registo pessoal de um vínculo que
não corresponde à verdade biológica, desde que essa pretensão não configure,
no caso concreto, um abuso de direito ou viole em termos inaceitáveis
interesses preponderantes igualmente tutelados.
Como conclui Rafael Reis, «seria aconselhável uma alteração legal em
matéria de revogabilidade do vínculo de adopção, sobretudo de forma a que
74
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são seja obliterada a possibilidade, para o adoptado, de impugnação dos
vínculos falsos que o ligam à família adoptiva, pelo menos nos casos em que
invoque razões suficientemente atendíveis nesse sentido (bastando, talvez, a
manifestação de um real desejo de reposição da "verdade pessoal") e desde
que não sejam postergados, em termos inadmissíveis, interesses dc
terceiros»77.
Rui do Carmo concorda que a letra e o espírito do artigo 1987.° do Código
Civil não contém «impedimento legal à propositura de acção de impugnação
de paternidade de pessoa que tenha sido adoptada plenamente», até porque
está em causa o direito à historicidade pessoal, «cujo conteúdo integra,
necessariamente, a não manutenção de uma menção de paternidade que não
corresponde à verdade biológica, apesar de, entretanto, ter sido estabelecida,
por adopção plena, uma nova paternidade (e maternidade) socioafectiva»78.
Como afirma este autor o saber de onde venho «passa, também, pela
eliminação dos obstáculos ou erróneas sinaléticas»79.
Com este sentido
inconstitucionalidade.

a

norma

em

causa

não

está

ferida

de

Essa é também a posição que entendo ser a mais correcta.

5.4. Das condições de acesso ao conhecimento
Aqui chegados, isto é, aceitando que o adoptado tem direito a conhecer a
identidade dos seus progenitores importa ainda analisar se, em todo o caso,
deve, em determinadas circunstâncias, esse conhecimento ser condicionado.
Deve, por exemplo, exigir-se uma idade mínima para o adoptado ter acesso a
tal conhecimento?
Como supra se referiu, a nível dos sistemas jurídicos que enveredam pela
solução de acesso ao conhecimento por banda do adoptado, a tendência é a
de essse direito ao conhecimento apenas dever ser plenamente reconhecido
quando o adoptado atingir a maioridade ou a idade núbil, isto porque então
77
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o adoptado terá atingido um grau de maturidade que lhe permite interiorizar
e ponderar as consequências da informação que lhe é facultada.
Excepcionalmente, esse conhecimento pode ocorrer ainda na menoridade do
adoptado, como por exemplo, sucederá em situações de grave doença do filho
adoptivo, que exijam o conhecimento da sua identidade genética.
Também o nosso legislador deveria, em meu entender, expressamente
consagrar um padrão de acesso aos dados registrais que, no meu entender,
deveria, em regra, coincidir com a maioridade ou a idade núbil com vista ao
acesso do adoptado ao conhecimento das suas origens. No entanto, a lei é
omissa.
No que respeita ao direito constituído, a lei, nomeadamente o artigo 214.°
do CRC não impõe ao adoptado qualquer idade mínima no que respeita à
legitimidade para pedir certidões.
Tenderia, assim, a defender que o adoptado deve poder aceder à
informação sobre a sua identidade genética a partir do momento em que, nos
termos do art.º 123º do Código Civil, tem capacidade jurídica.
A este respeito Rafael Reis afirma que o acesso ao assento originário de
nascimento pelo próprio adoptado, «deve estar condicionado às regras que
regulam o suprimento dessa incapacidade, com as seguintes particularidades:
a) ao dispor a lei que as certidões destinadas a instruir o processo preliminar
devem incluir a referência à filiação biológica (n.° 3 do artigo 213.° do CRC)
e considerando o nosso ordenamento jurídico que a capacidade para o
casamento se atinge aos 16 anos, deve, sob pena de incoerência lógica,
reconhecer-se a plena capacidade do adoptado para aceder ao conteúdo do
próprio assento originário de nascimento quanto tenha atingido essa idade; b)
nos casos em que a representação do menor caiba aos pais adoptivos, se os
pais biológicos manifestaram a sua oposição à revelação àqueles da sua
identidade, deve admitir-se a representação subsidiária do menor pelo
Ministério Público, a fim de se evitar, aqui sim, uma clara frustração do
regime que resulta do artigo 1985.°»80.
Segundo Rafael Reis, deveriam, ainda, considerar-se as adequadas
especificidades em matéria de acesso ao assento de nascimento pelo adoptado
menor de 16 anos, por exemplo, determinando-se a necessidade de
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autorização judicial para a revelação da informação nesse casos e exigindo aos
representantes, aqui se incluindo o Ministério Público, a prova da existência
de razões ponderosas e do adequado acompanhamento e apoio psicológico,
para a gestão da informação que se vai facultar 81.
Afigura-se correcto este entendimento que, por isso, também perfilho.
Já em se tratanto de terceiros, só se estes demonstrarem um interesse
relevante atendível, pode admitir-se a emissão de certidões, não sendo de
equiparar a posição destes à do adoptado - salvo, como chama a atenção
Rafael Reis, nos casos dos descendentes deste, por estar envolvido ainda o
direito ao conhecimento das origens genéticas. Além disso, o acesso de terceiros
estaria sempre sujeito ao regime do artigo 1985.° do Código Civil, pelo que
as certidões não podem indicar a identidade dos pais biológicos caso eles
tenham expressamente manifestado a oposição a essa revelação. Já a
identidade dos pais adoptivos pode constar da certidão, uma vez que esta
identidade a identificação da filiação da pessoa a quem o registo respeita. Em
qualquer caso, não sendo demonstrado, por parte desses terceiros, um
interesse atendível, tal informação não deve ser facultada.
Seguindo esta linha de pensamento, o acórdão do Tribunal da Relação de
Lisboa de 12 de Janeiro de 201082, relativamente à consulta de processo de
promoção e protecção de menor, pelo mandatário do menor, por via da
aplicação informática CITIUS, pronunciou-se nos termos que constam do
segmento do sumário que aqui se reproduz:
«1. Segundo os n.º 1 e 4 do artigo 88º do Dec.-Lei n.º 147/99, de 1 de
Setembro, o processo de promoção e protecção reveste carácter reservado, o
que não obsta a que a criança ou jovem possam consultar o processo através
do seu advogado ou pessoalmente se o juiz autorizar, atendendo à sua
maturidade, capacidade de compreensão e natureza dos factos.
2. A natureza reservada do processo de promoção e protecção de menores
tem em vista garantir, para além da protecção da identidade dos adoptantes e
dos pais naturais do adoptando, uma forte protecção da intimidade, do direito
à imagem e da reserva da vida privada do menor.
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3. Tal nível de protecção não se pode traduzir num obstáculo ao acesso do
advogado do menor aos elementos do processo, mormente os de natureza
probatória, em que se alicerçou ou se possa alicerçar a convicção do tribunal.
4. Porém, não será lícita uma consulta aberta e ilimitada por via da
aplicação informática CITIUS, não obstante esta se traduzir numa maior
facilidade de acesso, na medida em que esta não permita fazer o controlo
judicial do acesso aos elementos do processo, em especial quanto à extracção
das respectivas cópias.
5. Os direitos de defesa ficarão suficientemente garantidos pela consulta
física dos autos pelas partes e seus advogados, nas condições previstas na lei, e
pela obtenção discriminada e especialmente autorizada de certidões dos
elementos relevantes para a organização da defesa, desde que não se
imponham razões ponderosas de reserva que contrariem tal obtenção.»

6. Reserva da intimidade versus conhecimento da identidade
genética

6.1. Da tutela dos direitos de personalidade
A defesa do direito ao conhecimento das origens genéticas não pode,
contudo, ser entendida como um enfraquecimento na defesa do direito à
intimidade e à reserva da vida privada, uma menor protecção jurídica.
Estamos perante direitos fundamentais, consagrados constitucionalmente,
direitos de igual dignidade e idêntica valência normativa. Assumindo estes dois
direitos consagração e protecção constitucional, não há que estabelecer, pelo
menos em abstracto, uma ordem hierárquica entre eles. Essa ordem deve antes
fazer-se sopesando as circunstâncias concretas de cada caso, e com base em
princípios de adequação e proporcionalidade em ordem à salvaguarda de cada
um dos direitos.
Ademais, o direito do a conhecer o facto da adopção e o direito de acessos
informações sobre os pais, nomeadamente de carácter médico ou genético, não
contende obrigatoriamente com o direito à vida privada e familiar dos pais
biológicos nem com a tranquilidade da relação adoptiva. Ora, as restrições a
direitos fundamentais estão apenas condicionadas pelos princípios da
necessidade e da proporcionalidade, nos termos do art.º 18.° da Constituição.
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Seja como for, a informação que a esse respeito consta dos registos
públicos integra o conceito de dados pessoais, nos termos da Lei n.° 67/98, de
26 de Outubro (Lei de Protecção de Dados Pessoais), e esta, para efeitos do
artigo 31º, apenas exclui do seu âmbito o tratamento dos dados que constam
de «registos que, nos termos de disposições legislativas ou regulamentares, se
destinem à informação do público e se encontrem abertos à consulta do
público em geral ou de qualquer pessoa que possa provar um interesse
legítimo».
Como não podia deixar de ser, os princípios que regulam o acesso aos
dados pessoais vigoram também neste âmbito.
A Lei n.° 67/98 será aplicável sempre que a informação relativa às origens
genéticas se enquadre no conceito de «dados pessoais», constante dao artigo 11º,
al. a) do n.° 3: «qualquer informação, de qualquer natureza e
independentemente do o direito de acesso pelo titular dos dados pessoais» e
dispõem ainda que compete à Comissão Nacional de Protecção de Dados
(CNPD) «fazer assegurar o direito de acesso à informação, bem como do
exercício do direito de rectificação e actualização», como refere o artigo 23.°,
n.° 1, al. g) do referido diploma legal.
Contudo, o direito ao conhecimento pelo adoptado da identidade dos pais
biológicos faz parte da sua identidade, da sua personalidade, da sua
historicidade pessoal, ainda que a relação de afectividade com os progenitores
biológicos possa ser ténue ou nem existir, pois pode ter sido rejeitado por eles.
O direito ao conhecimento da origem genética, como direito de
personalidade que é, não pode se retirado ao filho adoptado e de que nem os
pais biológicos, nem os adoptivos podem dispor em seu nome.

6.2. Do direito de acção
Para todas as situações em que se coloque em causa o direito ao
conhecimento das origens genéticas, em que seja vedado esse conhecimento
pelo adoptado, Reis e Vale defende que tal direito deve fundamentar um
princípio geral de admissibilidade de recurso via judicial, com a finalidade de
obtenção de informação necessária à identificação dos progenitores
biológicos.
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A defesa desse direito fica assegurada concedendo ao titular do direito ao
conhecimento, legitimidade para intentar acção judicial destinada a obter a
condenação de terceiro - que pode ser um progenitor já conhecido, ou outra
pessoa, singular ou colectiva -, a facultar toda a informação de que seja
portador, e cuja exigência seja razoável, no sentido de tomar efectivo aquele
direito83.
Uma das vias de que o lesado poderá lançar mão - quando a ofensa não seja
provocada por uma entidade pública - poderá ser a acção especial de jurisdição
voluntária, prevista nos artigos 1474º e 1475º do Código de Processo Civil e
que com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, está regulada
no Título I, sob a epígrafe Tutela da Personalidade, nos artigos 878º a 880º do
novo Código de Processo Civil.
Este processo especial permite sejam tomadas providências concretamente
adequadas a evitar a consumação de qualquer ameaça ilícita e directa à
personalidade física ou moral de ser humano ou a atenuar, ou a fazer cessar,
os efeitos de ofensa já cometida será dirigido contra o autor da ameaça ou
ofensa.
Note-se que este processo, mais célere do que o processo comum
(característica que sai reforçada a partir de 1 de Setembro de 2013, com o novo
regime processual), surgiu na sequência da diferenciação entre
responsabilidade civil e providências preventivas ou reparadoras de violações
da personalidade, constante do n.º 2 do artigo 70º do Código Civil. Trata-se
das chamadas as acções de tutela de personalidade, seja de uma tutela
preventiva, em caso de ameaça, ou atenuante, em caso de ofensa já consumada.
Nas providências tutelares de personalidade não se pede o justo castigo de
uma acção condenável, mas, fundamentalmente, que sejam ordenadas
medidas que se mostrem eficazes, evitando o dano receado, ou pelo menos,
atenuando o mais possível o dano já causado84.
6.3. Uma nova visão

83
Sobre a configuração, em geral, da acção declarativa de condenação, v., por todos, VARELA, João de Matos
Antunes / BEZERRA, J. Miguel / SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, Coimbra Editora, 1985,
especialmente pp. 67 e ss., e MACHADO, António Montalvão / PIMENTA, Paulo, O novo processo civil, 8." ed.,
Almedina, 2006, em particular pp. 33 e ss.
84
Sobre o processo especial da tutela da personalidade vide GALANTE, Fátima – Da tutela da personalidade,
do nome e da correspondência confidencial, Lisboa: Quid Juris, 2010. p. 101-158.
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A jurisprudência nacional, vem, cada vez mais, reflectindo esta nova forma
de encarar a adopção e de que todo o ser humano, incluindo os filhos
adoptivos, têm direito a conhecer a sua identidade genética, como
impressivamente consta do segmento do acórdão do Supremo Tribunal de
Justiça de 08 de Junho de 2010, que aqui se reproduz:
«Nota-se também um movimento científico e social em direcção ao
conhecimento das origens, com desenvolvimentos da genética, nos últimos
vinte anos, que têm acentuado a importância dos vínculos biológicos (…). O
desejo de conhecer a ascendência biológica tem sido tão acentuado, que se
assiste a movimentações no sentido de afastar o segredo sobre a identidade
dos progenitores biológicos, mesmo para os casos de reprodução assistida
(…).
Não deve, igualmente, ignorar-se a valorização da verdade e da
transparência, com a possibilidade de acesso a informação e dados pessoais e
do seu controlo, com a promoção do valor da pessoa e da sua "autodefinição", que inclui, inevitavelmente, o conhecimento das origens genéticas
e culturais. A partir de 1997, consagrou-se, aliás, expressamente um "direito
ao desenvolvimento da personalidade" no artigo 26° da Constituição (…),
comportando dimensões como a liberdade geral de acção e uma cláusula de
tutela geral da personalidade. E, se tanto o pretenso filho como o suposto
progenitor podem invocar este preceito constitucional, não é excessivo dizerse que ele "pesa" mais do lado do filho, para quem o exercício do direito de
investigar é indispensável para determinar as suas origens»85.
Relativamente ao filho que não conhece os seus progenitores e sente
necessidade de obter essa informação podemos dizer que não estão cumpridas
as dimensões mais elementares dos direitos à identidade pessoal, ao
desenvolvimento da personalidade e à integridade pessoal.
O ser humano diz Stela Barbas, «tem direito à identidade genómica. Não
pode haver dois tipos de pessoas: as que podem conhecer e as que não podem
conhecer as suas raízes genómicas»86.
Ao permitir ao filho o seu direito de conhecer e saber a sua verdadeira
identidade genética, estamos reconhecendo-lhe o exercício pleno de seu direito
85
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 08 de Junho de 2010, Processo n.º 1847/08.5TVLSB-A.L1.S1,
(Relator, Serra Baptista), in www.dgsi.pt/jstj
86

BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves – Direito ao Genoma…, op. cit., p. 519.
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de personalidade e a possibilidade de buscar nos pais biológicos as explicações
para as mais variadas dúvidas e questionamentos que surgem em sua vida,
como, por exemplo, as explicações acerca da característica fenotípica, da
índole e do comportamento social, das propensões ou resistências a certas
doenças.
«O direito a conhecer a própria identidade, ou seja poder responder a
perguntas como: quem sou seu? Quem são os meus progenitores? É uma
inquietação que não só inquieta as personagens de ficção de obras famosas da
literatura como, também, mulheres e homens comuns»87
Portanto, se for essa a vontade do filho adoptado, ele poderá investigar a
sua origem genética e biológica sem que isto constitua diminuição,
discriminação ou desconsideração da filiação jurídica, porventura formada, e
sem que implique quaisquer outros direitos inerentes à filiação, pois o
reconhecimento de sua origem genética ou biológica não contende com a
filiação havida e não implicará em nenhum direito ou dever paterno ou
materno àquele ao qual se investiga a origem.
Na verdade ao tutelar o direito ao conhecimento da origem biológica, a lei
não restabelece os vínculos jurídicos do adoptado com a família de origem.
Apenas reconhece a existência de um liame genético que não se extingue. O
conhecimento da identidade dos progenitores não implica o estabelecimento
de qualquer vínculo jurídico com eles.
Trata-se do mero conhecimento, como uma forma de buscar a própria
história e de reafirmar a individualidade, porque «a ninguém pode ser negado
o direito de saber a forma como foi gerado ou o direito de se conhecer a si
próprio ou a definição integral da sua identidade genómica.»88

Conclusões:
1 - O direito à identidade pessoal, previsto no artigo 26º, n.º 1 da CRP,
destinado a garantir aquilo que identifica cada pessoa como indivíduo, singular
e irredutível compreende duas diferentes dimensões: a) uma dimensão
absoluta ou individual – cada pessoa tem uma identidade definida por si
87

Idem, ibidem, p. 519-520.

88

Idem, ibidem, p. 523.
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própria, expressão do carácter único e irrepetível de cada ser humano; b) uma
dimensão relativa ou relacional – cada pessoa tem a sua identidade igualmente
definida em função de uma memória familiar conferida pelos seus
antepassados, com destaque para os respectivos progenitores.
2 - No conteúdo do direito ao conhecimento das origens genéticas deve integrarse a faculdade, em princípio reconhecida a todo indivíduo, de investigar
judicialmente a maternidade e paternidade, com o objectivo de lograr a
coincidência entre vínculos jurídicos e biológicos.
3 - O direito ao conhecimento das origens genéticas imporá, assim, ao legislador
ordinário a consagração de soluções que não constituam entraves exagerados a
essa investigação, apontando para um princípio de imprescritibilidade do
direito a investigar, tendência, aliás, generalizada nos ordenamentos jurídicos
próximos do nosso.
4 - Ser pai ou mãe, actualmente, não é apenas ser a pessoa que gera ou a
que tem vínculo genético com a criança. É, antes disso, a pessoa que cria, que
ampara, que dá amor, carinho, educação, dignidade e que trata aquele como
seu verdadeiro filho, ou seja, a pessoa que realmente exerce as funções de pai
ou de mãe em atendimento ao melhor interesse da criança.
5 - A adopção de embriões afigura-se vantajosa para os embriões
criopreservados, posto que podem contar com outras tentativas de
implantação e pode funcionar como alternativa à adopção tradicional,
permitindo que uma mulher infértil possa experimentar a maternidade.
6 - As normas existentes para as adopções de crianças nascidas devem ser
ponto de partida na adopção pré-natal de embriões. Neste caso, não é de
dispensar o consentimento dos progenitores/dadores, após informação clara,
de modo a poderem formar a sua vontade livre e esclarecida.
7 - A doação de um embrião e a adopção do mesmo, irá consequenciar - e
disso devem estar cientes, quer o doador quer o adoptante do embrião - o
futuro estabelecimento da filiação (artigos 1803º a 1825º do Código Civil), não
esquecendo que, relativamente à mãe, a filiação resulta do facto do nascimento
(artigo 1796º do Código Civil).
8 - Em matéria de adopção, o segredo abrange o processo de adopção e os
respectivos processos preliminares, assim como a identidade dos intervenientes
no processo e o facto da adopção em si e verifica-se nas relações entre os pais
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biológicos e os pais adoptivos, assim como em relação a terceiros (artigo 173ºB da OTM). Apesar disso, o legislador conferiu ao julgador a possibilidade de
este delimitar os exactos termos em que o sigilo é levantado, assegurando que
a revelação não ponha em causa interesses alheios.
9 - No artigo 1985º do Código Civil está reciprocamente assegurada a não
revelação da identidade entre os pais biológicos e adoptivos, tutelando mais
fortemente, o interesse destes últimos na não revelação da sua identidade. Já
quanto ao adoptado não existe proibição expressa.
10 - A nível dos sistemas jurídicos que enveredam expressamente pela
solução de acesso ao conhecimento por banda do adoptado, a tendência é a de
esse direito ao conhecimento ser, por regra, reconhecido quando o adoptado
atinge a maioridade ou a idade núbil.
11 - Pese embora o nosso ordenamento jurídico seja omisso, o acesso ao
conhecimento da origem genética e, consequentemente, o acersso ao assento
originário de nascimento pelo próprio adoptado, deve também ser permtido
em idênticas ciscunstâncias, ficando condicionado, em geral, às regras que
regulam o suprimento da incapacidade de exercício.
12 - Em se tratanto de terceiros, só se estes demonstrarem um interesse
relevante atendível, pode admitir-se esse conhecimento e a emissão de
certidões, não sendo de equiparar a posição destes à do adoptado
13 - O direito ao conhecimento das origens genéticas não configura um
enfraquecimento na defesa do direito à intimidade e à reserva da vida privada.
Estamos perante direitos fundamentais, consagrados constitucionalmente,
direitos de igual dignidade e idêntica valência normativa.
14 - Não há que estabelecer uma ordem hierárquica entre eles. Essa ordem
deve antes fazer-se, sopesando as circunstâncias concretas de cada caso, e com
base em princípios de adequação e proporcionalidade em ordem à salvaguarda
de cada um dos direitos.
15 – Sempre que se coloque em causa o direito ao conhecimento do
adoptado às suas origens genéticas, tem este legitimidade para intentar acção
judicial destinada a obter a condenação de terceiro (que pode ser um
progenitor já conhecido, ou outra pessoa, singular ou colectiva), a facultar toda
a informação de que seja portador, e cuja exigência seja razoável, no sentido
de tomar efectivo aquele direito.
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16 – O processo especial previsto nos artigos 1474º e 1475º do Código de
Processo Civil, que passa a estar regulada no Título I, sob a epígrafe Tutela da
Personalidade, nos artigos 878º a 880º do novo Código de Processo Civil,
afigura-se uma das vias mais expeditas, de que o lesado poderá lançar mão,
quando a ofensa não seja provocada por uma entidade pública.
17 – A jurisprudência nacional, acompanhando o movimento científico e
doutrinário, mostra-se cada vez mais consciente do direito do adoptado
conhecer a sua identidade genética e que integra a sua identidade pessoal.
18 - O direito ao conhecimento da origem biológica, não implica o
restabelecimento dos vínculos jurídicos do adoptado com a família de origem.
Apenas reconhece a existência de um liame genético que não se extingue. 
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DA VALORAÇÃO DOS CONHECIMENTOS FORTUITOS
OBTIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE UMA

Escuta Telefónica
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Mestre em Direito

NOTA INTRODUTÓRIA:
O presente texto corresponde, em larga medida, ao texto da dissertação
de mestrado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
no ano de 2012, apenas tendo sido introduzidas ligeiras alterações em
virtude das alterações legislativas entretanto ocorridas ao nível do Código de
Processo Penal e do Código de Processo Civil.
Optou-se igualmente pela manutenção do título da dissertação de
mestrado porque não obstante se dedicarem largas páginas à distinção entre
conhecimentos da investigação e conhecimentos fortuitos e aos problemas
de valoração dos primeiros a verdade é que o enfoque principal do presente
texto se prende com os problemas associados à valoração dos
conhecimentos fortuitos obtidos no decurso de uma escuta telefónica.

115 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

Siglas e abreviaturas
AAFDL – Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
AA.VV. – Autores vários.
Ac. – Acórdão.
AR – Assembleia da República.
art. / arts. – Artigo / artigos.
BFDUC – Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
BGH – Bundesgerichtshof.
BVerfGE – Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, amtliche Sammlung.
Cap. – Capítulo.
CC – Código Civil.
CEDH – Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
CEJ – Centro de Estudos Judiciários.
Cf. – Confira / Confira-se.
Cit. – Citado / Citada.
CP – Código Penal.
CPC – Código de Processo Civil.
CPP – Código de Processo Penal.
CPPI – Código de Processo Penal italiano.
CRP – Constituição da República Portuguesa.
Dir. – Dirigido.
DL – Decreto-Lei.
ed. – Edição.
FDUB – Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
FDUL – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
GG – Grundgesetz.
JIC – Juiz de Instrução Criminal.
LECrim – Ley de Enjuiciamento Criminal.
LOPJ – Ley Orgánica del Poder Judicial.
MP – Ministério Público.
n.º - número / números.
n.p. – não publicado.
OPC – Órgão (s) de polícia criminal.
Org. – Organizador (es) / Organizadora.
p. / pp. – página / páginas.
PGR – Procuradoria-Geral da República.
RFDUP – Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
RIDC – Revue Internationale de Droit Compare.
RIDPP – Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale.
ROA – Revista da Ordem dos Advogados.
RPCC – Revista portuguesa de Ciência Criminal.
s.d. – sem data.
s.e. – sem editora.
segs. – seguintes.
s.l.e. – sem local de edição.
STC – Sentencia del Tribunal Constitucional.
STJ – Supremo Tribunal de Justiça.
StPO – Strafprozeβordnung.
STS - Sentencia del Tribunal Supremo.
TC – Tribunal Constitucional.
| 116

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

TCF – Tribunal Constitucional Federal.
TEDH – Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Trad. – Tradução.
TRC – Tribunal da Relação de Coimbra.
TRE – Tribunal da Relação de Évora.
TRG – Tribunal da Relação de Guimarães.
TRL – Tribunal da Relação de Lisboa.
TRP – Tribunal da Relação do Porto.
UMRP – Unidade de Missão

RESUMO:
O presente texto versa sobre um tema central no domínio das escutas telefónicas: a
valoração dos conhecimentos fortuitos. Tema central, na medida em que sempre que é
realizada uma escuta telefónica a privacidade dos interlocutores é invadida e todas as
conversas que entre eles se estabelecem, sobre qualquer assunto, podem ser escutadas,
o que, em princípio, levará à obtenção de conhecimentos ocasionais e laterais
relativamente ao objecto em investigação.
Mas não poderia o presente trabalho ser empreendido sem que previamente
déssemos conta da importante distinção entre conhecimentos fortuitos e conhecimentos
da investigação, reservando ainda um capítulo à problemática da valoração destes
últimos.
No que concerne especificamente ao tema da valoração dos conhecimentos fortuitos,
depois de afastarmos as teses que recusam totalmente a sua valoração ou a admitem
sem limites, concluímos pela sua valoração condicional, subordinada a pressupostos que
nos permitem dar acolhimento ao princípio da proporcionalidade e assim tornar a
restrição aos direitos fundamentais à reserva da intimidade da vida privada, à palavra
falada, ao sigilo das telecomunicações e à autodeterminação sobre a informação
conforme com os valores da nossa Constituição, mas sem descurar outros interesses e
bens constitucionalmente protegidos que com aqueles direitos entram em rota de colisão,
de tal forma que podemos afirmar que, o art. 187.º, n.º 7 do Código de Processo Penal, é
a expressão positivada de um juízo de proporcionalidade.
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DA VALORAÇÃO DOS CONHECIMENTOS FORTUITOS
OBTIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE UMA

Escuta Telefónica
—————
CLÁUDIO LIMA RODRIGUES
Mestre em Direito

Introdução
I. No presente trabalho propomo-nos abordar a problemática da valoração
dos conhecimentos fortuitos obtidos através de uma escuta telefónica
legalmente realizada, ou seja, daqueles conhecimentos ocasionalmente
descobertos no decurso de uma escuta telefónica que não apresentam uma
qualquer conexão com o crime que deu motivo à realização da mesma. A
questão central é se poderão os mesmos ser valorados? Podê-lo-ão, mas sob
certas condições? Ou não poderão ser valorados de todo? Eis as questões
fulcrais a que procuraremos dar resposta.
Trata-se de um tema interessante que embora podendo-se colocar
relativamente a outros métodos de obtenção de prova, é no domínio das
escutas telefónicas que ele atinge o seu exponencial máximo, ao que não é
certamente alheio o facto de ser tecnicamente inviável limitar a intercepção
telefónica às conversações ou comunicações respeitantes ao crime que deu
motivo à realização da escuta telefónica e ao seu autor1.
É uma área (no fundo, como todo o Direito Processual Penal2) onde mais
se evidenciam os conflitos entre a busca pela verdade material e a necessidade
1
Segundo HANS-JÖRG ALBRECHT, “Vigilância das telecomunicações - análise teórica e empírica da sua
implementação e efeitos”, AA.VV., Que futuro para o Direito Processual Penal? – Simpósio em homenagem a Jorge
de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal português (coord. por Mário Ferreira
Monte), Coimbra: Coimbra Editora, cit., 2009, p. 739, na Alemanha, em média, são escutadas 1400 conversas
por processo.
2
Como nota CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, (trad. da 25.ª ed. alemã por Gabriela Córdoba e Daniel
Pastor), Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, cit., p. 10, “ […] é no processo penal que entram em conflito os
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de o Estado ser dotado de uma investigação criminal eficaz e o respeito por
alguns dos mais elementares direitos fundamentais do cidadão enformadores
de um Estado de Direito democrático, tais como o direito à reserva da
intimidade da vida privada (art. 26.º da CRP) ou o direito à inviolabilidade das
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP).
Este irremediável conflito exige, assim, que se tenha sempre no horizonte o
corolário necessário à restrição de todo e qualquer direito fundamental, o
princípio da proporcionalidade, tutelado expressamente no art. 18.º, n.º 2 da
nossa Lei Fundamental. Mas também assim, o facto de que como já
FIGUEIREDO DIAS afirmava em 1974 citando Henkel, de que todo o Direito
Processual Penal é Direito Constitucional aplicado3.
II. No entanto, não poderia o presente trabalho ser empreendido sem que
se analisasse previamente, face à questão da utilização dos conhecimentos
fortuitos como meio de prova, a importantíssima distinção entre aqueles e os
conhecimentos da investigação, pois só terá verdadeiramente sentido o
problema que serve de título ao nosso trabalho, quando possamos entender o
que sejam uns e outros, uma vez que apresentando-se estes e aqueles como
categorias processuais diversas, diverso terá de ser igualmente o seu tratamento
probatório.
Não ficaria o presente trabalho completo se não fizéssemos uma referência
à violação dos pressupostos de admissibilidade de valoração dos
conhecimentos fortuitos, o que nos transporta para matérias como as
proibições de prova e o efeito-à-distância das mesmas e a valia daqueles ditos
conhecimentos como fonte de notícia do crime, sendo que a esta temática
reservamos um capítulo.

interesses colectivos e individuais com uma maior intensidade que em qualquer outro âmbito, sendo que a
ponderação dos mesmos, estabelecida pela lei, resulta sintomática para estabelecer a relação entre o Estado
e o indivíduo genericamente vigente numa Constituição”.
3
Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 2004 (1.ª ed. 1974),
pp. 74 e segs. Sobre a relação entre o Direito Processual Penal e o Direito Constitucional veja-se: MARIA JOÃO
ANTUNES, “Direito Processual Penal – Direito Constitucional aplicado”, AA.VV., Que futuro para o Direito
Processual Penal? Simpósio em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de
Processo Penal português (coord. por Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009.
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Capítulo I
Das escutas telefónicas em geral
1 – As escutas telefónicas, os métodos ocultos de investigação e os
direitos fundamentais.
I. A nossa lei processual penal não procede à definição do que sejam escutas
telefónicas4, pelo que alguma jurisprudência tem-se socorrido da definição
ensaiada pelo Supremo Tribunal espanhol, que as define como “medidas
instrumentais que supõem uma restrição ao direito fundamental ao segredo
das comunicações e que aparecem ordenadas pelo juiz de instrução em fase de
instrução ou sumária do procedimento penal, não só frente ao implicado, como
frente a outros com os quais este comunique, com a finalidade de captar o
conteúdo das conversações para a investigação de concretos delitos e para a
apartação, no caso concreto, de determinados elementos probatórios”5.
Não obstante a nossa lei não proceder à definição do que sejam escutas
telefónicas6, podemos ensaiar a sua definição levando em linha de conta os seus

4
As escutas telefónicas foram introduzidas pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico através do DL
n.º 78/87, que revogou o Código de Processo Penal de 1929 e aprovou o Código de Processo Penal de 1987.
Embora não houvesse disposição idêntica no CPP de 1929, fazia-se referência no art. 210.º deste código que:
“Nos correios e nas estações de telecomunicações poderão fazer-se buscas e apreensões de cartas,
encomendas, valores, telegramas e qualquer outra correspondência dirigida ao arguido, ou outras pessoas que
tenham relações com o crime, e poderá o juiz ou qualquer oficial de justiça ou agente de autoridade, por sua
ordem, ter acesso aos referidos meios, para interceptar, gravar ou impedir comunicações, quando seja
indispensável à instrução da causa […] ”. Antes da redacção dos preceitos relativos às escutas telefónicas dada
pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, já a sua versão originária havia sido modificada pelo DL n.º 317/95, de
28 de Setembro. De salientar ainda, que a versão originária do art. 187.º havia sido sujeita a fiscalização
preventiva da constitucionalidade, tendo então o TC, no seu Ac. n.º 7/87; Processo n.º 754/86; Relator: MÁRIO
DE BRITO, se pronunciado no sentido da sua não inconstitucionalidade, uma vez que: “O n.º 1 do artigo 187.º
do Código, ao permitir a intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, por despacho
do juiz, quanto aos crimes aí determinados, e o art. 190.º, ao mandar aplicar esse preceito às conversações ou
comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone, não ferem o disposto no n.º 1 do
artigo 26.º da Constituição (direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar), já que, face à natureza e
gravidade desses crimes, as restrições impostas não infringem os limites da necessidade e proporcionalidade
exigidos pelos números 2 e 3 do artigo 18.º da Constituição”.
5

Cf. Ac. do TRC de 29/03/2006; Processo n.º 607/06; Relator: RIBEIRO MARTINS.

6

Em Itália, PAOLO TONINI, Manuale di Procedura Penale, 11.ª ed., Milano: Giuffrè Editore, 2010 (1.ª ed. 1999),
cit., p. 290, escreve que “por interceptação entende-se comummente a captação, mediante o emprego de
instrumentos técnicos ou electrónicos, de uma comunicação ou conversação reservada, quando a captação é
operada de modo oculto por um terceiro em relação aos interlocutores”. Já ANIELLO NAPPI, Guida al Codice di
Procedura Penale, 8.ª ed., Milano: Giuffrè editore, 2001 (1.ª ed 1989), cit., p. 272, define as escutas telefónicas da
seguinte forma: “Por intercepção deve entender-se a captação, por obra de terceiro, mediante auscultação
directa e secreta com auxílio de instrumentos mecânicos ou electrónicos idóneos a superar a natural

| 120

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

elementos essenciais e, como tal, mais característicos, ou seja, olhando para os
pontos mais impressivos do seu regime. Da análise do art. 187.º do Código de
Processo Penal (doravante CPP), podemos concluir que a intercepção das
comunicações ou conversações telefónicas7 caracteriza-se por:
1. Ser um método de obtenção de prova, isto é, “são instrumentos de que
se servem as autoridades judiciárias para investigar e recolher meios de prova;
não são instrumentos de demonstração do thema probandi, são instrumentos
para recolher no processo esses instrumentos”8;
2. Ser autorizada pelo juiz de instrução criminal (doravante JIC);
3. Apenas poder ser realizada durante a fase de inquérito;
4. Está sujeita a um período temporal limitado;
5. Tem de se mostrar indispensável para a descoberta da verdade ou para
a prova;
6. Tem de fundamentar-se num delito catalogar9.
Tomando por base estes elementos, podemos definir as escutas telefónicas
como um método de obtenção de prova que envolve a captação, mediante o
emprego de instrumentos técnicos ou electrónicos, de uma comunicação ou
conversação10 telefónica reservada, operada de modo oculto por um terceiro
capacidade dos sentidos, de comunicações ou conversações reservadas. Assim não entra no conceito de
interceptação o registo de uma conversa por parte daquele que nele participa”.
Pode-se ler nas conclusões do parecer n.º 7/92, de 27 de Abril da PGR que: “O procedimento de intercepção
telefónica ou similar consubstancia-se na captação de uma comunicação entre pessoas diversas do
interceptor por meio de um processo mecânico, sem conhecimento de, pelo menos, um dos interlocutores”.
7
É de salientar que enquanto as normas do CPP que disciplinam a admissibilidade das escutas telefónicas
são normas restritivas de direitos fundamentais, a escuta telefónica, individualmente considerada, dirigida a
um determinado cidadão, é uma intervenção restritiva, sendo que segundo REIS NOVAIS, “se bem que essas
leis restritivas de carácter geral e abstracto e as intervenções restritivas, individuais e concretas, constituam o
conjunto das restrições em sentido lato, em geral as primeiras funcionam como fundamento, critério e
justificação das últimas, ou seja, as intervenções restritivas são legítimas se e na medida em que forem
autorizadas pelas normas constitucionais ou pelas restrições dos direitos fundamentais entretanto verificadas
ou reconhecidas” [Cf. REIS NOVAIS, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela
Constituição (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2002, cit., p. 183].
8
Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo,
2008, cit., p. 233.
9

Cf. Ac. do TRG de 21/11/2005; Processo n.º 1987/05.2; Relator: MIGUEZ GARCIA.

10

Segundo SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Código de Processo Penal anotado, vol. 1.º, 2.ª ed., Porto:
Editora Rei dos Livros, 2004 (1.ª ed. 1996), p. 926: “O regime das escutas telefónicas apenas incide sobre os
chamados processos de comunicação oral (ou seja os que aceitam e enviam a palavra falada), não se
alargando, por isso, a outros expedientes de comunicação em que não entra a palavra falada”. Por nós, temos
dúvidas que assim seja, na medida em que o art. 187.º, n.º 1 do CPP fala em conversação ou comunicação, o
que inculca a ideia de que abrange quer as conversações orais quer, as mensagens de texto transmitidas
através de um aparelho telefónico, i.e., as SMS. No entanto, segundo o Ac. do TRC de de 29/03/2006; Processo
n.º 607/06; Relator: RIBEIRO MARTINS a este regime não estão submetidas as mensagens de telemóvel depois
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em relação aos interlocutores, de que a investigação criminal pode socorrer-se
durante a fase de inquérito11, mediante prévia autorização judicial, por um
período temporalmente limitado, sempre que as mesmas se revistam de
importância indispensável para a descoberta da verdade ou para a prova de um
delito do catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP12.
Note-se que o conceito de escuta telefónica é mais restrito que o conceito
de vigilância das telecomunicações, uma vez que, como nota KLAUS ROGALL,
este último conceito diz respeito a qualquer espécie de transmissão de
mensagens (telefone, fax, e-mail, internet) visto que a telecomunicação é o
processo técnico de envio, transmissão e recepção de sinais através de
aparelhos de telecomunicação13.
II. As escutas telefónicas inserem-se na categoria mais vasta dos métodos
ocultos de investigação, ou seja, aqueles meios/métodos que permitem a
recolha de prova sem que quem a fornece perceba que está a auto-incriminarse de forma “inconsciente”.
Se é certo que são múltiplos os métodos ocultos de investigação, a verdade
é que as escutas telefónicas “gozam hoje, no panorama de uma teoria geral dos
meios ocultos de investigação, de um estatuto de paradigma e arquétipo e
figuram como referente obrigatório para o intérprete e o aplicador,

de recebidas e lidas e guardadas em suporte digital que não terão mais protecção do que as cartas recebidas,
abertas e guardadas pelo seu destinatário.
11
Por via desta exigência de cariz constitucional não são admitidas entre nós escutas telefónicas de cariz
preventivo, como sucede, por exemplo, no ordenamento jurídico alemão e italiano, mas tão-somente com uma
finalidade exclusivamente probatória. Daí que SCHLÜCHTER afirme que é necessário que estejamos perante
“um crime consumado ou, ao menos, de tentativa punível. A investigação de actos preparatórios só legitimará
o recurso à escuta telefónica quando revista a forma de factos puníveis” o que, segundo o mesmo autor, visa
evitar que “uma instância de perseguição criminal dê guarida a meras medidas preventivas” [apud, COSTA
ANDRADE, Sobre as proibições de prova em Processo Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000 (1.ª ed., 1992), cit.,
p. 290]. No mesmo sentido se pronunciou o Supremo Tribunal espanhol [STS 1313/2009, recurso n.º
244/2009], apontando que a escuta telefónica deve ter uma finalidade exclusivamente probatória, orientada
para a descoberta do crime praticado e dos seus autores.
12
A propósito da necessidade de a medida de intercepção das telecomunicações ter de ter por base um
delito catalogar, devidamente especificado, se pode falar num princípio de especialidade da investigação, tendo
por escopo evitar que a decisão que determina a adopção da medida vise empreender rastreios indiscriminados
de cariz preventivo e aleatórios sem base fáctica prévia da comissão de um delito catalogar [Cf. STS 1426/1998,
recurso n.º 1709/1996].
13
Cf. KLAUS ROGALL, “A nova regulamentação da vigilância das telecomunicações na Alemanha”, AA.VV., 2.º
Congresso de investigação criminal (org. por Maria Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa
Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, cit., p. 124.
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confrontado com os problemas jurídicos suscitados pelos outros meios
ocultos”14.
A sua proliferação15 acompanha o crescimento da própria criminalidade
organizada e altamente complexa, onde os métodos de investigação
“tradicionais” não são adequados à sua investigação16. Por consequência há
uma cada vez maior compressão dos direitos fundamentais, em nome de
interesses securistas17, não faltando quem reivindique que a investigação se
antecipe para evitar a prática do crime, dando-se um fenómeno de intervenção
pró-activa em substituição de uma resposta reactiva por parte das autoridades
formais de controlo18.
14
Cf. COSTA ANDRADE, “Métodos ocultos de investigação- plädoyer para uma teoria geral”, AA.VV., Que futuro
para o Direito Processual Penal? Simpósio em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do
Código de Processo Penal português (coord. por Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, cit., p.
533.
15

Segundo FÁTIMA MATA-MOUROS, “Escutas telefónicas – o que não muda com a reforma”, Revista do CEJ,
n.º 9 (2008), cit., pp. 220 e 221: “As primeiras informações publicadas na imprensa desde que se começou a
tentar quantificar as escutas telefónicas realizadas no nosso país indicavam a média anual de 8000
intercepções telefónicas. Estávamos em 2006”. Segundo a mesma autora, em França, em 2004, escutaram-se
27 mil telefones e na Alemanha nesse mesmo ano 29 017 escutas telefónicas foram realizadas. Segundo
HANS-JÖRG ALBRECHT, Que futuro para o Direito Pocessual Penal?, 2009, cit., p. 726: “Desencadeados pelo
dramático progresso tecnológico, alteram-se os modelos de comunicação e comportamento, e com isso,
também os pontos de partida para as investigações policiais, que encontram na crescente convergência das
tecnologias de informação e de comunicação um espaço de intervenção alargado e muito para além da
suspeita do crime os métodos de investigação secretos acarretam uma alteração da importância do
julgamento para a fase de inquérito”.
16
Segundo HANS-JÖRG ALBRECHT, “Criminalidade organizada na Europa: perspectiva teorética e empírica”,
AA.VV., 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de
Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, cit., p. 74: “Por parte das Convenções das Nações Unidas,
documentos da União Europeia, do Conselho da Europa e da OCDE existem recomendações, e por vezes
mesmo imposições, no sentido de implementar métodos de investigação novos, encobertos e técnicos […] ”.
Sobre a relação entre este tipo de criminalidade e as investigações on-line veja-se: ARMANDO DIAS RAMOS,
Crime organizado e investigações on-line – um estudo sobre a realidade actual (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2009, cit.,
pp. 11 a 22.
17

Que se acentuou cada vez mais após a declaração da guerra contra o terrorismo, que por vezes tem levado,
como nota OWEN FISS [“The war against terrorism and the rule of law”, Oxford journal of legal studies, vol. 26, n.º
2 (2006), cit., p. 236] que a “retórica política seja confundida com as próprias regras de um Estado de Direito”.
18
Cf. LORENA BACHMAIER WINTER, “Investigación criminal y protección de la privacidad en la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, AA.VV., 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria
Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, p. 162. A este
fenómeno não é alheio o próprio Direito Penal, nomeadamente através da concepção do Direito Penal da
sociedade do risco, implicando este o esboço de uma específica política criminal marcada por ser preventiva e
adiantar acentuadamente a protecção penal, nomeadamente através da formulação de crimes de perigoabstracto, como nota ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, “Os novos desafios do Direito Penal no século XXI”,
Scientia Ivridica, n.º 316 (2008), pp. 628 e segs. Por outro lado, acompanhando este sentimento de insegurança
JAKOBS recuperou a sua teoria do Direito Penal do inimigo. Sobre esta concepção veja-se: ANDRÉ TEIXEIRA
DOS SANTOS, Scientia Ivridica, n.º 316 (2008), pp. 637 e segs.; KAI AMBOS, Derecho penal del enemigo (trad. Por
Gómez Jara Díez e Miguel Lamadrid), Bogotá: Universidad Externato de Colombia, 2007, pp. 23 a 28; AUGUSTO
SILVA DIAS, “Os criminosos são pessoas? Eficácia e garantia no combate ao crime organizado”, AA.VV., Que
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Acompanhando este movimento de generalização do recurso a métodos
ocultos de investigação (crescendo ao ritmo da inovação tecnológica19, mas não
surgindo com ela, bastando para tal pensar no agente encoberto), surge, como
nota COSTA ANDRADE, o seu carácter institucionalizado e a sua legitimação
material e formal pelo ordenamento jurídico, de tal forma que “tudo permite
acreditar que as sociedades, e particularmente as sociedades ocidentais, se
disporão a abrir mão da Rechtskultur que preside ao processo penal liberal em
troca de uma mais consistente Sicherkeitskultur”20.
Por consequência, do lado reverso da medalha, surge uma cada vez maior
compressão dos direitos fundamentais, à medida que os métodos ocultos de
investigação crescem de forma exponencial (quer em número, quer em
danosidade), potenciando os conflitos entre o interesse público na eficácia da
investigação criminal e os direitos, liberdades e garantias dos visados.
Não obstante, como nota o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
(doravante TEDH) “mesmo perante as mais difíceis circunstâncias, como a
luta contra o terrorismo e o crime organizado, a protecção dos direitos
fundamentais não é negociável para lá das excepções e derrogações previstas
pela própria Convenção”21.
III. Mas como se disse, as escutas telefónicas não são o único (longe disso)
método oculto de investigação.
Sem intenções de exaustividade, podemos apontar outros, tais como:
1. As acções encobertas que consistem na introdução de agentes “que,
ocultando a sua identidade e os seus propósitos, se intrometem no ambiente
futuro para o Direito Processual Penal?, Simpósio em homenagem a Jorge De Figueiredo Dias, por ocasião dos 20
anos do Código de Processo Penal português (coord.: Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp.
687 e segs.
19
Como escreve BELING, “Las prohibiciones de prueba como limite a la averiguación de la verdad en el
Proceso Penal”, AA.VV., Las prohibiciones probatórias, Bogotá: Editorial Temis, 2009, cit., p. 5: “Todos os
progressos da técnica podem e devem estar ao serviço do processo penal, o qual efectivamente também deve
estar à altura dos tempos”. Para se ter uma ideia da panóplia destes métodos, segundo LIVINGSTON HALL /
YALE KAMISAR / WAYNE R. LA FAVE / JEROLD H. ISRAEL, Modern Criminal Procedure, St. Paul: West Publishing
co., 1969, cit., p. 338, “Tiny microfones can be secreted behind a picture or built into a coat button. Highly directive
microphones known as “parabolic microphones” are capable of eavesdropping on a conversation taking place on the
opposite side of a busy street or on a park bench or outdoor restaurant terrace hundreds of feet away. Laser beams
can pick sound waves off closed windows. A small, continuously operating transmitter can be placed beneath the
fender of an automobile and its signal picked up by a receiver in another car or in a fixed plant. A special gun developed
for American military authorities can shoot a small dart containing a wireless radio microphone into a tree, window
pane, awning or any other object near the subject of investigation”.
20

Cf. COSTA ANDRADE, Que futuro para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 531.

21

Cf. decisão do TEDH, JALLOH vs. GERMANY, de 11/07/2006.
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das pessoas a investigar e, depois de ganhar a sua confiança ou até a sua
amizade, obtém delas conhecimentos e provas”22.
2. Gravações
presentemente23.

ambientais

não

consentidas

e

ocultas,

efectuadas

22
Cf. COSTA ANDRADE, Que futuro para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 534. As acções encobertas
encontram-se reguladas, no nosso ordenamento jurídico, pela Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto.

Nesta sede adensam-se os problemas sempre que um agente de confiança se converte em agente
provocador, precipitando de alguma forma o crime, apontando-se para a imoralidade do Estado que com uma
mão favorece o crime que com a outra pretende punir. Dada a intensidade da lesão dos direitos fundamentais
desencadeada por este método oculto, autores como LÜDERSSEN, entendem que se trata de um meio
enganoso, uma vez que se o suspeito soubesse exactamente o que o agente pretendia, não teria praticado o
facto, havendo assim um atentado à liberdade de formação e realização da vontade.
Nos Estados Unidos da América tem relevância, neste domínio, a defense of entrapment, circunscrevendo-se,
no entanto, às hipóteses em que o agente provocador desencadeia efectivamente o crime, não se limitando a
revelar uma já existente propensão para a comissão do delito.
Posição próxima desta é a do nosso Supremo Tribunal de Justiça (STJ) distinguindo duas situações: a
primeira, verifica-se quando o agente provocador cria uma intencionalidade criminosa até então inexistente,
não sendo o seu uso admissível. Pelo contrário, se se limita a criar uma janela de oportunidade com o fim de
revelar uma intencionalidade criminosa pré-existente, é admissível o seu uso. Neste sentido escreveu-se o
seguinte no Ac. do STJ de 30/11/2005; Processo n.º 05P3349; Relator: SOUSA FONTE: “ […] sendo pacífica
aquela ideia de que é preciso distinguir os casos em que a actuação do agente provocador cria uma intenção
criminosa até então inexistente, dos casos em que o sujeito está implícita ou potencialmente inclinado a
delinquir e a actuação do agente apenas põe em marcha aquela decisão. Isto é, importa distinguir entre a
criação de uma oportunidade com vista à realização de uma intenção criminosa, e a criação dessa mesma
intenção”.
23
Em Itália, a intercepção de comunicações entre presentes é admitida por via excepcional, mesmo no
domicílio privado, se houver fundado motivo para crer que nele está a desenvolver-se uma actividade criminosa
(art. 266.º, n.º 2 do CPPI). “Portanto não pode haver interceptação entre presentes para investigar delitos já
cometidos no passado”, segundo PAOLO TONINI, Manuale, 2003, cit., p. 291. Segundo GIOVANNI CONSO /
VITTORIO GREVI, Compendio di Procedura Penale, Padova: Cedam, 2003, cit., p. 354, a mesma é admitida no
âmbito de um processo por criminalidade organizada. De forma mais pormenorizada sobre a intercepção
ambiental, veja-se: CLAUDIA CARMONA, “Le intercettazioni ambientali in relazione alla normativa del 1991 sui
reati de criminalità organizzata”, RIDPP, Fasc. 1.º, Jan.-Março (1999), pp. 345 e segs.

Segundo a sentença n.º 135/2002 da Corte Constitucional italiana, de 11/04/2002, “a interceptação
ambiental deve estar baseada numa decisão motivada da autoridade judiciária, postulando igualmente que só
pode ser adoptada nos casos e modos estabelecidos na lei, o que impõe uma completa disciplina legislativa
das hipóteses e modalidades de limitação da liberdade fundamental”.
No nosso ordenamento jurídico Processual Penal a intercepção entre presentes encontra-se prevista no art.
189.º do CPP, ficando assim o seu regime jurídico subordinado ao regime das escutas telefónicas, pelo que
também aos conhecimentos fortuitos obtidos no decurso deste tipo de intercepção serão aplicáveis as
soluções que a final encontrarmos para este tema no domínio das escutas telefónicas.
Entre nós, encontra ainda consagração legal o registo de voz e imagem, estabelecido na Lei n.º 5/2002 de
11 de Janeiro, de acordo com as alterações operadas pelo DL n.º 317/2009 de 30 de Outubro, mais
precisamente no seu art. 6.º que admite este meio de produção de prova, quando necessário para a
investigação dos crimes elencados no n.º 1 do art. 1.º da citada Lei, sem consentimento do visado. Depende,
no entanto, a produção destes registos de prévia autorização ou ordem do juiz, sendo-lhe aplicáveis as
formalidades previstas no art. 189.º do CPP. De acordo com os MAGISTRADOS DO MP DO DISTRITO JUDICIAL
DO PORTO, Código de Processo Penal - comentários e notas práticas, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, cit., p. 508,
no art. 6.º da Lei n.º 5/2002 inclui-se a recolha cumulativa de imagem e voz, recolha apenas de imagem e a
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3. A observação duradoura.
4. As várias formas de vigilância das telecomunicações, tais como a
vigilância de telecomunicações na fonte, acedendo-se fisicamente, quer através
da instalação de software, quer através de um sistema técnico de informações,
de forma a possibilitar a vigilância e gravação das telecomunicações em
formato descodificado24; a obtenção de dados de tráfego25, que permitem obter
informações detalhadas sobre as circunstâncias de uma telecomunicação, mas
não da sua substância26; a localização celular, através da qual pode ser
detectado quem entra numa determinada célula de transmissão de
telecomunicações, pressupondo a sua utilização a comissão de um crime de
gravidade significativa, devendo dar-se especial ênfase ao princípio da
proporcionalidade27; a identificação e localização de cartões (IMSI) e de
recolha de voz em que não haja conversação, uma vez que “aos casos de recolha de voz em que haja
conversação é aplicável o art. 189.º do CPP. O disposto nos n.ºs 4 e 8 do art. 187.º será aplicável à recolha
prevista no art. 6.º da Lei n.º 5/2002”.
24

Cf. KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 126. É, no entanto, de salientar que
o TC Federal alemão considera que existe um núcleo de conformação da vida privada, derivado da dignidade
humana, que não pode ser relativizado, tais como os processos interiores, sensações, reflexões, ou
experiências de natureza pessoalíssima [Cf. KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit.,
p. 127, nota n.º 47].
25
Estes são definidos pela Lei do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro) como “os dados
informáticos relacionados com uma comunicação efectuada por meio de um sistema informático, gerados por
este sistema como elemento de uma cadeia de comunicação, indicando a origem de uma comunicação, o
destino, o trajecto, a hora, a data, o tamanho, a duração ou o tipo de serviço subjacente”, nos termos do art. 2.º,
alínea c) da citada Lei.
26
A obtenção de dados de tráfego pode ter lugar quanto a crimes previstos na Lei do Cibercrime, cometidos
por meio de um sistema informático ou em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em
suporte electrónico (art. 11.º, n.º 1 da Lei do Cibercrime), se os mesmos forem necessários à produção de
prova, tendo em vista a descoberta da verdade, tal como resulta dos artigos 12.º e 14.º da Lei n.º 109/2009 (Lei
do Cibercrime). A par da injunção para a entrega ou permissão de acesso pelo fornecedor do serviço, aos dados
de tráfego, pode ao mesmo ser ordenado que entregue uma panóplia de informação prevista no art. 14.º da
dita Lei. Segundo O Ac. do TRC de 06/12/2006; Processo n.º 1001/05.8PBFIG-A.C1; Relator: ORLANDO
GONÇALVES, a informação sobre se determinado e identificado telemóvel está a ser utilizado e qual o número
do cartão que lhe está associado integra-se no conceito de dados de base estando submetido ao regime dos
artigos 187.º a 190.º do CPP. Trata-se, no entanto, de um acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei
do Cibercrime.

Na Alemanha, a obtenção de dados de tráfego é legitimada pelo § 100 g Abs.1 StPO, desde que os mesmos
se revelem necessários para o esclarecimento dos factos ou para a investigação do paradeiro do arguido, tendo
o crime de ter uma importância significativa no caso concreto, tais como os delitos do § 100 a StPO [Cf., KLAUS
ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011,cit., pp. 128 e 129].
27
Cf., KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 130. A localização celular é
permitida no nosso ordenamento jurídico processual penal, por via dos artigos 252.º A e 189.º, n.º 2 do CPP,
permitindo-se, através da mesma, conhecer a localização física dos escutados por meio de instrumentos de
localização existentes nos telemóveis. De acordo com o art. 189.º, n.º 2 do CPP “a obtenção e junção aos autos
de dados sobre a localização celular ou de registos de realização de conversações ou comunicações só podem
ser ordenadas ou autorizadas, em qualquer fase do processo, por despacho do juiz, quanto a crimes previstos
no n.º 1 do art. 187.º e em relação às pessoas referidas no n.º 4 do mesmo artigo”.
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aparelhos de telemóvel (IMEI), legitimado na Alemanha pelo §100 i StPO para
os casos em que se investigue um delito de significativa importância e a medida
seja necessária para a investigação ou para a localização do arguido28.
IV. Ficam assim recenseados, de forma breve e meramente exemplificativa,
alguns métodos ocultos de investigação que espalham através de si uma névoa
sobre a protecção dos direitos fundamentais, mas que se afiguram necessários
em ordem à manutenção de uma investigação criminal eficaz29.
Contudo, deve exigir-se na sua consagração uma elevada parcimónia, não
devendo ser consagrados com ligeireza, exigindo-se uma cuidadosa
ponderação da situação ao abrigo do princípio da proporcionalidade, nunca
perdendo do horizonte que “ela só pode ser pensada, institucionalizada e
aplicada aos casos da vida em que for concretamente compatível com a
Rechtskultur do processo penal do Estado de Direito e não puser em causa
aquilo que, naquele processo, persiste como indisponível”30.
V. Deixando agora de lado os restantes métodos de obtenção de prova,
concentremo-nos de forma exclusiva nas escutas telefónicas enquanto método
oculto de investigação de um crime já cometido.
A regra geral neste domínio é a de que é “proibida toda a ingerência das
autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais
meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo
criminal”, nos termos do art. 34.º, n.º 4 da Constituição da República
portuguesa31 (doravante CRP). Parte, assim, a nossa Lei Fundamental de uma

28
Cf. KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 131; Cf. COSTA ANDRADE, Que futuro
para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 534.
29
Como nota HANS-JÖRG ALBRECHT, Que futuro para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 727, “por um
lado, algumas vozes argumentam que um alargamento das medidas de investigação secretas – em particular
o alargamento da vigilância das telecomunicações – não significa um correlativo aumento do controlo estadual
sobre os seus cidadãos, nem significa que este controlo seja ilegítimo, e que as informações abrangentes
constituem requisito para um processo penal operacional. Por outro lado, são receados o “homem vítreo”, o
Estado securitário e uma limitação desproporcional de direitos e liberdades fundamentais”.
30
Cf. COSTA ANDRADE, Que futuro para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 539, embora como nota
WINFRIED HASSEMER, “Processo Penal e direitos fundamentais”, AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal
e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra: Almedina, 2004, cit., p. 17: “A luta contra a
criminalidade organizada organiza-se tipicamente através da limitação de direitos fundamentais e por isso tem
razão Jorge Miranda também quando diz que o processo penal constitui um bom teste à força de uma
Constituição”.
31
Segundo GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Constituição Portuguesa anotada, vol. I, 3.ª ed., Coimbra:
Coimbra Editora, 2003 (1.ª ed. 1980), cit., p. 214: “A Constituição não apenas garante o sigilo da
correspondência e de outros meios de comunicação privados mas também proíbe toda a ingerência, o que é
mais vasto, envolvendo nomeadamente a liberdade de envio e recepção de correspondência, a proibição de
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proibição de princípio da admissibilidade das escutas telefónicas, como forma
de protecção do direito fundamental ao segredo das telecomunicações, à
reserva da intimidade da vida privada32 e da palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da

retenção ou de apreensão, bem como de interferência (telefónicas, etc.). O preceito em análise refere-se apenas
às autoridades públicas, mas a proibição de ingerência vale por maioria de razão para as entidades privadas”.
Ainda de salientar que o direito fundamental ao sigilo das telecomunicações, ínsito no art. 34.º, n.º 4 da CRP,
admite expressamente a limitação do seu âmbito de protecção potencial em matéria de processo criminal,
mediante reserva de lei restritiva. Não tratando assim o art. 34.º, n.º 4 da CRP de estabelecer directamente uma
restrição ao direito fundamental em causa (não sendo assim uma restrição constitucional directa ou imediata,
como sucede, por exemplo, no art. 45.º, n.º 1 da CRP), tal restrição só pode operar por via de Lei da Assembleia
da República ou DL autorizado do Governo (art. 165.º, n.º 1, alínea c) da CRP. Sobre esta matéria, cf. GOMES
CANOTILHO, Direito Constitucional e teoria da Constituição, 4.ª ed., Coimbra: Almedina, 2003 (1.ª ed., 1997), pp.
1234 e segs.
Também no direito italiano as escutas telefónicas são encaradas como um meio restritivo do direito
fundamental “ao segredo da correspondência e de outras formas de comunicação” (art. 15.º da Constituição
italiana), só sendo admitidas limitações por acto motivado da autoridade judiciária de acordo com as garantias
previstas na lei.
No domínio do direito espanhol escreve, VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, Madrid: Editorial
Celex, 2004, cit., p. 395 que, “todas as intervenções judiciais nas comunicações postais, telegráficas e
telefónicas, contempladas nos artigos 579.º a 588.º, têm como denominador comum erigirem-se em actos
limitativos do direito fundamental ao segredo das comunicações, previsto no art. 18.º, n.º 3 da Constituição
espanhola”.
32
Sobre a relação entre escutas telefónicas e vida privada cf. MERCEDES DA SILVA OUBINA, “As
telecomunicações e a vida privada”, AA.VV., Direito Penal hoje – novos desafios e novas respostas (org. por Manuel
da Costa Andrade / Rita Castanheira Neves), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 10 e segs. No Ac. do TC n.º
355/97; Processo n.º 182/97; Relator: TAVARES DA COSTA, o TC conceitualizou o conceito de vida privada,
“como o direito a uma esfera própria inviolável, onde ninguém deve poder penetrar sem autorização do
respectivo titular, constitucionalmente consagrado no n.º 1 do art. 26.º da CR. No âmbito deste espaço próprio
inviolável engloba-se a vida pessoal, a vida familiar, a relação com outras esferas de privacidade (v.g. a
amizade), o lugar próprio da vida pessoal e familiar (o lar ou domicílio) e, bem assim, os meios de expressão e
de comunicação privados (a correspondência, o telefone, as conversas sociais, etc.) ”.

Também o Tribunal Constitucional Federal tem considerado que existe um núcleo intangível da vida privada,
derivada da própria dignidade da pessoa humana, que não pode ser restringido pela lei, considerando-se como
integrantes desse núcleo essencial os “processos interiores, tais como sensações, reflexões, opiniões,
experiências de natureza pessoalíssima, da vida inconsciente e formas de expressão da sexualidade”.
No entanto, segundo KLAUS ROGALL as “declarações sobre crimes cometidos e declarações através das
quais são cometidos crimes não cabem naquele núcleo. De outra forma não poderia ser utilizada qualquer
medida de vigilância” [Cf. KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 128]. Segundo
LAURA CLÉRICO, El examen de proporcionalidad en el Derecho Constitucional, Buenos Aires: Eudeba, 2009, cit., pp.
93 e 94, relativamente a notas íntimas, temos de diferenciar as seguintes situações: 1) Se as notas íntimas
apresentarem uma conexão directa com o delito em concreto que está a ser investigado, as mesmas não se
situam no núcleo intangível do direito; 2) se as notas íntimas não apresentarem uma conexão directa com o
referido crime em investigação ou a conexão é meramente possível ou ténue com esse crime ou com outras
acções delituosas, situam-se no núcleo intangível do direito fundamental, uma vez que estas notas não têm
contacto com a esfera de outras pessoas ou com a da comunidade, dado que não têm uma referência directa
ao delito em concreto ou esta conexão apenas existe de forma muito geral. Neste caso, as notas referem-se a
um falar consigo mesmo e se não as considerássemos pertencentes a esse núcleo o visado não teria qualquer
disponibilidade sobre o seu próprio ser.
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CRP)33 enquanto expressões da própria dignidade da pessoa humana, com
assento no art. 1.º da CRP, para, no entanto, admiti-las em processo penal,
enquanto método de obtenção de prova. As escutas telefónicas apresentam-se
igualmente como um método restritivo do direito à autodeterminação sobre a
informação34, quer relativamente ao sujeito-alvo da medida, quer,
eventualmente, em relação a terceiros que sejam “apanhados nas malhas” da
intercepção telefónica. O direito à autodeterminação informativa “vem sendo
conformado não como uma garantia do direito à reserva da intimidade da vida
privada, mas como um verdadeiro direito fundamental, com um conteúdo
próprio, um direito dirigido à defesa de novas facetas da personalidade
traduzido na liberdade de controlar a utilização das informações que lhe
respeitem (desde que sejam pessoais), e na protecção perante agressões
derivadas do uso dessas informações”35. Por sua vez, o Tribunal
33
O direito à palavra inclui “o direito a que não sejam registadas ou divulgadas palavras da pessoa sem o seu
consentimento, conferindo assim um direito à “reserva” e à “transitoriedade” da palavra falada” [JORGE
MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa anotada, Tomo I, Coimbra: Coimbra Editora,
2005, cit., pp. 289 e 290]. O direito à palavra falada consta também do art. 2.º, n.º 1 da Constituição alemã,
sendo retirado do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, sendo que segundo o TCF alemão, em
decisão de 31/01/1973 [apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional
Federal alemão, Montevideo: Konrad Adenauaer Stiftung, 2005, cit., pp. 195 e 196]: “O direito fundamental
previsto no art. 2, I GG protege também posições jurídicas que são necessárias para o desenvolvimento da
personalidade. Delas fazem parte, dentro de certos limites, o direito à própria imagem como o direito à palavra
falada. Por isso, em princípio, cada um por si mesmo e individualmente pode determinar quem pode gravar a
sua palavra, assim como se e diante de quem a sua voz gravada pode ser reproduzida”. Como nota ANDRÉ
LAMAS LEITE, “Algumas considerações sobre o regime jurídico das escutas telefónicas em Cabo Verde”, Direito
e Cidadania, Ano X, n.º 29, Praia (2009), cit., p. 11: “ […] entende-se que o direito à palavra é uma dimensão
essencial do próprio direito ao livre desenvolvimento da personalidade humana, porquanto a palavra é um
veículo privilegiado de transmissão de linguagem capaz de tornar inteligível aos outros indivíduos
pensamentos, ideias, vontades e emoções”.

Relativamente ao direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada e à palavra falada, consagrados
no art. 26.º, n.º 1 da CRP é de notar que a norma constitucional em causa não restringe expressa e directamente
o seu âmbito de protecção nem admite expressamente a sua limitação mediante lei, pelo que não existindo
uma norma constitucional ou legal de restrição não se pode dizer que estes direitos não conhecem limites.
Trata-se de limites imanentes, que “são o resultado de uma ponderação de princípios jurídico-constitucionais
conducente ao afastamento definitivo, num caso concreto, de uma dimensão que, prima facie, cabia no âmbito
prospectivo de um direito, liberdade e garantia” [Cf. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, 2003, cit., p.
1240].
34
Como nota COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 284: “ […] a escuta telefónica consumará ou
mediatizará normalmente o sacrifício da autodeterminação sobre a informação”.
35
Cf. PEDRO PINA, “Direitos de autor, autodeterminação informática e panoptismo digital”, Direito da
sociedade da informação, vol. VIII (2009), cit., p. 310. Neste sentido, o TCF alemão, em decisão de 15/12/1983,
apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 238, afirmou o seguinte: “O livre desenvolvimento da
personalidade pressupõe, sob as modernas condições de processamento de dados, a protecção do indivíduo
contra o levantamento, armazenagem, uso e transmissão irrestrita dos seus dados pessoais. […] Este direito à
autodeterminação sobre a informação não é garantido ilimitadamente. O indivíduo não tem um direito no
sentido de um domínio absoluto, ilimitado, sobre os seus dados […]. A informação, também quando ela é relativa
à pessoa, representa um recorte da realidade social que não pode ser associado exclusivamente ao indivíduo
atingido (por causa da demanda de informações do Estado ou de terceiros). Por isso, em princípio, o indivíduo
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Constitucional Federal alemão entende que o direito à autodeterminação
informativa encontra-se abrangido pelo livre direito ao desenvolvimento da
personalidade, determinando o mesmo a faculdade (resultante da ideia de
autodeterminação) de quando e dentro de que limites podem ser reveladas
circunstâncias da vida pessoal36. No fundo, este direito fundamental garante a
faculdade de o particular determinar por si mesmo a disponibilidade e
utilização dos seus dados pessoais. Contudo, o indivíduo não tem o direito
absoluto e ilimitado sobre os seus dados, devendo aceitar as limitações que lhe
advenham de um direito ou interesse preponderante, desde que esses mesmos
limites sejam claros e reconhecíveis para o cidadão e depois de passada a
restrição pelo crivo da proporcionalidade. Desta forma, assume o direito em
causa uma dupla dimensão. Uma dimensão positiva, enquanto direito de
liberdade de dispor das informações pessoais e uma dimensão negativa, de
cariz defensivo, manifestando-se “como um direito de defesa contra
ingerências do Estado e de outros particulares […] ”37.
Ao admitir a excepção da ingerência nas telecomunicações, deu-se conta o
legislador constitucional da importância que as escutas telefónicas podem
representar no quadro do combate, ou melhor, no quadro de recolha de prova,
perante fenómenos de criminalidade organizada e altamente complexa, onde
os tradicionais métodos de recolha de prova apresentam uma dúbia eficácia.
No entanto, não pode (e não o fez) o legislador processual penal, aproveitandose desta válvula de escape, permitir a utilização deste método de recolha de
prova em relação a todo e qualquer crime e em todas e quaisquer
circunstâncias, na medida em que toda a norma que admita a utilização de
escutas telefónicas, mesmo que somente com a finalidade de recolha de prova,
é uma norma restritiva de direitos fundamentais e como tal sujeita ao princípio
da proporcionalidade38, nos termos do art. 18.º, n.º 2 da CRP, devendo
respeitar sempre o conteúdo essencial dos direitos afectados pela medida (art.
18.º, n.º 3 da CRP), ou seja, aquele núcleo intangível do direito cuja restrição
o desfiguraria por completo39.
tem de aceitar certas limitações do seu direito à autodeterminação sobre a informação em favor do interesse
geral predominante”.
36
Cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “Las investigaciones genéticas como objeto de prueba en el Proceso Penal (trad.
por POLAINO NAVARRETE), El Derecho Procesal Penal en el Estado de Derecho, Obras Completas, Tomo I, Buenos
Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, cit., pp. 219 e 220.
37

Cf. PEDRO PINA, Direito da sociedade da informação, vol. VIII (2009), cit., p. 311.

38

Como notou o TRL no seu Ac. de 20/11/2008; Processo n.º 5992/2007-9; Relator: RUI RANGEL: “A existir
ingerência nas telecomunicações, no quadro de previsão legal atinente ao processo criminal, carecerá sempre
de ser compaginada com uma exigente leitura à luz do princípio da proporcionalidade […] ”.
39
Aliás, o próprio Tribunal Constitucional no Ac. n.º 607/03; Processo n.º 594/03; Relator: BENJAMIM
RODRIGUES, não admitiu a valoração de um diário pessoal apesar de estar em causa um crime de abuso sexual
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Daí que o legislador processual penal tenha rodeado a utilização das escutas
telefónicas de grandes cuidados quer a nível material (art. 187.º do CPP), quer
a nível procedimental (art. 188.º do CPP).
Capítulo II
Conhecimentos fortuitos versus conhecimentos de investigação
Secção I – A relevância da distinção.
2 – Relevância da distinção entre as figuras.
I. O problema da distinção entre os conhecimentos da investigação e os
conhecimentos fortuitos40 tem na sua base o facto de não ser tecnicamente
viável limitar a intercepção das conversas ou comunicações telefónicas tãosomente àquelas que dizem respeito ao crime que esteve na base da autorização
da escuta telefónica, acabando assim por serem captados novos factos, até
então desconhecidos da investigação41. Factos esses que podem reconduzir-se
ao crime legitimador da intervenção nas telecomunicações, ou a novos crimes
pertencentes, ou não, ao catálogo legal desenhado pelo art. 187.º do CPP. Por
outro lado, esses factos até então desconhecidos da investigação podem dizer
respeito ao escutado, ao seu interlocutor ou a um terceiro não participante na
conversa, podendo abrir-se, desta forma, uma intromissão na vida privada de
pessoas fora do círculo de arguidos ou suspeitos42 em relação aos quais foram
autorizadas as escutas telefónicas.
II. A relevância da distinção entre conhecimentos da investigação e
conhecimentos fortuitos assenta na circunstância de que, consoante
atribuamos uma ou outra qualificação a um novo facto casualmente descoberto
de menores, por considerar que se estava no âmbito do conteúdo essencial da reserva da intimidade da vida
privada.
40
Este problema também pode ocorrer relativamente a outros métodos de obtenção de prova, como por
exemplo no domínio das buscas domiciliárias. Sobre esta última, cf. ANA LUÍSA PINTO, “Aspectos
problemáticos do regime das buscas domiciliárias”, RPCC, n.º 3 (2005), pp. 454 e segs.
41
Segundo LIVINGSTON HALL / YALE KAMISAR / WAYNE R. LA FAVE / JEROLD ISRAEL, Modern, 1969, cit.,
p. 335: “Sempre que uma linha telefónica é escutada, a privacidade dos interlocutores de ambos os lados da
linha é invadida e todas as conversas entre si, sobre qualquer assunto e mesmo que confidenciais, podem ser
devassadas. Mais, a escuta do telefone de um indivíduo envolve a escuta de qualquer pessoa que lhe possa
telefonar ou a quem ele possa telefonar”.
42

Ou das outras pessoas elencadas no art. 187.º, n.º 4 do CPP.
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no decurso de uma intercepção telefónica, assim vai ser diferenciado o seu
tratamento processual ao nível da sua valoração probatória. A possibilidade de
valoração dos conhecimentos da investigação no processo onde foi autorizada
a escuta telefónica e a valoração incondicional / não valoração em absoluto ou
valoração condicional dos conhecimentos fortuitos, consoante a corrente que
se opte por seguir43.
Secção II – Conhecimentos fortuitos versus conhecimentos da
investigação – as principais soluções.
3 – Breve nota de direito comparado.
I. No ordenamento jurídico espanhol, podemos encontrar a distinção entre
conhecimentos da investigação e conhecimentos fortuitos, tanto no plano
doutrinal como no plano jurisprudencial, embora a mesma não apareça sob
esta denominação.
Por exemplo, do lado da doutrina, LÓPEZ FRAGOSO44 salienta que se deve
buscar um critério que nos permita aferir qual o grau de conexão entre a
descoberta ocasional e o crime que motivou a escuta. Tendo assim em
consideração factores objectivos, enunciados no art. 17.º da Ley de
Enjuyciamento Criminal (doravante LECrim), e subjectivos, conclui que é de
utilizar (valorar) uma descoberta acidental que seja imputável ao mesmo
sujeito passivo da medida (factor de conexão subjectivo), quando essa
descoberta diga respeito a um facto conexo com o investigado e, pelo contrário,
não é de utilizar um conhecimento ocasional relativo a um facto diferente do
investigado, ou seja, que não apresente essa mesma conexão.
Conclui, LÓPEZ FRAGOSO, que as descobertas acidentais, resultantes de
uma escuta telefónica legalmente ordenada e executada, não podem valer
como fonte de prova (fora dos casos de delitos conexos) num processo distinto
daquele em que se obtêm.
Não procede, assim, este autor, a uma distinção entre conhecimentos da
investigação e conhecimentos fortuitos de forma expressa, limitando-se sempre
a falar em descobertas ocasionais. Contudo, das palavras do autor, podemos
depreender que o mesmo considera como conhecimentos da investigação,
43

Esta matéria será abordada no Cap. IV, Secção I, nos pontos n.º 11 e segs.

44

Cf. LÓPEZ FRAGOSO, “Los descubrimientos casuales en las intervenciones telefónicas como medidas
coercitivas en el Proceso Penal”, Revista Derechos y Libertades, ano 2.º (1993), cit., p. 85.
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aqueles factos que de um ponto de vista objectivo e subjectivo45 apresentem
uma conexão com o crime que legitimou o recurso a uma escuta telefónica.
Por sua vez, os conhecimentos fortuitos são apurados de forma residual46. São
aqueles, onde essa conexão não se estabelece.
II. Na jurisprudência do Supremo Tribunal espanhol também podemos
encontrar a distinção que ora tratamos, qualificando este tribunal os factos
ocasionalmente descobertos no decurso de uma medida de intercepção das
telecomunicações, como descobertas ou descobrimentos ocasionais.
Certas decisões47 começam, desde logo, por definir os descobrimentos
ocasionais, como sendo aqueles relativos a factos novos (não investigados por
serem desconhecidos, até então, da investigação), sejam eles conexos, ou não,
com o crime que motivou a escuta telefónica48 e que tanto podem dizer respeito
ao escutado como a terceiros titulares, ou não, do telefone interceptado.
Por conseguinte, elaboram a seguinte distinção:
1. Se os factos descobertos apresentarem uma conexão, nos termos do art.
17.º da LECrim, com o crime que motivou a autorização da escuta telefónica,
então estes produzem efeitos, quer a nível investigatório, quer a nível
probatório.
2. Se, pelo contrário, os factos descobertos acidentalmente não
apresentarem essa mesma conexão e se revestirem de gravidade penal
suficiente para que por si só fundamentem uma escuta telefónica, então estes
apenas podem valer como notitia criminis. Note-se, no entanto, como mais à
frente se dará conta, que outras decisões do Supremo Tribunal, não procedem
a esta última distinção, ou seja, não condicionam a eficácia de notícia do crime
apenas a delitos graves49.

45
Inculcando assim a ideia de que também o conhecimento da investigação tem de respeitar ao sujeito alvo
da medida, manifestando esta exigência o pólo de agregação, ou conexão subjectiva, entre o delito que conferiu
base à realização da escuta telefónica e o delito ocasionalmente descoberto.
46
Esta solução é igualmente seguida entre nós, quer pela doutrina, quer pela jurisprudência. Assim parte-se
sempre da definição do que pertence, ou não, à categoria processual dos conhecimentos da investigação e
somente aqueles factos que não se reconduzam a tal conceito devem ser tratados no plano dos
conhecimentos fortuitos, com as consequentes diferenças ao nível da sua valoração probatória.
47

Cf. STS 372/2010, recurso n.º 11016 e STS 457/2010, recurso n.º 2322/2009.

48

Trata-se de uma definição mais ampla do que a definição de conhecimentos da investigação ou de
conhecimentos fortuitos, tendo a virtualidade de comportar no seu âmbito as duas categorias processuais
referidas.
49

Assim, por exemplo, STS 8139/2007, recurso n.º 792/2007.
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Estas decisões apresentam uma distinção entre conhecimentos da
investigação e conhecimentos fortuitos (embora não atribuam este nomen juris
à distinção a que operam), definindo os primeiros, como aquele grupo de
factos ocasionalmente descobertos no decurso de uma escuta telefónica legal,
que apresentem uma conexão nos termos do art. 17.º da LECrim com o crime
que motivou a medida de intercepção das telecomunicações.
Por sua vez, os conhecimentos fortuitos são todos os factos ocasionalmente
descobertos, no decurso de uma escuta telefónica legalmente autorizada, que
não apresentem essa mesma conexão.
Trata-se de uma solução que, entre nós, é seguida por FRANCISCO
AGUILAR, considerando o citado autor que são de qualificar como
conhecimentos da investigação todos aqueles crimes ocasionalmente
descobertos no decurso de uma intercepção de conversações ou comunicações
telefónicas que se situem numa mesma “unidade de investigação em sentido
processual”, unidade essa que deve ser apurada com recurso aos casos em que
opera a conexão de processos, definidos no art. 24.º, n.º 1 do CPP, devendo
os conhecimentos fortuitos ser apurados de forma residual50.
III. Por sua vez, no ordenamento jurídico italiano, também podemos
encontrar a distinção entre estas duas figuras.
Fundamental, nesta sede, é o art. 270.º do Código de Processo Penal
italiano (doravante CPPI), sob a epígrafe de “Utilizzazione in altri
procedimenti”51. Partindo deste preceito, sustenta parte da doutrina e a
jurisprudência52, que o processo relativo ao crime descoberto acidentalmente
através da escuta telefónica deve ser unitário, quando seja susceptível de
tratamento conjunto com o crime que motivou a escuta telefónica. Ou seja,
podendo haver uma conexão de processos com base nas normas do art. 17.º
do CPPI (sem que, contudo, tenha de proceder-se a uma conexão de processos
em concreto), o facto ocasionalmente descoberto não deve ser julgado noutro
processo, mas naquele onde foi autorizada e realizada a intercepção telefónica.
50
Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos fortuitos obtidos através de escutas telefónicas, Coimbra:
Almedina, 2004, cit., p. 18.
51
Utilizzazione in altri procedimenti. 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti
diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza.2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle
intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i
verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
52
Cf. MARIA VESSICHELLI, Orientamenti sulle lenee interpretative della giurisprudenza e della dottrina in materia
di intercettazioni, Roma: s.e., 2005, cit., pp. 33 a 36 e autores aí citados.
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Assim, a noção de “procedimenti diversi”, não equivale ao conceito de crime
diverso53 e ficam de fora desse conceito os factos estreitamente conexos e
coligados sob o ponto de vista objectivo, probatório e finalístico em relação ao
crime em ordem ao qual foi autorizada a escuta telefónica54.
IV. A partir do que atrás ficou escrito, podemos esboçar um conceito de
conhecimentos da investigação, como sendo todos aqueles factos que estão
estreitamente conexos ou coligados sob o ponto de vista objectivo, probatório
e finalístico em relação ao crime que motivou a interceptação nas
telecomunicações, conexão essa que deve ser aferida segundo a regra do art.
17.º do CPPI e, como tal, podem ser valorados no mesmo processo.
Já os conhecimentos fortuitos, são aqueles factos que surgem no decurso de
uma escuta telefónica legalmente autorizada, mas onde não estejam presentes
os factores de conexão supra enunciados, porque só assim faz sentido o seu
envio para um novo processo, dada a impossibilidade da sua absorção pelo
objecto do processo em causa, ou seja, os conhecimentos fortuitos são
apurados de forma residual face aos conhecimentos da investigação, numa
solução idêntica à seguida pela doutrina e jurisprudência espanhola e
portuguesa.
4 – Principais soluções doutrinais no panorama jurídico português.
4.1 – As principais soluções doutrinais.
I. Merecem destaque, na doutrina nacional, duas posições: a de COSTA
ANDRADE e a de FRANCISCO AGUILAR55.
Vejamos a posição de COSTA ANDRADE56.
53

Diferentemente, cf. BALDUCCI, DE GREGÓRIO e PIZZOLANTE, apud, MARIA VESSICHELLI, Orientamenti
sulle, 2005, cit., p. 33.
54
Esta solução é igualmente seguida pela jurisprudência espanhola e, no nosso ordenamento jurídico, por
Francisco Aguilar, que se socorrem dos casos elencados na lei relativamente aos quais opera uma conexão de
processos para denotarem uma ligação entre o crime legitimador da escuta telefónica e os factos
ocasionalmente descobertos no decurso da mesma, como forma de definição do que sejam conhecimentos
da investigação. Recorre-se não a um critério de índole material, mas sim a um critério de índole processual
que, não obstante, apresenta-se como dotado de uma maior objectividade jurídica.
55
Não descuramos que outros autores, para além destes, apresentam as suas definições de conhecimentos
da investigação. Contudo, apenas nos debruçaremos sobre as posições destes dois autores, uma vez que são
as mais emblemáticas, limitando-se por vezes outros autores a tomá-las como ponto de partida, introduzindolhes ligeiras modificações.
56

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, pp. 304 a 312 em especial.
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Este autor, define os conhecimentos da investigação, como sendo aqueles
factos casualmente descobertos no decurso de um escuta telefónica e que terão
de imputar-se à própria investigação, ao passo que os restantes factos, onde
não se verifique essa mesma necessidade de imputação à investigação em
curso, serão conhecimentos fortuitos.
Mas que factos é que devem imputar-se à investigação? Ou seja, que factos
é que pertencem ao conceito de conhecimentos da investigação?
A resposta a esta questão é-nos dada pelo autor, não sob a forma de um
critério que permita demarcar os dois conceitos de forma estanque, mas através
da enunciação de grupos típicos de casos que devem reconduzir-se ao conceito
de conhecimentos da investigação, apresentando os conhecimentos fortuitos
um alcance meramente residual.
Pertencem, assim, ao conceito de conhecimentos da investigação, os
seguintes grupos de casos: 1) os factos que estão numa relação de concurso
ideal e aparente com o crime que esteve na base da autorização da escuta
telefónica; 2) os delitos que estão numa relação de alternatividade com o crime
que legitimou a escuta telefónica; 3) as diversas formas de comparticipação; 4)
as diferentes formas de favorecimento pessoal, auxílio material ou receptação
e; 5) os crimes que constituem o fim da associação criminosa, uma vez que
também estes “integram o processo histórico que a seu tempo ofereceu o
motivo para uma ordem legítima de escuta”57.
No entanto, esta enumeração não é taxativa, podendo, segundo o autor,
haver outros grupos de casos que ainda se reconduzam ao conceito de
conhecimentos da investigação58.
II. Como pontos de destaque desta tese temos os seguintes:
1. A identificação dos conhecimentos da investigação faz-se, não por via
de um critério geral, mas por via da identificação de constelações típicas de
casos que se reconduzem à figura em apreço;
2. O carácter não fechado das constelações típicas elencadas, podendo
outros factos reconduzir-se ao conceito de conhecimentos da investigação;
3. Os conhecimentos da investigação são uma categoria processual distinta
da dos conhecimentos fortuitos, o que se reflecte numa diferente disciplina
normativa e;
57

Cf. RIESS, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 306.

58

É este certo factor de imprecisão que nos leva a não concordar com esta posição, como daremos conta
mais adiante (Cap. II, Secção III, ponto n.º 5).
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4. A identificação dos conhecimentos fortuitos é feita de forma residual.
III. Igualmente de relevo é a tese desenvolvida por FRANCISCO AGUILAR59,
pela tentativa de encontrar um critério de índole objectiva, que nos permita
qualificar os factos ocasionalmente descobertos no decurso de uma escuta
telefónica como conhecimentos da investigação ou, ao invés, como
conhecimentos fortuitos.
Assim, conhecimentos da investigação são “os factos, obtidos através de
uma escuta telefónica legalmente efectuada, que se reportam ou ao crime cuja
investigação legitimou a realização daquela ou a um outro delito (pertencente
ou não ao catálogo legal) que esteja baseado na mesma situação histórica da
vida daquele”60.
Podemos assim decompor esta definição em duas partes. A primeira, diz
respeito aos factos casualmente descobertos que se reportam ao crime que
legitimou a escuta telefónica61 e a segunda parte, aos factos que por si só
tenham a virtualidade de consubstanciar um novo ilícito-típico, enquadrável
ou não no catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP62, que esteja baseado na mesma
situação histórica da vida do crime legitimador da interceptação das
comunicações telefónicas.
IV. Ora, se o primeiro segmento desta definição não apresenta dificuldades
de monta, já o mesmo não pode dizer-se do segundo. Cabe assim, desde já, a
seguinte pergunta: quando é que um novo delito ocasionalmente descoberto,
se insere na mesma situação histórica da vida do crime que esteve na base da
autorização da escuta telefónica, o que vale por dizer, quando é que um novo
59

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo do regime dos conhecimentos fortuitos obtidos através de
escutas telefónicas (Diss.: FDUL), Lisboa:1999, cit., p. 9.
60

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 5.

61

Quanto a estes novos factos não se colocam problemas na sua definição como conhecimentos da
investigação, uma vez que eles não têm autonomia por si só para consubstanciarem um novo crime, diferente
daquele que legitimou a escuta telefónica. Serão assim “absorvidos” pela matéria de facto que se investiga,
levando à sua ampliação, desde que não sejam totalmente independentes face ao crime legitimador da escuta
telefónica, sob pena de se assumirem como conhecimentos fortuitos.
Pense-se, por exemplo, em A, contra quem foi autorizada uma escuta telefónica por ter praticado um crime
de roubo (art. 210.º, n.º 1 do CP e 187.º, n.º 1 e 3 do CPP), que no momento da prolação do despacho de
autorização da medida se pensava ter subtraído 1000Є à vítima, mas afinal na carteira estava ainda um fio de
ouro no valor de 500Є.
62
Imagine-se que se descobre durante uma escuta telefónica a S, pelo crime de furto de 30 diamantes (assim
um furto qualificado, pelos artigos 204.º, n.º 2, alínea a) e 202.º, alínea b), ambos do CP) que o mesmo danificou
a porta de entrada da habitação da vítima, onde os ditos diamantes estavam guardados. Ou seja, este facto
ocasionalmente descoberto, tem a virtualidade de por si só consubstanciar um crime de dano, punível pelo art.
212.º, n.º 1 do CP.
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delito ocasionalmente descoberto consubstancia um conhecimento da
investigação?
Essa mesma unidade histórica existe sempre que, entre o crime motivador
da medida e o crime ocasionalmente descoberto, haja uma “unidade de
investigação em sentido processual”, que verifica-se sempre que entre as duas
acções se descortine uma das hipóteses contempladas no art. 24.º, n.º 163 do
CPP. Embora este artigo seja relativo à competência por conexão, “os critérios
objectivos nele vertidos com o fim de determinar a competência por conexão
de processos consubstanciam crivos válidos no sentido de tornar efectivo o
referido conceito de unidade processual”64.
São ideias fortes desta tese, as seguintes:
1. A definição do que sejam os conhecimentos da investigação não se faz
por referência a constelações típicas, mas sim por recurso ao critério da
“unidade da investigação em sentido processual” que se espelha nos critérios
objectivos constantes do art. 24.º, n.º 1 do CPP.
2. A definição dos conhecimentos fortuitos é feita, tal como na posição
de COSTA ANDRADE, por via residual. Ou seja, integram esta categoria os
factos que não se reconduzam ao conceito de conhecimentos da investigação.
4.2 – A posição da jurisprudência.
I. Citando o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11 de Outubro
de 2007, bem pode dizer-se que “a problemática dos conhecimentos fortuitos
é muito pouco tratada tanto na jurisprudência, como na doutrina”.
Tal situação, reflecte-se no escasso número de acórdãos, dos vários
Tribunais superiores, sobre esta matéria. E destes poucos, podemos constatar
que quando a abordam, debruçam-se mais sobre a problemática da valoração
dos conhecimentos fortuitos, do que propriamente sobre a distinção entre
63

Há conexão de processos quando:

a)

O mesmo agente tiver cometido vários crimes através da mesma acção ou omissão;

b)
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 ocultar os outros;
c)

O mesmo crime tiver sido cometido por vários agentes em comparticipação;

d)
Vários agentes tiverem cometido diversos crimes em comparticipação, na mesma ocasião ou lugar,
sendo uns causa ou efeitos dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros; ou
e)
64

Vários agentes tiverem cometido diversos crimes reciprocamente na mesma ocasião ou lugar.
Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 9.
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conhecimentos da investigação e aqueles, dedicando-lhes escassas linhas. Por
outro lado, denota-se uma tendência para o simples “transcrever” do que foi
escrito pela pena da doutrina.
Assim sendo, perante este estado de coisas, tentaremos nas linhas seguintes
evidenciar várias soluções jurisprudenciais adoptadas pelos nossos Tribunais
superiores.
II. Comecemos pelo Tribunal da Relação do Porto.
O acórdão de 12 de Dezembro de 200765, debruça-se sobre a questão de
saber se um crime de favorecimento pessoal (art. 367.º, n.º 1 do Código Penal
(doravante CP)), ocasionalmente descoberto no decurso de uma escuta
telefónica, motivada pelo crime de lenocínio, é, ou não, um conhecimento da
investigação.
Começando este Tribunal por salientar que o tratamento desta matéria não
é fácil, acaba por definir os conhecimentos fortuitos como conhecimentos que
não se reportam ao crime cuja investigação legitimou a escuta telefónica e os
conhecimentos da investigação, como conhecimentos que se relacionam com
a investigação em curso e que, como tal, se prendem com o objecto do
processo. Relação essa que se “estabelece com o objecto do processo, na
medida em que este abarca não só o núcleo factual a ser investigado, mas
também todos os outros factos que advenham à investigação e com ela estejam
conexionados”.
De seguida, procede, a Relação do Porto, à apresentação das várias
constelações típicas que COSTA ANDRADE entende serem conhecimentos da
investigação e, como, o crime de favorecimento pessoal aí está presente,
qualifica o crime ocasionalmente descoberto no decurso da escuta telefónica
legalmente autorizada, como um conhecimento da investigação, permitindo a
sua valoração no processo em causa.
Por sua vez, o acórdão da mesma Relação de 16 de Janeiro de 200866,
defende, e na nossa óptica acertadamente, que a descoberta ocasional no
decurso de uma escuta telefónica de uma situação de comparticipação é de
qualificar como conhecimento da investigação.
Depois de reconhecer a dificuldade em encontrar uma definição operativa
do que sejam conhecimentos fortuitos, apresenta o Tribunal da Relação duas
definições da figura. A primeira de ANDRÉ LAMAS LEITE, que os define como:
65

Cf. Ac. do TRP de 12/12/2007; Processo n.º 0744715; Relator: PEREIRA MADEIRA.

66

Cf. Ac. do TRP de 16/01/2008; Processo n.º 0743305; Relator: LUÍS GOMINHO.
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“ […] todos aqueles que exorbitam o núcleo de fontes de informação previstas
no meio de obtenção de prova em causa, assim atingindo a esfera jurídica de
terceiros, bem como aqueles que, atendendo ao seu conteúdo, não se prendem
com a factualidade que motivou o recurso a tal meio”. A segunda definição,
do Juiz Conselheiro PEREIRA MADEIRA, que entende os conhecimentos
fortuitos como “factos ou conhecimentos obtidos através de uma escuta
telefónica legalmente efectuada e que não se reportam ao crime que
determinou a realização daquela nem a qualquer outro delito (pertencente ou
não ao catálogo) baseado na mesma situação histórica da vida”.
Embora o Tribunal tenha seguido a posição de COSTA ANDRADE67, o
mesmo faz referência ao facto de tanto o MP como o JIC, aquando da prolação
do despacho de pronúncia, considerarem a situação de comparticipação como
um conhecimento da investigação, fazendo apelo ao art. 24.º, n.º 1 do CPP,
mostrando assim abertura ao critério da “unidade da investigação em sentido
processual”, que se traduz no preenchimento dos índices de conexão do dito
artigo.
Destes acórdãos, pode-se tirar a conclusão de que o Tribunal da Relação
do Porto tem seguido de forma constante a posição de COSTA ANDRADE, para
o que seguramente tem contribuído, na nossa óptica, o facto de os crimes
ocasionalmente descobertos no decurso das escutas telefónicas serem sempre
reconduzíveis às constelações típicas apresentadas por aquele autor, pelo que
este Tribunal ainda não teve de deparar-se com situações mais complexas que
extravasem daquelas68.
III. No que concerne ao Tribunal da Relação de Lisboa, é de salientar,
desde já, o acórdão de 11 de Outubro de 200769 que, no entanto, é mais focado
67

Como se pode ver na página 19 do citado acórdão. Embora a solução dada pelo tribunal seja, na nossa
óptica, correcta, não nos parece que o método lógico seguido seja o melhor, uma vez que partiu da definição
de conhecimentos fortuitos para apurar se a situação de comparticipação é, ou não, um conhecimento da
investigação, quando pensamos que o método deve ser o inverso. Ou seja, primeiro apurar o que deve levar-se
à conta dos conhecimentos da investigação, atribuindo-se ao conceito de conhecimentos fortuitos um alcance
meramente residual, uma vez que o recurso ao art. 24.º, n.º 1 do CPP nos permite apurar de forma objectiva e
estanque o que são conhecimentos da investigação.
De salientar, que o próprio autor da solução seguida pelo tribunal, defende o alcance residual da figura dos
conhecimentos fortuitos, como se pode ver em, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, p. 306.
68
Não se pense que pelo facto de um crime ocasionalmente descoberto, extravasar do elenco de crimes que
o autor entende serem de qualificar como conhecimentos da investigação, os mesmos são de qualificar
automaticamente como conhecimentos fortuitos. Assim não o é, uma vez que COSTA ANDRADE alerta para o
facto de a amostragem por si fornecida não apresentar carácter taxativo [COSTA ANDRADE, Sobre as proibições,
1992, p. 306].
69

Cf. Ac. do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: JOÃO CARROLA.
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no problema da valoração dos conhecimentos fortuitos (apresentando diversas
soluções defendidas pela doutrina) do que propriamente na distinção entre
estes e os conhecimentos da investigação.
Reconhecendo o escasso tratamento desta matéria, tanto na doutrina, como
na jurisprudência, apresenta a seguinte definição de conhecimentos da
investigação: “ […] factos obtidos através de uma escuta telefónica legalmente
efectuada que se reportam ou ao crime cuja investigação legitimou as escutas
ou a um outro delito que esteja baseado na mesma situação histórica da vida,
cujo conteúdo é susceptível de ser obtido mediante o recurso aos critérios
objectivos vertidos no art. 24.º, n.º 1 do CPP […], embora o seu conteúdo não
se esgote naquelas constelações típicas”.
Quanto à definição de conhecimentos fortuitos, o Tribunal não nos
apresenta qualquer uma, mas pensamos ser legítimo concluirmos que o mesmo
lhes atribui um alcance residual, devendo ser apurados por exclusão de partes
relativamente aos conhecimentos da investigação.
Mais frágil nos parece ser o acórdão do mesmo Tribunal de 11 de Agosto
de 200770. A situação factual é a seguinte: autorizada uma escuta telefónica
pelo crime de roubo qualificado, veio a descobrir-se, no decurso da
intercepção, a existência de outra actividade delituosa (tráfico de
estupefacientes) por parte do sujeito escutado. Entenderam, os OPC e o MP,
que tal crime não se situava na mesma situação histórica da vida do crime que
motivou a escuta telefónica, entendendo assim que só podia ser um
conhecimento fortuito.
No entanto, o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu que se tratava de
um conhecimento da investigação, embora com uma argumentação muito
frágil, unicamente realçando que a enumeração de COSTA ANDRADE dos
crimes que consubstanciam conhecimentos da investigação não é taxativa e
afirmando que os dois delitos se encontram na mesma situação histórica da
vida.
Esta solução jurisprudencial evidencia bem os problemas a que pode levar
a posição do autor citado. É que pelo facto de não nos fornecer um critério
objectivo capaz de delimitar as figuras em questão, faz com que os casos que
caiam fora das constelações típicas por si apresentadas fiquem numa espécie
de zona de ninguém. Isto, na medida em que pelo facto de não se enquadrarem
nas ditas constelações, não significa que sejam automaticamente de qualificar

70

Cf. Ac. do TRL de 11/09/2007; Processo n.º 3554/2007-5; Relator: NUNO GOMES DA SILVA.
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como conhecimentos fortuitos, porque como COSTA ANDRADE reconhece, a
enumeração que apresenta não é taxativa71.
Já no acórdão de 10 de Março de 200972, procedeu a Relação de Lisboa à
definição dos conhecimentos fortuitos como sendo: “ […] factos ou
conhecimentos recolhidos por meio de realização lícita de intercepção e
gravação de comunicações e/ou conversações telefónicas, registo de voz off e
imagem, por via de actuação de agente infiltrado ou por meio de apreensão de
correspondência e que não se reportam ao crime ou crimes que
fundamentaram o recurso ao meio de obtenção de prova em causa, nem a
qualquer outro delito (pertencente ou não ao catálogo legal) que esteja baseado
na mesma situação histórica da vida daquele”.
Duas notas se impõem sobre este aresto. A primeira, consiste no facto de
nos parecer claro que nele se faz um apelo ao critério desenhado por
FRANCISCO AGUILAR, como se constata pelo último segmento da definição
dada pelo Tribunal que limita-se a formular pela negativa a definição de
conhecimentos da investigação proposta pelo mesmo autor. A segunda, é que
salienta-se que a matéria dos conhecimentos fortuitos, não é privativa do
método de obtenção de prova que neste estudo apreciamos73.
Podemos assim concluir destes acórdãos, que o segundo, ao seguir a
posição de COSTA ANDRADE, deparou-se com muitas dificuldades na
qualificação de um delito como conhecimento da investigação ou como
conhecimento fortuito pelas razões atrás aduzidas, ao passo que o primeiro e
terceiro seguiram a posição de FRANCISCO AGUILAR.
IV. No que diz respeito ao Supremo Tribunal de Justiça (doravante STJ),
a questão põe-se da mesma forma, ou seja, atribui-se sempre uma maior ênfase
ao problema da valoração dos conhecimentos fortuitos do que propriamente à
sua distinção perante os conhecimentos da investigação.

71
Por outro lado, o Tribunal considera que o delito ocasionalmente descoberto é um conhecimento da
investigação, porque está na mesma situação histórica da vida do crime motivador da escuta telefónica. Mas
o que seja essa situação histórica da vida ou como pode concretizar-se, nada adianta tal decisão.
72
Cf. Ac. do TRL de 10/03/2009; Processo n.º 551/02.2 PWLSB.L1, apud, Ac. do STJ de 29/04/2010;
Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA.
73
O mesmo depreende-se do trecho que de seguida transcrevemos: “ […] assim sendo, estando em causa a
questão de saber qual a validade da prova que forneça “conhecimentos fortuitos” em ambos os casos, ou se
envereda por um regime igual, ou se entende que as situações não são equiparáveis. E que, portanto, o uso de
conhecimentos obtidos através de localização celular, ou registo de realização de conversações, não teria de
estar sujeito às mesmas restrições que o uso de “conhecimentos fortuitos” obtidos através de escutas” [Cf. Ac.
do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.0JDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA].
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No acórdão de 16 de Outubro de 200374, definiu o Supremo os
conhecimentos da investigação, como factos adquiridos por via de escutas
telefónicas que “se reportam ao crime cuja investigação legitimou a sua
autorização”75.
Já o acórdão de 1 de Junho de 200676, procede a uma definição dos
conhecimentos fortuitos como sendo “ factos ou conhecimentos obtidos
através de uma escuta telefónica legalmente efectuada e que não se reportam
ao crime que determinou a realização daquela, nem a qualquer outro delito
(pertencente ou não ao catálogo legal) baseado na mesma situação histórica da
vida”.
É-nos dada assim uma definição de conhecimentos fortuitos formulada pela
negativa relativamente à definição de conhecimentos da investigação
apresentada por FRANCISCO AGUILAR.
Bastante importante é o acórdão de 23 de Outubro de 200277, não tanto
pela distinção entre as figuras ora em apreço, mas sobretudo por se debruçar
de forma minuciosa sobre os pressupostos necessários para a valoração dos
conhecimentos fortuitos.
Mas nem por isso nos deixa de fornecer, esta decisão, uma definição de
conhecimentos da investigação, entendendo-se como tais, o grupo de factos
ocasionalmente descobertos que “ainda estão no âmbito da própria
investigação em curso e em que portanto existe uma maior ou menor
proximidade entre situações que estão a ser objecto de apuramento”. Nestas
situações, “nada repugna e até se justifica que os dados legalmente obtidos
através de escutas telefónicas sejam extensíveis à prova dos demais factos que
com eles tenham um pólo de afinidade, assim se aproveitando os resultados de
uma actividade que teve como escopo cobrir uma rede de criminalidade
interligada”.
Por sua vez, conhecimentos fortuitos são “conhecimentos obtidos de forma
lateral e sem relacionamento com a investigação em curso”.
74

Cf. Ac. do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: RODRIGUES DA COSTA.

75

No entanto, neste domínio, nada mais adianta esta decisão, debruçando-se essencialmente na seguinte
questão: estando a decorrer um determinado inquérito e sendo autorizada nele uma escuta telefónica, caso
seja descoberto um conhecimento da investigação no decurso da mesma e levando o mesmo à abertura de
um novo processo, será que as gravações podem ser valoradas, sem mais, no novo processo? Na nossa óptica,
como se trata de um problema de valoração dos conhecimentos da investigação, mais precisamente, saber se
os mesmos podem ser valorados, não o podem ser, ou podê-lo-ão ser mas sob certos condicionalismos, no
novo processo, abordaremos esta questão quando tratarmos o problema da valoração dos conhecimentos da
investigação, no Cap. III, Secção II, pontos n.º 9 e 10.
76

Cf. Ac. do STJ de 1/06/2006; Processo n.º 06P1614; Relator: PEREIRA MADEIRA.

77

Cf. Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133: Relator: LEAL HENRIQUES.
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Podemos assim concluir que, no Supremo Tribunal de Justiça, as coisas
passam-se de forma semelhante ao que acontece no Tribunal da Relação de
Lisboa78, havendo acórdãos que seguem a posição de COSTA ANDRADE e
outros que adoptam a posição de FRANCISCO AGUILAR, mas também eles
dando muito pouco ênfase à distinção entre conhecimentos da investigação e
conhecimentos fortuitos, conferindo uma maior atenção ao problema da
valoração destes últimos.
V. A este estado de coisas, pensamos não ser alheio o facto de grande parte
dos recorrentes interporem recurso com base na ideia de que o tribunal
recorrido valorou incorrectamente a prova e que em vez de se estar perante um
conhecimento da investigação se está perante um conhecimento fortuito, os
quais, segundo os mesmos, nunca poderão ser valorados. Acaba por ser este o
denominador comum às várias alegações de recurso, sentindo os Tribunais
superiores a necessidade de explicitarem, que não obstante se estar no caso
concreto perante um conhecimento da investigação, os pressupostos de
admissibilidade da valoração dos conhecimentos fortuitos79.

Secção III – Conhecimentos fortuitos versus conhecimentos
da investigação – solução adoptada.

5 – A distinção entre as figuras – a necessidade de um critério
objectivo de distinção.
I. Por nós, tendemos a não seguir a posição de COSTA ANDRADE80,
essencialmente por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, se tal posição
merecesse consagração legal criaria lacunas de regulamentação e, em segundo
lugar, atentaria contra a determinabilidade, clareza e suficiente densidade das
normas legais.
Como, nesta tese, se procede a uma enunciação de casos-tipo que se
reconduzem ao conceito de conhecimentos da investigação, se esta solução
78
No que diz respeito à distinção entre conhecimentos da investigação e conhecimentos fortuitos, porque
no que diz respeito à valoração destes últimos é corrente constante permitir a sua valoração condicional.
79
No que concerne ao Tribunal Constitucional, que seja do nosso conhecimento, não se pronunciou sobre
esta matéria, até hoje.
80

Sobre esta posição veja-se o Cap. II, Secção II, ponto n.º 4.
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fosse consagrada a nível legal, o legislador processual penal procederia a uma
regulamentação de tipo casuístico, na medida em que limitar-se-ia a prever e
regular grupos de casos especificados81.
Tal situação pode levar ao risco de se criarem lacunas de regulamentação,
ou seja, o legislador não compreender nas hipóteses enunciadas todas as
situações da vida carecidas do mesmo tratamento82. A esta crítica poder-se-ia
obviar pela formulação de uma cláusula geral que abarcasse os restantes casos
em que se verificasse uma conexão entre a matéria de facto investigada por
meio de uma escuta telefónica e a matéria de facto ocasionalmente descoberta
através desse mesmo meio de obtenção de prova.
No entanto, não é esta a posição assumida por COSTA ANDRADE, uma vez
que se é verdade que o autor alerta para o facto de não se pretender que a
amostragem seja esgotante e fechada83, o facto é que não é formulada nenhuma
cláusula geral que nos permita qualificar outras situações, para lá das
enunciadas pelo autor, como caindo no âmbito dos conhecimentos da
investigação ou, pelo contrário, no âmbito dos conhecimentos fortuitos.
Também não é legítimo qualificar como conhecimentos fortuitos todas as
situações que extravasem o âmbito das constelações típicas formuladas, isto,
porque como se foi dizendo, ao longo do texto, a amostragem não pretende ter
um carácter taxativo.
II. Por outro lado, tal orientação ao merecer consagração legal atentaria
contra a determinabilidade, clareza e suficiente densidade das normas legais,
“enquanto factor de garantia da protecção da confiança e da segurança
jurídica, uma vez que o cidadão só pode conformar autonomamente os
próprios planos de vida se souber com o que pode contar, qual a margem de

81
Cf. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao discurso legitimador, 13.ª reimpressão, Coimbra:
Almedina, 2002 (1.ª ed. 1982), cit., pp. 117 e 118.
82
Imagine-se o seguinte exemplo: em virtude de um terramoto, A, B e C actuando de forma independente
(não sendo assim co-autores), procedem à pilhagem de um estabelecimento comercial. Ora, supondo que os
investigadores não conheciam a participação de C, e sendo autorizada uma escuta telefónica a A, quid juris se
eventualmente se descobrisse a participação de C? Deve esse conhecimento ocasional ser qualificado como
um conhecimento da investigação ou como conhecimento fortuito? Esta tese não nos dá uma resposta a esta
questão, porque: 1) não se enquadra em nenhum dos casos-tipo; 2) não podemos qualificá-la por exclusão de
partes como um conhecimento fortuito, uma vez que a amostragem não tem carácter taxativo; e 3) não é
formulado um critério que nos permita resolver as situações que extravasam os limites das constelações
típicas.
83

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 306.
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acção que lhe está garantida, o que pode legitimamente esperar de eventuais
intervenções do Estado na sua esfera pessoal”84.
Assim, ao não serem determinados com exactidão quais os casos (para lá
das constelações típicas enunciadas) que devem qualificar-se como
conhecimentos da investigação, em contraposição ao conceito de
conhecimentos fortuitos, o legislador estaria a transferir para outras entidades
(neste caso para os tribunais) a fixação de outras situações como
reconduzindo-se a uma ou outra figura85. Ora, esta remissão para os
aplicadores do direito, da determinação de parte do conteúdo da lei, pode levar
a que os mesmos, pressionados pela opinião pública em alturas em que a
criminalidade é mais evidente, se sintam tentados a qualificar certo tipos de
factos ocasionalmente descobertos, no decurso de uma escuta telefónica, como
conhecimentos da investigação, mesmo que tais factos não apresentem uma
conexão evidente com o crime que legitimou a escuta86, tudo isto em nome de
uma busca pela verdade material de forma cega e ao atropelo dos direitos
fundamentais dos cidadãos.
Ademais, nada obsta que dois tribunais diferentes qualifiquem
diversamente um facto ocasionalmente descoberto. Pense-se num caso de
autoria paralela, em que A, B e C actuando de forma independente procedem
ao assalto de uma casa de habitação, aí introduzindo-se ilegitimamente87.
Sendo autorizada uma escuta telefónica contra A, suspeito do crime de furto
qualificado, descobre-se que também C assaltou a habitação na situação
descrita. Ora, como se disse, nada obsta a que tribunais diferentes qualifiquem
este conhecimento ocasional de forma diversa. O tribunal Y pode qualificá-lo
como conhecimento da investigação, uma vez que entende haver um factor de
conexão entre a matéria de facto investigada e a casualmente descoberta e o
tribunal X entender que se trata de um conhecimento fortuito, uma vez que a

84
Cf. JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa, Coimbra:
Coimbra Editora, 2004, cit., pp. 191 a 194.
85
Com tal afirmação não quer significar-se que os juízes não tenham capacidade para concretizarem um e
outro conceito, uma vez que não pode descurar-se o papel da jurisprudência que muitas vezes vai “formando o
ambiente que permitirá, através das verdadeiras fontes do direito, a criação de regras jurídicas”, como nota,
OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito - introdução e teoria geral, 13.ª ed., Coimbra: Almedina, 2005 (1.ª ed. 1977), cit.,
p. 321.
86
Pode ocorrer, nestes casos, a situação que FRANCISCO AGUILAR [Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 11]
descreve como levando ao esvaziamento de conteúdo do conceito de conhecimentos fortuitos. Isto, porque
pode haver a tentação de qualificar um facto como conhecimento da investigação, para escapar ao problema
da sua valoração condicionada aos requisitos do art. 187.º, n.º 7 do CPP.
87
Cometendo assim um crime de furto qualificado, previsto no art. 204.º, n.º 1, alínea f) do CP, com uma
moldura penal abstracta de até 5 anos e, como tal, passível de escuta telefónica pelo art. 187.º, n.º 1, alínea a)
do CPP.
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situação não é subsumível às constelações típicas apresentadas e não existe um
critério susceptível de resolver este tipo de situações.
III. Esta mesma situação de divergência, embora possa ser, em tese, sustida
através de um acórdão de fixação de jurisprudência proferido pelo STJ, ao
abrigo dos artigos 437.º e seguintes do CPP88, ou seja, que perante um
determinado facto ocasionalmente descoberto a qualificação a ser-lhe atribuída
é a de conhecimento da investigação ou de conhecimento fortuito, não nos
parece que tal via seja viável. Desde logo, resulta do art. 445.º, n.º 3 do CPP
que as decisões que resolvam a oposição de julgados não constituem
jurisprudência obrigatória para os tribunais judiciais (embora resulte do art.
446.º, n.º 1 do CPP que da decisão que se oponha a acórdão de fixação de
jurisprudência cabe recurso directo89 para o STJ, a ser interposto no prazo de
30 dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão recorrida). Não
obstante, como notam SIMAS SANTOS e LEAL HENRIQUES, só se poder afastar
a jurisprudência uniformizada quando houver razões para crer que a mesma
está ultrapassada, a verdade é que “infelizmente se tem vindo a constatar
suceder com frequência, o Tribunal Judicial não acata a jurisprudência
uniformizada, sem adiantar qualquer argumento novo, sem percepção das
concepções ou da composição do Supremo Tribunal de Justiça, baseado
somente na sua convicção de que aquela não é a melhor solução”90.
Assim sendo, nem a prolação de um acórdão uniformizador de
jurisprudência que qualificasse um determinado facto, sobre certas
circunstâncias, como conhecimento fortuito ou conhecimento da investigação,
é suficiente para suster a eventual oposição de decisões que, no entanto, pode
ser conseguida através da busca de um critério de índole objectiva que nos
88
No entanto, só pode ser interposto recurso para fixação de jurisprudência quando: existirem dois acórdãos
proferidos pelo STJ opostos entre si, que versem sobre a mesma questão de direito e tenham sido proferidos
no domínio da mesma legislação, ou quando haja oposição entre acórdãos das Relações, ou entre um acórdão
da Relação e do STJ, desde que cumpridos os requisitos anteriores e, perante o caso, não haja hipótese de
interpor um recurso ordinário, nos termos do art. 437.º, n.º 1 e 2 do CPP respectivamente.

No que à legitimidade para interpor o recurso diz respeito ela é atribuída ao assistente, às partes civis e é
obrigatório para o MP (art. 437.º, n.º 5 do CPP).
89
Assim, não é obrigatório o esgotamento de todos os recursos ordinários que no caso possam ser
interpostos, contrariamente ao que havia sido defendido pelo STJ, com o argumento de que o que se pretende
neste caso é controlar a aplicação da jurisprudência fixada pelo STJ através de recurso, não faz sentido o
recurso directo da decisão da 1.ª instância para o Supremo, antes de esgotada a possibilidade de a Relação
repor o respeito por tal jurisprudência. Neste sentido Ac. STJ de 13/12/2001, apud, SIMAS SANTOS / LEAL
HENRIQUES, Recursos em Processo Penal, 7.ª ed., Lisboa: Editora Rei dos Livros, 2008, cit., p. 200. Contudo,
nada impede que havendo possibilidade de recorrer ordinariamente, os sujeitos com legitimidade activa o
façam.
90

Cf. SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Recursos, 2008, cit., p. 201.
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permita delimitar os dois conceitos. E se pode argumentar-se que da decisão
oposta a acórdão uniformizador de jurisprudência cabe recurso directo para o
STJ, nos termos do art. 446.º, n.º 1 do CPP, obviando assim, ao fim e ao cabo,
a situações de divergência, tal ideia não é consentânea com o princípio da
celeridade processual ínsito no art. 32.º, n.º 2 da CRP. Tal como certamente
a diversidade de situações da vida fariam do trabalho do STJ, em qualificar
certos factos ocasionalmente descobertos como conhecimentos da investigação
ou conhecimentos fortuitos, um trabalho hercúlio.
IV. Por sua vez, FRANCISCO AGUILAR, procede à definição dos
conhecimentos da investigação, como englobando os factos obtidos através de
uma escuta telefónica legalmente efectuada, que se reportem ao crime que
legitimou a intervenção nas telecomunicações ou que digam respeito a um
novo crime, pertencente ou não ao catálogo legal91 do art. 187.º, n.º 1 do CPP,
que se situem numa mesma “unidade de investigação em sentido processual”
relativamente ao crime que legitimou a escuta telefónica. Unidade esta, que se
exprime através dos critérios de conexão vertidos no art. 24.º, n.º 1 do CPP92.
Por um lado, relativamente a esta concepção dos conhecimentos da
investigação, não surgem riscos de se criarem lacunas de regulamentação, na
medida em que o autor não procede à enunciação de constelações típicas de
casos que se reconduzam a tal conceito, deixando sem resolução casos que
extravasem essas mesmas constelações pela ausência de um critério geral, mas
procede sim à busca de um critério de índole objectiva com expressão legal,
que nos permita saber quando é que a tal “unidade de investigação em sentido
processual” existe e, por conseguinte, permitir-nos definir de forma estanque
quando é que um determinado facto ocasionalmente descoberto, que constitui
um delito distinto do delito motivador da escuta telefónica, se assume como
um conhecimento da investigação.
Por outro lado, ao recorrermos aos critérios vertidos no art. 24.º, n.º 1 do
CPP, como forma de expressão do critério da “unidade de investigação em
sentido processual”, tal traduz uma maior certeza e determinabilidade na
qualificação dos factos ocasionalmente descobertos como conhecimentos da
investigação ou conhecimentos fortuitos.

91
Relativamente aos crimes que não pertençam ao catálogo legal, mas onde possa identificar-se uma
conexão, nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, são de qualificar e valorar como conhecimentos da investigação,
uma vez que como nota STÖRMER [apud, FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 18], o
despacho de autorização da medida envolve “o evento no seu todo”.
92

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 18.
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V. No entanto, algumas questões se impõem. Desde logo saber se pode
aplicar-se analogicamente o art. 24.º, n.º 1 do CPP, relativo à competência por
conexão, à matéria dos conhecimentos da investigação? E, sendo a resposta
afirmativa, saber se os critérios vertidos nesse mesmo artigo são capazes de
compreender os diferentes casos enunciados por COSTA ANDRADE como
fazendo parte do conceito de conhecimentos da investigação?
Comecemos pela primeira questão formulada. Assim, para procedermos à
aplicação analógica do art. 24.º, n.º 1 do CPP no auxílio da definição do que
sejam conhecimentos da investigação93, temos de verificar, antes de mais, se
existe uma lacuna94 e, constatada a existência da mesma, é necessário proceder
à sua integração de acordo com o estatuído no art. 4.º do CPP95.
Contudo, como nota OLIVEIRA ASCENSÃO, para haver analogia não basta
uma semelhança da descrição exterior da situação, sendo necessário que haja
uma semelhança sob o ponto de vista dos efeitos jurídicos96. Ora, sob o ponto
de vista material verifica-se que na definição dos critérios de conexão de
processos vertidos no art. 24.º, n.º 1 do CPP, existe uma forte ligação entre os
crimes que justificam o seu julgamento comum97, sendo que é esta mesma forte
conexão, ou ligação, que nos permite caracterizar um ilícito típico
ocasionalmente descoberto no decurso de uma escuta telefónica como
conhecimento da investigação, como estando numa mesma situação da vida.
Assim, dada a ausência de regulação legal do que sejam conhecimentos da
investigação e, face à necessidade de encontrarmos critérios legais de índole
objectiva, que tenham por base a expressão de uma forte conexão entre ilícitos
típicos, que nos permitam concretizar o conceito de “unidade da investigação
em sentido processual” (o mesmo, vale por dizer, do conceito de
conhecimentos da investigação), em princípio podemos recorrer a uma
aplicação analógica do art. 24.º, n.º 1 do CPP.
No entanto, temos de ter em linha de conta que a analogia é proibida
sempre que estejamos perante uma regra excepcional, seja por contrariar uma
regra de âmbito geral (excepcionalidade formal), seja por contrariar princípios
93

Mediante a concretização do conceito de “unidade da investigação em sentido processual”.

94

Verifica-se a existência de uma lacuna quando determinada matéria necessite de regulamentação jurídica
e essa não conste da lei [Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Introdução ao estudo do Direito, Lisboa:
Universidade Católica Editora, 2006, cit., p. 250].
95
Art. 4.º do CPP: “ Nos casos omissos, quando as disposições deste Código não puderem aplicar-se por
analogia, observam-se as normas do processo civil que se harmonizem com o processo penal e, na falta delas,
aplicam-se os princípios gerais do processo penal”.
96

Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., p. 446.

97

Cf. CAVALEIRO DE FERREIRA, Curso de Processo Penal, vol. 1.º, Lisboa: Danúbio Editora, 1986, cit., p. 108.
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fundamentais informadores da ordem jurídica ou de um ramo do Direito em
particular98 (excepcionalidade material).
Não nos parece que este artigo seja material ou formalmente excepcional.
Entendem alguns autores99 que os artigos relativos à competência por conexão
são materialmente excepcionais, por contrariarem o princípio do juiz natural.
Contudo, como aponta FIGUEIREDO DIAS100, a competência por conexão não
prejudica o princípio do juiz natural, pois os critérios de conexão estão vertidos
em lei anterior e elegem, de forma geral e abstracta, o tribunal competente.
Por outro lado, também não se nos afigura que o artigo em causa seja
formalmente excepcional. Embora GERMANO MARQUES DA SILVA escreva
que a ligação entre os crimes plasmada nas regras da competência por conexão
determina excepções à regra de que a cada crime corresponde um processo e
às regras de competência material, funcional e territorial101 definidas em
função de um só crime, não nos parece que seja esta situação que se passa no
caso do art. 24.º, n.º 1 do CPP. Isto, na medida em que entendemos que o art.
24.º, n.º 1 do CPP não se trata de uma regra de competência propriamente
dita.
Se normas de competência são normas que se destinam a aferir qual o
tribunal concretamente competente para apreciar um litígio102, significa que
são normas que nos permitem determinar, perante o caso concreto, qual o
tribunal que deve ser chamado a decidir uma determinada questão. Ora, ao
olharmos para o art. 24.º, n.º 1 do CPP tal não sucede. Ele limita-se a enunciar
os casos em que existe conexão e não a estabelecer normas de competência
propriamente ditas que alterem a lógica de distribuição material e territorial da
competência, como acontece, por exemplo, com os artigos 27.º e 28.º do
CPP103.

98

Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., pp. 447 e segs.

99

Por exemplo, CAVALEIRO FERREIRA, apud, SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Código, 2004, cit., pp. 183
e 184, escreve: “Ao interesse de manter a competência para julgamento do juiz natural, seguindo os critérios
normais para cada crime, opõe-se o interesse da economia processual, visto que, dada a conexão dos crimes,
as mesmas provas e os mesmos argumentos se invocam”.
100
Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 346. Sobre a evolução do princípio do juiz
natural de um ponto de vista de direito comparado cf. NICOLA PICARDI, “Le juge naturel principe fondamental
en Europe”, RIDC, n.º 1, Janeiro – Março (2010), pp. 28-73.
101
Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo I, Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo,
2008, cit., p. 193.
102
103

Cf. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, Lisboa: Lex, 1997, cit., p. 93.

Face ao Código de Processo Penal de 1929 a situação é algo diferenciada, uma vez que perante este, os
artigos 55.º e seguintes enunciavam o critério de conexão e logo de seguida procediam à fixação da
competência em razão dessa conexão. Estatuía o art. 56.º do CPP de 1929 o seguinte: “Os agentes da mesma
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Em conclusão, parece-nos possível a aplicação analógica do art. 24.º, n.º 1
do CPP à definição do conceito de “unidade da investigação em sentido
processual” e, por conseguinte, à definição de quais os crimes ocasionalmente
descobertos no decurso de uma escuta telefónica que, consubstanciando um
crime diferente do crime que motivou a escuta telefónica, constituem
conhecimentos da investigação104.
Também o princípio da legalidade não nos parece levantar objecções
quanto à analogia aqui operada, não estando no caso concreto a mesma
vedada, na medida em que o recurso ao art. 24.º, n.º 1 do CPP para a
concretização do conceito de “unidade de investigação em sentido processual”
não redunda no enfraquecimento da posição ou na diminuição dos direitos
processuais do arguido ou suspeito.
VI. Prosseguindo: serão os critérios vertidos nesse mesmo artigo capazes de
compreender os diferentes casos enunciados por COSTA ANDRADE como
fazendo parte do conceito de conhecimentos da investigação? Quanto aos
casos de comparticipação, os mesmos enquadram-se nas alíneas c) e d) do art.
24.º, n.º 1 do CPP105. Comparticipação é a designação que se tornou comum
infracção responderão conjuntamente no juízo competente para o julgamento daquele a que couber pena mais
grave, salvo se algum deles tiver foro especial, porque este responderá nesse foro”.
104
Também algumas decisões judiciais em Espanha seguem esta via de pensamento, para determinarem
que descobrimentos ocasionais podem ser valorados. Recorrendo ao art. 17.º da LECrim temos, por exemplo,
as seguintes decisões do Supremo Tribunal espanhol: STS 372/2010, recurso n.º 11016/2009 e STS 457/2010,
recurso n.º 2322/2009.

Também, em Itália, tem-se sustentado que havendo uma conexão com base nas normas do art. 17.º do
Código de Processo Penal italiano (não se exige que se proceda à conexão de processos em concreto), o facto
ocasionalmente descoberto deve ser julgado no processo onde foi realizada a escuta telefónica, podendo assim
ser visto como um conhecimento da investigação. Esta é a posição da jurisprudência maioritária, como pode
ler-se em, MARIA VESSICHELLI, Orientamenti, 2005, cit., pp. 33 a 36.
Assim, podemos esboçar um conceito de conhecimentos da investigação como todos aqueles factos que
estão estreitamente conexos ou coligados sob o ponto de vista objectivo, probatório e finalístico em relação ao
crime que motivou a escuta, conexão essa que deve ser aferida segundo a regra do art. 17.º do Código de
Processo Penal italiano e, como tal, podem ser valorados no mesmo processo. Já os conhecimentos fortuitos
são aqueles factos que surgem no decurso de uma escuta legalmente autorizada, mas onde não estejam
presentes os factores de conexão supra indicados, porque só assim faz sentido o seu reenvio para outro
processo, dada a impossibilidade da sua absorção pelo objecto do processo em causa.
Na Alemanha, informam-nos KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório e a vedação probatória
perante as realidades alemã e brasileira, Rio de Janeiro: Livraria do advogado editora, 2009, cit., p. 97, que a
jurisprudência entende “ser admissível uma utilização das informações obtidas casualmente se forem
relacionadas com factos delituosos que não estejam no rol taxativo da lei, desde que esses factos delituosos
se encontrem em relação ou conexão (processual) directa ou estreita com um facto que esteja previsto
taxativamente naquele rol legal”.
105
Já o encobridor não é um comparticipante, porque em rigor não é pensável uma comparticipação ex-post
facto, i.e., depois de o tipo ter sido realizado. Também os casos de autoria paralela, ou seja, quando vários
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da pluralidade de agentes na prática do crime106. A comparticipação deve aqui
ser entendida em sentido amplo, incluindo as diferentes formas de intervenção
no crime, ou seja, englobando qualquer contributo de um agente para a lesão
do bem jurídico protegido107.
VII. No que diz respeito aos casos de concurso ideal, enquanto modalidade
de concurso efectivo de crimes108, caracteriza-se o mesmo pelo facto de um
agente através de uma mesma acção, preencher vários tipos incriminadores, ou
várias vezes o mesmo tipo incriminador, pelo que esta forma de concurso pode
ser enquadrada no art. 24.º, n.º 1, alínea a) do CPP.
No caso do concurso aparente de crimes109, verifica-se a subsunção dos
factos a uma pluralidade de tipos criminais, sendo a aplicação de um desses
tipos incriminadores suficiente para punir o facto. O concurso aparente pode
revestir a modalidade de especialidade110, subsidiariedade111 ou consunção112.
agentes participantes no facto, independentemente uns dos outros, actuam em vista da mesma realização
típica ou produzem com a sua actuação, o mesmo resultado, não são uma forma de comparticipação. Neste
sentido, cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, parte geral – questões fundamentais – a doutrina geral do crime, Tomo
I, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2007 (1.ª ed. 1993), cit., pp. 758 e 817 respectivamente.
106
Cf. MIGUEL PEDROSO MACHADO, “Para uma síntese do conceito jurídico-penal de
comparticipação : numa perspectiva de comparação luso-brasileira”, AA.VV., AB VNO AD OMNES, 75 anos da
Coimbra Editora (org. Antunes Varela / Diogo Freitas do Amaral / Jorge Miranda / Gomes Canotilho), Coimbra:
Coimbra Editora, 1998, cit., pp. 763 e segs.
107
Neste sentido, cf. TEREZA PIZARRO BELEZA, Direito Penal, vol. 2.º, Lisboa: AAFDL, 1980, cit., p. 425, onde
escreve: “ A teoria da participação, ou teoria da autoria e participação, ou teoria da comparticipação criminosa,
tem de ver com a autoria e participação. Na primeira categoria estão englobadas as situações de autoria
imediata, mediata e co-autoria e na segunda a instigação e cumplicidade”.

Quanto à questão de saber se a instigação ainda é uma forma de autoria ou de participação, não nos iremos
debruçar, uma vez que não tem relevância para os nossos propósitos.
108
Neste sentido, cf. TERESA PIZARRO BELEZA, Direito Penal, 1980, cit., p. 538; GÜNTHER JAKOBS, Derecho
Penal - parte general, fundamentos y teoria de la imputación (trad. por Cuello Contreras e Jose Luis Gonzalez de
Murillo), Madrid: Marcial Pons, 1995, cit., p. 1074.
109

Também denominado por concurso de normas. Por exemplo: cf. TERESA PIZARRO BELEZA, Direito Penal,
1980, cit., p. 537, ou PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal à luz da Constituição da
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2008, cit., p.
133.
110
A especialidade verifica-se quando duas normas têm os mesmos elementos típicos, mas uma delas tem
ainda outros elementos típicos que a particularizam. Ex: homicídio simples e homicídio privilegiado.
111
A subsidiariedade, verifica-se quando uma norma representa uma forma menos grave de violação do bem
jurídico (norma dominada) e outra norma uma forma mais grave de violação do mesmo bem jurídico.
112
A consunção, verifica-se quando o conteúdo de um facto ilícito típico inclui o de outro ilícito típico e a
punição do primeiro esgota o desvalor de todo o acontecimento. Tal pode acontecer quando estejamos perante
um facto concomitante não punido (um crime – meio) ou perante um facto posterior não punido.

A consunção pode ser pura, quando o crime mais grave consome um facto concomitante/posterior menos
grave ou impura, quando o facto concomitante/posterior é mais grave.
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No fundo, no concurso aparente, ou legal, o que existe é uma unidade
criminosa (diversamente do que sucede no concurso efectivo de crimes), o que
acaba por ter consequências ao nível da determinação da pena, sendo que a
“única operação que tem de ser levada a cabo é a de estabelecer qual o crime
pelo qual o agente deve efectivamente ser punido, procedendo-se depois,
quanto a este, à operação de determinação da pena nos termos gerais”113.
Perante este caso, quando a pluralidade de tipos criminais a que se subsumem
os factos praticados pelo agente, resultem de uma mesma acção ou omissão, a
situação enquadra-se na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do CPP114. No que
concerne aos casos de concurso aparente que não resultem de uma mesma
acção ou omissão, eles não se poderão reconduzir a esta alínea. Só poderão
então enquadrar-se no art. 24.º, n.º 1, alínea b), uma vez que só as alíneas a) e
b) permitem enquadrar a figura do concurso115. Contudo, para tal, é necessário
que os diversos factos praticados pelo agente que se reconduzem a diversos
tipos incriminadores, tenham sido: 1) cometidos no mesmo lugar ou ocasião;
2) sejam uns causa ou efeito dos outros; ou 3) se destinem uns a continuar ou
ocultar os outros116.
VIII. No que concerne aos delitos que estejam numa relação de
alternatividade com o crime que legitimou a escuta telefónica, os mesmos
podem reconduzir-se à alínea a) do art. 24.º, n.º 1 do CPP. Isto, porque se os
casos de concurso ideal de crimes, ou seja, em que o agente através da mesma
acção preenche vários tipos, ou várias vezes o mesmo tipo legal de crime, se
reconduzem à alínea a), então, por maioria de razão, também os casos de
alternatividade devem reconduzir-se à mesma norma. Segundo FIGUEIREDO
DIAS o que se verifica nos delitos alternativos é que o “juiz não logra esclarecer,
em todas as suas particularidades jurídicas relevantes, um dado substrato de
facto, mas em todo o caso o esclarece suficientemente para adquirir a
convicção de que o arguido cometeu uma infracção, seja ela em definitivo qual
113

Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, 2004, cit., p. 277.

114

Por exemplo, quando A dispara uma arma de fogo contra B, causando a sua morte. Neste caso, A para
além de preencher o tipo de homicídio (art. 131.º do CP) causa um dano na roupa da vítima (cometendo assim
o crime de dano previsto no art. 212.º, n.º 1 do CP). Trata-se de um caso de concurso aparente, em que o crime
de dano aparece como um crime-meio para a realização do homicídio, sendo que a punição por este último
esgota o desvalor de todo o acontecimento. E trata-se de um concurso aparente levado a cabo através da
mesma acção.
115
Só há concurso quando um mesmo agente preenche com a sua conduta vários tipos incriminadores ou
várias vezes o mesmo tipo incriminador.

Perante esta situação somente o art. 24.º, n.º 1, alíneas a) e b) permitem enquadrar a unidade de agente.
116

Neste sentido, GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo I, 2008, cit., p. 196, onde
admite a hipótese de situações de mero concurso de normas se enquadrarem na alínea b).
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for. Exemplo: o juiz convence-se que o arguido cometeu um crime patrimonial,
embora não consiga determinar, para além de toda a dúvida razoável, se os
elementos de facto integram um furto ou um abuso de confiança”117.
IX. Relativamente ao crime de favorecimento pessoal, o mesmo encontrase regulado no art. 367.º do CP, subdividindo-se em duas modalidades típicas:
1) o favorecimento na fase de perseguição criminal, que pressupõe que o
favorecido tenha cometido um ilícito típico (consumado ou na forma tentada),
consistindo o favorecimento em qualquer actividade que prejudique a
perseguição criminal (n.º 1 do art. 367.º do CP); 2) o favorecimento na fase de
execução penal, sendo que nesta modalidade típica é pressuposto que quem
favorece, preste auxílio a outrem (favorecido), com a intenção ou consciência
de, total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir execução de pena ou
medida de segurança aplicada (n.º 2 do art. 367.º do CP).
Tanto uma como outra modalidade se enquadram na alínea d) do art. 24.º,
n.º 1 do CPP118, embora de forma distinta. Enquanto o favorecimento na fase
de perseguição criminal se reconduz ao segmento “ destinando-se uns a ocultar
os outros”, uma vez que visa evitar-se a responsabilização penal do agente
“favorecido”, já no favorecimento na fase de execução penal não se visa essa
mesma ocultação de um crime, frustrando a consequente responsabilização
penal do agente. Nesta modalidade de acção típica visa-se impedir, frustrar ou
iludir execução de pena ou medida de segurança, o que significa que o agente
já foi penalmente responsabilizado e, como tal, já não há hipótese de ocultar o
crime que está na base dessa mesma condenação, frustrando esta última. No
entanto, parece-nos que este crime de favorecimento pessoal pode ser visto
como um efeito do crime levado a cabo pelo favorecido, no sentido em que o
crime do art. 367.º, n.º 2 do CP só foi praticado, porque antes foi cometido
um outro crime. Parece assim haver um nexo de causa e efeito entre os dois
crimes119.

117

Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 218.

118

De salientar que nesta alínea, os seus diversos segmentos se apresentam de forma alternativa, como
resultado da utilização da partícula ou. Neste sentido, cf. FIGUEIREDO DIAS, apud, SIMAS SANTOS / LEAL
HENRIQUES, Código, 2004, cit., p. 188; MAIA GONÇALVES, Código de Processo Penal anotado, 17.ª ed., Coimbra:
Almedina, 2009 (1.ª ed. 1972), cit., p. 120.
119
Não nos parece que o favorecimento pessoal possa enquadrar-se na alínea b) do art. 24.º, n.º 1 do CPP,
na medida em que como nesta alínea se exige que o mesmo agente tenha cometido vários crimes, dentro da
mesma unidade de tempo, unidade de lugar, unidade causal ou intencional e o crime de favorecimento pessoal
só pode ser levado a cabo por outrem, que não o próprio agente do crime que se quer ocultar ou frustrar da
execução de pena, como resulta do art. 367.º, n.º 5, alínea a) do CP. Como escreve MEDINA DE SEIÇA, “Anotação
ao art. 367.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário conimbricense do Código Penal - parte especial (dir. por Jorge
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X. No que concerne ao crime de receptação, encontra-se o mesmo regulado
no art. 231.º do CP. Prevê o n.º 1 do mesmo artigo, a situação em que o agente
estabelece, através das várias modalidades de acção descritas no tipo, uma
relação patrimonial com uma coisa obtida, por outrem, mediante um facto
criminalmente ilícito contra o património, sendo a conduta guiada pela
intenção de alcançar, para si ou para terceiro, uma vantagem patrimonial.
Esta situação só pode ser enquadrada na alínea d) do n.º 1 do art. 24.º do
CPP e não, na alínea b) do mesmo artigo, uma vez que esta última alínea exige
uma “unidade de agente” que não se coaduna com o tipo objectivo do n.º 1
do art. 231.º do CP, dado que este exige que a coisa tenha sido obtida por
outrem. Assim, é necessário que o agente do facto referencial seja pessoa
diversa do receptador120.
Assim, se A e B cometerem um crime de furto qualificado (por exemplo,
pelo art. 204.º, n.º 1, alínea a) do CP) em co-autoria e se for autorizada uma
escuta telefónica a A onde se descobre que B transmitiu o objecto do furto a C
(por exemplo, a título de penhor), a conduta de B não configura um crime de
receptação. Diferentemente, o conhecimento ocasional relativo a C, já
constitui um crime de receptação, que valerá como conhecimento da
investigação.
Estas modalidades de acção típica enquadram-se no art. 24.º, n.º 1, alínea
d) do CPP, na medida em que o crime de receptação pode ser visto como um
crime que visa ocultar o facto referencial porque, em princípio, a transmissão
da coisa torna mais difícil a sua recuperação121.
XI. Já o auxílio material (art. 232.º do CP) consiste em alguém auxiliar
outra pessoa, para que esta se aproveite do benefício de coisa obtida por meio
de um facto ilícito típico contra o património.
Uma vez mais, esta situação não pode ser reconduzida à alínea b) do n.º 1
do art. 24.º do CPP porque, como se disse, esta alínea exige uma unidade de
de Figueiredo Dias), Tomo III, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, cit., p. 595: “ Quem realiza a acção com intenção
de se auto favorecer não preenche o tipo”.
120
O autor imediato, o autor mediato e o co-autor do facto referencial não podem cometer o crime de
receptação. Diferentemente, o cúmplice e o instigador no facto referencial, já que apesar de a este último o
facto referencial lhe ser imputado a título de autoria, a coisa é obtida por outra pessoa [PEDRO CAEIRO,
“Anotação ao art. 231.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário conimbricense do Código Penal - parte especial (dir.
por Jorge de Figueiredo Dias), Tomo II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, cit., p. 478].
121
Cf. PEDRO CAEIRO, idem, p. 476. No mesmo sentido, cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo
Penal, Tomo I, 2008, cit., p. 199.
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agente que não se coaduna com o tipo objectivo do crime de auxílio material.
Pode este ilícito típico, no entanto, ser reconduzido à alínea d) do mesmo
artigo122.
XII. Por fim, temos os casos dos crimes que constituem o fim de uma
associação criminosa123. COSTA ANDRADE considera-os como conhecimentos
da investigação, sempre que autorizada uma escuta telefónica com base no
crime de associação criminosa os crimes que constituem o seu fim ou
actividade, sejam ocasionalmente descobertos.
Como assinala RIESS, “não se trata de modo algum de conhecimentos
fortuitos, mas antes de conhecimentos que integram o processo histórico que
a seu tempo ofereceu o motivo para uma ordem legítima de escuta” 124.
Em sentido diverso, ROXIN125, entende que estamos perante conhecimentos
fortuitos, exigindo para a sua valoração que, pelo menos, se tenha deduzido
acusação pelo crime de associação criminosa, uma vez que caso assim não fosse
podiam dar-se casos de fraude à lei, invocando os investigadores como
fundamento da escuta telefónica o crime de associação criminosa, com o
intuito de investigarem crimes diferentes que de outra forma não legitimariam
por si só uma escuta telefónica.
Por sua vez, WELP126 exige mesmo para a valoração dos crimes que
constituem o fim da associação criminosa que este último crime seja levado a
julgamento.
Por nós, tendemos a concordar com RIESS e COSTA ANDRADE, ao
qualificarem os crimes que constituem o fim da associação criminosa como
conhecimentos da investigação, quando descobertos ocasionalmente no
decurso de uma escuta telefónica legalmente efectuada, uma vez que os
mesmos enquadram-se nas alíneas b) e d) do n.º 1 do art. 24.º do CPP, já que
os crimes que constituem o fim ou actividade da associação criminosa podem
ser vistos como o fim desta127, mas também concordamos com ROXIN quando
122
Por exemplo, como forma de ocultar o crime contra o património praticado. Pense-se no caso de o agente
auxiliar o ladrão a pintar o objecto furtado de uma outra cor, dificultando assim a recuperação do objecto.
123

O crime de associação criminosa encontra-se regulado no art. 299.º do Código Penal.

124

Cf. RIESS, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 306.

125

Cf. ROXIN, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 311.

126

Cf. WELP, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 311.

127

A diferença na aplicação de uma ou outra alínea reside na circunstância de estarmos perante uma unidade
ou pluralidade de agentes. Não obstante o crime de associação criminosa exigir uma pluralidade de agentes
(Cf. FIGUEIREDO DIAS, “Anotação ao art. 299.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário conimbricense do Código

| 156

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

alerta para os perigos de haver a tentação de se invocar o crime de associação
criminosa como fundamento da medida com o intuito de se investigarem
outros crimes sob os quais a escuta não podia ser legalmente autorizada.
Contudo, estas objecções de ROXIN podem ser superadas, segundo alguns
autores, se exigirmos que os crimes que legitimam a escuta telefónica constem
do despacho de acusação para que os conhecimentos da investigação possam
ser qualificados como tal128. Não nos parece, no entanto, que assim deva ser,
sendo suficiente para obviar a situações de abusos que o crime de associação
criminosa conste do despacho de autorização das escutas telefónicas conforme
à lei processual penal. Sob este ponto, falaremos de seguida.
6 – A desnecessidade de o crime legitimador da escuta telefónica
constar do despacho de acusação.
I. Como avançámos no ponto anterior, segundo FRANCISCO AGUILAR,
para que um crime (pertença, ou não, ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP)
ocasionalmente descoberto no decurso de uma escuta telefónica legalmente
autorizada, seja qualificado como conhecimento da investigação, não basta que
se verifique uma conexão, apurada nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, entre
esse crime e o crime legitimador da escuta telefónica. É igualmente necessário
que o crime que motivou a medida de intervenção nas comunicações
telefónicas conste do despacho de acusação.
II. Tal exigência deve-se, em primeiro lugar, a uma tentativa de evitar
situações de contorno à lei. Põe-se, desta forma, um travão a eventuais
tentações de invocação de um crime catalogar como fundamento da escuta
telefónica, mas a medida ter tão-somente o intuito de investigação de outros
delitos que não pertençam ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP e, como tal,
não poderem ser alvo de uma escuta telefónica autónoma. Em segundo lugar,
só pela acusação pode afirmar-se a “unidade em sentido processual”129 entre o
delito catalogar motivador da medida e o crime ocasionalmente descoberto,

Penal - parte especial (dir. por Jorge de Figueiredo Dias), Tomo II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, cit., p. 1161,
segundo o qual: “ […] é indispensável que exista uma pluralidade de agentes”. Quanto ao número mínimo de
agentes pronuncia-se, o autor, por três.), a verdade é que pode ser autorizada uma escuta telefónica a um dos
membros da associação e descobrir-se que o mesmo cometeu um determinado crime que é fim ou actividade
daquela, pelo que neste caso estamos perante um único agente, tendo lugar a aplicação da alínea b) do n.º 1
do art. 24.º do CPP.
128

Neste sentido, FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004,cit., p. 71.

129

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 71.
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porque antes da acusação a matéria de facto ainda é muito fluida, sendo com
esta última que a mesma vai pela primeira vez cristalizar-se.
Assim, a não acusação pelo crime catalogar legitimador da escuta telefónica,
faz com que se perda a conexão operada nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP,
uma vez que um dos pólos referentes dessa conexão já não existe.
Não se cumprindo esta exigência, tais crimes ocasionalmente descobertos
não são conhecimentos da investigação mas sim conhecimentos fortuitos130 e,
neste caso, apenas podem ser valorados se respeitarem os requisitos do art.
187.º, n.º 7 do CPP, caso contrário, apenas podem valer como notícia do
crime.
III. Cumpre apreciar a bondade desta posição. Em primeiro lugar, cumpre
perguntar se não representará esta situação uma machadada na prossecução
da verdade material, no sentido em que delitos que abstractamente podiam ser
qualificados como conhecimentos da investigação e, como tal, serem
livremente valorados no processo, estão agora sujeitos a uma valoração
condicionada (se cumprirem os requisitos do art. 187.º, n.º 7 do CPP), ou
mesmo a valerem tão-somente como notícia do crime (se não cumprirem esses
mesmos requisitos)?
Não nos parece que assim seja, na medida em que o interesse público na
punição do criminoso não é afastado. Isto, porque os crimes ocasionalmente
descobertos ainda podem ser valorados como conhecimentos fortuitos ou dar
lugar a abertura de um novo inquérito. Por outro lado, a verdade material não
pode ser prosseguida a qualquer custo, mas sim com respeito, dentro de uma
ideia de concordância prática, pelos direitos fundamentais dos cidadãos, pelo
que se o crime que legitimou a medida tiver de constar do despacho de
acusação como única forma de travar eventuais abusos, assim deve procederse. Não será por esta via que devem levantar-se objecções de maior.
IV. Prejudicada poderá ficar a celeridade da justiça, já que crimes que, em
princípio, poderiam ser valorados no mesmo processo onde foi autorizada a
escuta telefónica não o vão ser. Contudo, se tal pode acontecer, a verdade é
que temos de temperar a necessidade de uma justiça célere com outros valores
igualmente importantes, como a necessidade de evitar o cometimento de
abusos por parte das autoridades competentes, que em fraude à lei podem
130
Como os conhecimentos fortuitos são apurados de forma residual em relação aos conhecimentos da
investigação, faltando o crime legitimador da escuta telefónica no despacho de acusação perde-se a conexão
operada pelo art. 24.º, n.º 1 do CPP e, como tal, enquadram-se no conceito de conhecimentos fortuitos.
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invocar um crime do catálogo fundamentador da escuta telefónica com o único
intuito de com este meio de investigação chegarem ao conhecimento de outros
crimes, que por si só não legitimariam a intervenção131.
V. Não procedendo estas objecções, outras há que nos levam a concluir que
a posição em apreço não deve proceder, ou seja, que não deve proceder a tese
de que a peça processual adequada (no fundo, o momento processual
adequado) para aferir da existência dessa conexão seja o despacho de acusação,
mas sim o próprio despacho de autorização da escuta telefónica onde foi
individualizado o crime catalogar que a legitimou, individualização essa
absolutamente necessária como forma de evitar rastreios indiscriminados, de
carácter meramente preventivo ou aleatório, sem base fáctica prévia da
comissão do delito132.
VI. Em primeiro lugar, perante aquela exigência, os delitos que
apresentem uma relação de alternatividade não podem ser qualificados como
conhecimentos da investigação, mas sim como conhecimentos fortuitos133.
Isto, porque perante este tipo de crimes sucede que durante a intercepção das
comunicações ou conversações telefónicas descobre-se que afinal não se
praticou um elemento típico do crime que motivou a medida, descobrindo-se
que o agente cometeu um outro ilícito típico. Basta pensar na autorização de
uma escuta telefónica pelo crime de furto qualificado, havendo uma suspeita
qualificada da prática do mesmo, suspeita essa que não vem a confirmar-se,
uma vez que durante a intercepção descobre-se que o agente não subtraiu a
coisa, mas antes que a mesma lhe foi entregue e ele se apropriou dela. Ou seja,
a conduta do agente não realizou o ilícito-típico do art. 204.º, n.º 1 do CP, mas
sim a do crime de abuso de confiança, tal como descrito no art. 205.º, n.º 1 do
CP.
131
Outro problema que pode colocar-se é o de saber o que acontece caso haja separação de processos
depois da acusação. Abordaremos esta questão no ponto relativo à valoração dos conhecimentos da
investigação (Cap. III, Secção II, ponto n.º 9).
132
A este propósito fala-se em Espanha no princípio da especialidade da investigação (Cf. STS 1426/1998,
recurso n.º 1709/1996).
133

Sendo que o próprio defensor da tese em apreço os qualifica como conhecimentos da investigação.

No sentido de que o delito que se situe numa relação de alternatividade com o delito legitimador da escuta
telefónica constitui um conhecimento da investigação pode ver-se o Ac. do STJ de 06/05/2010; Processo n.º
156/00.2IDBRG.S1; Relator: RODRIGUES DA COSTA, onde se escreve o seguinte: “Nos crimes em relação aos
quais se pode afirmar que existe uma relação de alternatividade, a justificar uma hesitação inicial na
qualificação – ou seja, crimes em que intercede uma relação semelhante àquela que existe entre vários tipos
de crimes patrimoniais […] trata-se de um conhecimento da investigação, considerando-se que tais
conhecimentos abrangem os crimes relacionados com uma mesma unidade de investigação, tomando-se
como padrão legal de aferição o regime de conexão definido no art. 24.º do CPP”.
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Por conseguinte, como se apurou que não foi praticado o crime que
legitimou a escuta telefónica, não pode haver acusação pelo mesmo (assim o
impõe o princípio da legalidade e objectividade a que a actuação do MP se
encontra submetida), dado que não existem indícios suficientes da sua
comissão, pelo que o crime de abuso de confiança, ocasionalmente descoberto,
não poderá, segundo a posição em apreço, ser qualificado como conhecimento
da investigação, mas sim como conhecimento fortuito.
Ora, tal situação não é de sufragar. Exigindo-se que o crime que legitimou
a intercepção telefónica conste do despacho de acusação, bem podemos dizer
que um crime ocasionalmente descoberto que com aquele que motivou a
escuta telefónica apresente uma relação de alternatividade, nunca pode ser
qualificado como conhecimento da investigação, não obstante verificar-se uma
conexão relevante entre ambos, conexão essa que o afasta precisamente do
regime de valoração dos conhecimentos fortuitos.
VII. Em segundo lugar, ao impormos para que o crime ocasionalmente
descoberto no decurso de uma escuta telefónica seja qualificado como
conhecimento da investigação, que o delito legitimador da escuta conste do
despacho de acusação, sob pena de o mesmo sofrer uma “mutação” e passar a
ser qualificado como conhecimento fortuito, submetendo-o assim aos
apertados pressupostos de valoração destes (apesar de entre este e o delito em
investigação haver uma intensa proximidade), descura-se que é perfeitamente
plausível que no momento em que é proferido o despacho de autorização da
escuta telefónica se verifique uma suspeita fundada da prática do delito
catalogar, suspeita essa que pode não vir a materializar-se em indícios
suficientes capazes de alicerçar o despacho de acusação, uma vez que não tem
de existir necessariamente uma continuidade perfeita134 entre estes dois actos

134
Não pode ter-se a ideia de que como para a autorização da escuta telefónica é necessária a exigência de
uma suspeita fundada (isto porque, o alvo da escuta tem de, pelo menos, ser suspeito da prática de crimes do
catálogo legal ou ser intermediário de mensagens destinadas ou provenientes do suspeito nos termos do art.
187.º, n.º 4, alínea a) e 5) da prática de um crime catalogar, essa mesma suspeita vai concretizar-se sempre
em indícios suficientes da prática do crime (art. 283.º, n.º 1 e 2 do CPP), de tal forma que o crime motivador da
escuta telefónica constará sempre do despacho de acusação.

Tal pode suceder, na medida em que os pressupostos de admissibilidade das escutas telefónicas têm de ser
analisados no momento da prolação da decisão e não em função da matéria que a final se apure (Cf. Ac. do
TRC de 6/12/2006; Processo n.º 1001/05.8PBFIG-A.C1; Relator: ORLANDO GONÇALVES).
Assim, pode suceder que o JIC e o MP estivessem objectivamente convencidos de uma fundada suspeita da
prática de um crime catalogar e durante a escuta telefónica terem sido descobertos novos crimes conexos
com este nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP e que o crime motivador da medida fora praticado ao abrigo de
uma causa de exclusão da ilicitude. Neste caso, não deve ser deduzida acusação pelo crime motivador da
escuta telefónica, por não existirem indícios suficientes da sua prática.
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processuais, no sentido de que pelo facto de ter de haver uma suspeita fundada
no primeiro momento, a mesma se materialize sempre em indícios suficientes
no segundo.
Ou seja, a solução em contestação, ao exigir que o delito motivador da
escuta telefónica conste do despacho de acusação, como forma de evitar abusos
por parte das instâncias formais de controlo, parece repousar, em certa parte,
no entendimento de que se não se verificam indícios suficientes para sustentar
a acusação é porque não existia uma suspeita fundada capaz de alicerçar,
legitimar, o recurso a uma intercepção telefónica, quando é perfeitamente
plausível que tal não suceda, não havendo nesta situação qualquer abuso
cometido por parte das autoridades competentes, mas tão-somente uma
consequência do desenrolar das investigações que em nada afectam a validade
do despacho de autorização da medida.
Poder-se-ia contra-argumentar que, não obstante não se verificar, em tal
caso, qualquer situação de abuso, o despacho de autorização veio a revelar-se
incorrecto, que, no fundo, não deveria ter autorizado uma escuta telefónica
por aquele crime. Não podemos concordar com esta objecção, na medida em
que o despacho é legal e é correcto, devendo a sua rectidão ser apurada não
com base no que a final se descobriu, mas sim perante a factualidade típica
que o JIC dispunha no momento em que o proferiu. E se nesse momento
existiam indícios suficientes da prática do delito catalogar que, em concreto,
motivou a escuta telefónica, o despacho é juridicamente válido. Já de forma
diferente sucederão as coisas, se se apurar que já no momento de prolação do
despacho pelo JIC não estava presente uma suspeita fundada da prática de um
delito susceptível de comportar uma escuta telefónica, uma vez que perante
esta situação a prova recolhida não pode ser valorada, pois está em falta um
pressuposto de admissibilidade da escuta telefónica135.
Assim sendo, podemos verificar que ao exigirmos para a qualificação de um
crime ocasionalmente descoberto, no decurso de uma intercepção telefónica,
como conhecimento da investigação, que o delito motivador da escuta
telefónica tenha de constar do despacho de acusação, como forma de obstar a
eventuais situações de fraude à lei, podemos nós próprios fazer cair essa
qualificação (como conhecimento da investigação) quando não se verifique
qualquer abuso ou manipulação da escuta telefónica.

Daqui resulta que não é pelo facto de ser ordenada uma escuta telefónica com base numa fundada suspeita
da prática de um crime do catálogo, que a mesma vai sempre cifrar-se em indícios suficientes da prática do
crime, que sustentem a acusação.
135

Sobre as consequências jurídicas de tal inobservância, veja-se o Cap. V, Secção II, ponto n.º 26.
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VIII. Em terceiro lugar, entende o autor que só pela exigência de o crime
legitimador da escuta telefónica constar do despacho de acusação podem
deter-se situações de abuso por parte das entidades competentes para requerer
ou autorizar a escuta telefónica, na medida em que só por esta via pode obviarse a que um delito catalogar seja invocado como fundamento da mesma com
o único intuito de se descobrirem novos crimes. Mas terá de ser forçosamente
assim? Não cremos.
Em primeiro lugar, parece-nos que se trata de uma solução que descura o
papel a que a estes sujeitos processuais cumpre no decurso do processo penal.
Não podem, o MP e o JIC, ser olhados como interessados exclusivamente
numa busca cega pela verdade material, em que tal implique um intolerável
atropelo aos direitos fundamentais dos cidadãos. Como nota GERMANO
MARQUES DA SILVA: “ O M.P. não é condicionado, no exercício das suas
funções, por considerações de utilidade, de segurança ou razões de Estado,
mas orientado pelo fim objectivo de realização do Direito. O Direito é o
próprio fim da sua actividade”136.
O MP em todas as suas intervenções no âmbito do Direito Processual Penal
deve obedecer a critérios de objectividade jurídica. Deve, assim, trazer à luz do
dia não somente o material probatório que funda a culpa do arguido, mas
também as provas da sua inocência ou menor culpa, como não deve acusar
quando não houver crime, a acção penal estiver extinta ou houver elementos
de facto que comprovem a irresponsabilidade do arguido137/138.

136

Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo I, 2008, cit., p. 244; em sentido
coincidente, cf. CLAUS ROXIN, “La posición de la fiscalia ayer y hoy” (trad. por Guerrero Peralta), Pasado, presente
y futuro del Derecho Procesal Penal, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pp. 87 e segs.
137
Neste sentido, FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 364 a 370 e 406. O facto de o MP
não estar interessado na condenação do arguido a qualquer preço resulta clara na norma do art. 53.º, n.º 1 do
CPP que atribui àquele a faculdade de recorrer, mesmo que no exclusivo interesse do arguido. Também a Corte
de Cassação italiana (decisão de 23/02/1998, apud, MICHELLE MORELLO, Il nuovo Processo Penale – parte
generale, Padova: Cedam, 2000, cit, p. 414) precisou que na fase de inquérito é dever do MP recolher todos os
elementos de prova relevantes para uma justa decisão, mesmo os favoráveis ao arguido.
138
Em Itália, escreve MICHELLE MORELLO, Il nuovo, 2000 cit., p. 414, o seguinte: “ A velha figura do M.P. como
acusador público, já falsa com o código revogado, é de todo afastada com o código vigente, que no artigo 358.º
assinala explicitamente, que cabe igualmente ao M.P. procurar elementos favoráveis ao arguido”.

Também em Espanha se pronuncia VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 160, no
sentido de o MP ser um órgão imparcial, devendo actuar com respeito pelo princípio da objectividade e
legalidade.
Também assim, no ordenamento jurídico alemão, por todos, cf. CLAUS ROXIN, Pasado, presente y futuro del
Derecho Procesal Penal, 2007, pp. 87 e segs.
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E o mesmo diga-se do JIC que deve ser olhado como o garante dos direitos,
liberdades e garantias dos cidadãos, submetidos a um processo penal, durante
a fase de inquérito e de instrução139.
Em segundo lugar, pensamos que a conexão deve ser apurada não face ao
despacho de acusação, mas sim face ao despacho de autorização da medida de
intercepção telefónica, mais concretamente, face ao delito catalogar que
legitimou a escuta telefónica140, quer venha ele a constar, ou não, do despacho
139
Como nota RAUL SOARES DA VEIGA, “O juiz de instrução e a tutela de direitos fundamentais”, AA.VV.,
Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra;
Almedina, 2004, cit., p. 192: “A figura do Juiz de Instrução, à qual é atribuída a função de formular juízos
objectivos e independentes sobre os juízos do Ministério Público, dobrando assim o controle de respeito pelos
direitos fundamentais, traz a vantagem de fazer intervir no processo de aplicação de medidas restritivas desses
direitos e como filtro de submissão a julgamento dos cidadãos, pessoas diferentes daquelas que conduziram
os inquéritos e deduziram acusações, desligadas das primeiras por qualquer elo hierárquico ou de solidariedade
corporativas, já que os juízes de instrução criminal pertencem a outra magistratura, orientada para a máxima
independência, para o máximo respeito dos direitos fundamentais e, em princípio, despreocupada de
considerações políticas sobre o êxito ou inêxito das medidas de combate a qualquer forma de criminalidade”.
Ou, como nota, EUCLIDES DÂMASO SIMÕES [“Direcção e execução da investigação criminal no quadro do
Estado de Direito (contributos para uma melhor sintonia)”, 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria
Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, cit., p. 321], “os
actos de investigação mais gravosos e intrusivos e a liberdade do arguido caem, por seu torno, sob a alçada de
um juiz de feição meramente garantística, descomprometido do rumo e do sucesso da investigação […] ”.
140

Também neste sentido podem ver-se as seguintes decisões judiciais do Supremo Tribunal espanhol:

1.
STS 75/2005, recurso n.º 547/2004: “Ora, uma coisa é o caso de os interlocutores escutados por
azar na qualidade de participantes necessários de uma conversa e outra distinta quando sobre a base de uma
conexão existente, objectivamente manifestada, a pessoa titular do telefone se relaciona com terceiros que
participam nos factos investigados […] de forma que se pode apreciar razoavelmente a conexão entre o sujeito ou
sujeitos afectados pela medida e o delito investigado.” (itálicos nossos)
2.
Na STS 1426/1998, recurso n.º 1709/1996, sustenta-se que a conexão apurada nos termos do art.
17.º da LECrim opera-se entre o crime ocasionalmente descoberto e o delito objecto do procedimento
instrutório, sendo esta última a fase que medeia entre a notícia do crime e a acusação.
3.
Em sentido absolutamente coincidente com a anterior decisão veja-se: STS 372/2010, recurso n.º
11016/2009.
Em Itália, depõe neste sentido MARIA VESSICHELI, Orientamenti, 2005, cit., p. 33, ao escrever, na esteira da
jurisprudência italiana, que a conexão, sobre o perfil objectivo, probatório e finalístico, estabelece-se em função
do crime em ordem do qual o método de obtenção de prova foi disposto.
Também no sentido de que a conexão deve apurar-se entre o crime ocasionalmente descoberto e o delito
motivador da escuta telefónica podem ver-se as seguintes decisões dos nossos tribunais superiores:
1.
Ac. do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA, onde se
escreveu: “Ora, neste contexto, os conhecimentos adquiridos por via das escutas são conhecimentos de
investigação e não conhecimentos fortuitos, pois se reportam ao crime cuja investigação legitimou a sua
autorização […] ”.
2.
Ac. do STJ de 01/06/2006; Processo n.º 06P1614; Relator: PEREIRA MADEIRA, segundo o qual:
“Conhecimentos fortuitos por oposição a conhecimentos do processo, são factos ou conhecimentos obtidos
através de uma escuta telefónica legalmente efectuada e que não se reportam ao crime que determinou a
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de acusação, sem que tal implique uma diminuição das garantias do escutado,
nem uma maior abertura a situações de abuso.
São, assim, várias as hipóteses que podem colocar-se. Vejamos:
1. Se, no momento em que foi autorizada a escuta telefónica, estava
presente uma suspeita fundada da comissão do delito catalogar que veio a
materializar-se, depois de finda a mesma, em indícios suficientes susceptíveis
de sustentar o despacho de acusação, não se colocam problemas para qualquer
das orientações.
2. Se, no momento em que foi autorizada a escuta telefónica, estava
presente uma suspeita fundada da comissão de um delito catalogar, mas a
mesma não veio a materializar-se em indícios suficientes da prática desse
crime, capazes de sustentar uma decisão de acusação por parte do MP, mesmo
neste caso, na nossa opinião, o crime ocasionalmente descoberto que apresente
uma conexão nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP com aquele outro, é de
qualificar como conhecimento da investigação, sob pena de, como vimos no
parágrafo antecedente, ao tentarmos evitar situações de abuso, descurarmos
que a investigação pode sofrer inflexões e mudanças no lapso de tempo que
medeia entre a autorização da escuta telefónica e a decisão de acusação, e assim
colocarmos entraves à valoração de prova que foi legitimamente adquirida e
apresenta uma elevada conexão com a matéria em investigação.
3. Por fim, se não se verificarem suspeitas fundadas da prática do delito
catalogar no momento em que o despacho de autorização da escuta telefónica
foi proferido, os eventuais crimes ocasionalmente descobertos que se situem
na mesma unidade histórica que aquele outro, não são de qualificar como
conhecimentos da investigação, nem como conhecimentos fortuitos.
Perante esta situação, a intercepção telefónica é nula, por falta de um dos
seus pressupostos de admissibilidade (artigos 187.º, n.º 1; 190.º; 118.º, n.º 3;
126.º, n.º 3, todos do CPP e 32.º, n.º 8 da CRP)141 e, como tal, nenhum
elemento probatório que da mesma resulte pode ser valorado como prova. E
caso algum material probatório seja alvo de valoração, ficará a própria decisão
que o fizer inquinada e toda a prova posteriormente adquirida que com ela
realização daquela […] ”. Ou seja, os conhecimentos da investigação são factos ou conhecimentos que se
reportam ao delito que originou a escuta telefónica.
3.
Também neste sentido o Ac. do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: JOÃO
CARROLA.

141
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apresente uma conexão causal, afectada pelo efeito-à-distância da proibição de
valoração.
Aqui, neste caso, em que efectivamente pode verificar-se um abuso, porque
a escuta telefónica foi autorizada sem observância dos pressupostos de que a
lei faz depender a sua admissibilidade, a situação de abuso ou uso fraudulento
deste método de obtenção de prova, com o único intuito de se descobrirem
novos crimes, é colmatado pela invocação da proibição de prova que sobre o
material probatório através dele coligido impende. E atente-se que se
conseguem resultados mais dissuasores do que aqueles sustentados pelos que
entendem que o crime que motivou a escuta telefónica tenha de constar do
despacho de acusação como única forma de permitir qualificar um
conhecimento da investigação como tal. Isto, na medida em que para estes
autores ainda podem aproveitar-se tais conhecimentos, mas, nas vestes de
conhecimentos fortuitos. Ora, face ao actual regime, os mesmos podem ser
valorados nos casos e condições previstas no art. 187.º, n.º 7 do CPP, não
obstante a escuta telefónica, das quais os mesmos brotaram, poder ser ilegal.
Neste caso, no entanto, fica ressalvada a valia dos novos crimes
ocasionalmente descobertos como noticia criminis, atenta a distinção entre
efeitos investigatórios e efeitos probatórios, sendo que somente os segundos
são vedados pela proibição de valoração de um meio de prova142.
IX. Não obstante o que atrás ficou dito, no que concerne ao crime de
associação criminosa, quando seja este o delito catalogar que legitima o recurso
a uma escuta telefónica e, no seu decurso, se descobrem outros crimes que
constituem a sua finalidade ou actividade e, como tal, conhecimentos da
investigação, entende COSTA ANDRADE que é necessário para a valoração
destes últimos, como exigência mínima, a acusação pelo crime do
catálogo143/144.
Pela nossa parte, tendemos a não concordar com esta exigência, devendo
valer as regras gerais atrás enunciadas. Tem sido, aliás, posição do BGH
142

Sobre esta distinção veja-se o Cap. VI, ponto n.º 30.

143

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 312.

144

É também esta a posição de alguns autores alemães que, no entanto, qualificam os crimes que
constituem a finalidade ou actividade da associação criminosa como conhecimentos fortuitos. Assim, por
exemplo, ROXIN [apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 311], com base no argumento de que
seria fácil a potenciação de abusos por parte das autoridades formais de controlo, autorizando uma escuta
telefónica pelo crime de associação criminosa com o único intuito de descobrir os crimes que constituem o
seu fim e que não comportariam uma escuta autónoma, exige, no mínimo, que o crime fundamentador da
intercepção seja alvo de acusação. De forma mais exigente WOLTER ou WELP [apud, COSTA ANDRADE, Sobre
as proibições, 1992, cit., p. 311] exigem que o mesmo chegue à fase de julgamento.
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“admitir a valoração dos conhecimentos fortuitos mesmo na hipótese
extremada de o crime do catálogo (associação criminosa) não chegar sequer a
ser objecto de acusação”145. Pendemos para concordar com esta solução, com
a única diferença, já atrás expressa, de que os crimes que constituem a
finalidade ou actividade da associação criminosa devem qualificar-se como
conhecimentos da investigação. Não nos parece que o argumento de que se
não for deduzida acusação pelo crime de associação criminosa se possam
potenciar as situações de abuso, pelo menos não mais do que relativamente a
qualquer outro crime em abstracto motivador de uma medida de intercepção
das comunicações telefónicas, aqui desempenha um papel decisivo.
Por um lado, o JIC (no fundo, a quem cabe a última palavra, na medida em
que é este que tem legitimidade para autorizar a escuta telefónica) e, por outro,
o MP, a quem é atribuída competência para requerer a medida, não podem
ser vistos como órgãos cujo único escopo é a prossecução da verdade material
a qualquer custo, devendo, como já se disse, pautar a sua conduta pelos
princípios da legalidade e objectividade. Só uma visão destes órgãos como
exclusivamente interessados na busca de uma verdade a qualquer custo e,
sobretudo, uma “verdade” desfavorável ao suspeito, os pode conceber como
possíveis de cometerem tais abusos de forma deliberada.
Mas mesmo admitindo que tais abusos podem suceder, não nos parece que
é pelo facto de o crime de associação criminosa ter de constar do despacho de
acusação que eles não se verificarão, uma vez que se se tem uma visão negativa
destes órgãos, então nada obstará a que o MP que já requereu a escuta
telefónica de forma fraudulenta o faça constar da acusação. Perante esta
situação, o arguido pode deduzir requerimento para abertura da instrução146,
nos termos do art. 287.º, n.º 1, alínea a) do CPP, uma vez que como se lê no
art. 286.º, n.º 1 do CPP, a instrução visa a comprovação judicial da decisão de
145

Também neste sentido, RIESS e SCHLÜCHTER, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p.
311. Sendo que RIESS entende que neste caso não estamos perante conhecimentos fortuitos mas sim perante
conhecimentos da investigação.
146
Não se pode contra argumentar que se o crime que motivou a escuta não consta do despacho de
acusação, deve antes invocar-se a sua nulidade por não ter assente numa suspeita fundada (art. 190.º do CPP).
Isto porque como se escreveu, a suspeita fundada da prática do crime do catálogo pode estar presente no
momento em que foi proferido o despacho de autorização da escuta telefónica e a mesma não se concretizar
em indícios suficientes que sustentem um despacho de acusação. Ou seja, existe um desfasamento temporal
entre estes dois momentos que podem levar a que uma fundada suspeita não se concretize em indícios
suficientes.

Diferentemente, se no momento de autorização da escuta telefónica, a suspeita fundada da prática do crime
do catálogo não estiver presente e o mesmo conste do despacho de acusação (quer esteja baseado, ou não,
em indícios suficientes), parece-nos que o caminho mais adequado é invocar a nulidade do despacho de
autorização da escuta telefónica (artigos 190.º, 118.º, n.º 3 e 126.º, n.º 3 todos do CPP), pelo que estamos
perante uma proibição de prova, não podendo ser valoradas as provas recolhidas.
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deduzir acusação. Como escreve PAULO DE SOUSA MENDES, “ do Despacho
de acusação ou de arquivamento não cabe recurso. Materialmente, o recurso
é substituído pela possibilidade de passagem à fase de instrução (artigos 286.º
e ss.). No fundo, as funções que cabiam a um recurso são, neste caso,
cumpridas com um RAI por parte do arguido ou do assistente, conforme os
casos”147/148.
Pensamos, contudo, que é suficiente que o crime de associação criminosa
tenha de constar do despacho de autorização da escuta telefónica. Neste caso,
os eventuais abusos podem ser colmatados mediante a impugnação desse
mesmo despacho, de tal forma que se o Tribunal da Relação (art. 427.º do
CPP) entender que no momento em que o JIC proferiu o despacho não
estavam presentes os pressupostos de admissibilidade das escutas telefónicas,
tratará de declarar a nulidade das escutas telefónicas, não podendo a prova que
delas resulta ser utilizada, o que significa que sobre a totalidade do material
probatório, constante das gravações, impende uma proibição de valoração que
se alastrará, eventualmente, a outros meios de prova posteriores a elas, desde
que causalmente conexos. Desta forma eliminam-se todos os abusos, caso
tenham sido efectivamente cometidos.
Por fim, relativamente àqueles que entendem que o crime de associação
criminosa tem de constar do despacho de acusação e, caso tal não venha a
verificar-se, é questão a que não dão resposta. Será que sobre os crimes que
constituem a sua finalidade ou actividade recai uma proibição de valoração? O
que pode fazer sentido caso o abuso tenha sido efectivamente cometido, mas
tal também pode conseguir-se pela invocação da nulidade extra-sistemática
que afecta o despacho de autorização da escuta telefónica. E se o crime de
associação criminosa não constar do despacho de acusação e não se verificou
nenhuma utilização fraudulenta deste método de obtenção de prova? Será que,
ainda sim, faz sentido a proibição de valoração dos crimes que constituem o
seu fim? Será que se convalidam em conhecimentos fortuitos149? Mas assim o
147
Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Sumários de Direito Processual Penal (versão policopiada), Lisboa: s.e.,
2008/2009, cit., p. 54.
148
As nulidades e irregularidades da acusação são arguidas diante do Magistrado do MP titular do inquérito
por via de reclamação hierárquica. Ao invés, a alegação da ilegalidade da acusação pública por incorrecta
valoração da prova recolhida no inquérito só pode ser objecto de RAI [Cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE,
Comentário ao Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos
do Homem, 3.ª ed., Lisboa: Universidade Católica Editora, 2009, cit., pp. 744, 745 e 751].
149
Parece ser esta a posição de GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos – a busca de um equilíbrio
apuleiano, Lisboa: Almedina, 2006, cit., p. 134, segundo o qual: “ […] aos crimes que servem de actividade ou
finalidade do crime do catálogo – associação criminosa ou terrorismo – que legitimou a escuta e que não se
confirma, defendemos que esses conhecimentos devem ser valorados, por pertencerem ao processo histórico
que deu corpo ao delito que legitimou a intercepção, desde que se verifiquem os quesitos da indispensabilidade
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abuso (se tiver sido cometido) não é eliminado, na medida em que os
conhecimentos fortuitos ainda podem ser valorados, embora sob a observância
dos pressupostos do art. 187.º, n.º 7 do CPP. Poder-se-ia contra-argumentar
que como este artigo traduz, no fundo, uma repetição dos pressupostos de
admissibilidade das escutas telefónicas, os crimes ocasionalmente descobertos,
passariam pelo crivo da proporcionalidade desenhado pelo legislador e, assim,
o mesmo ainda seria respeitado150. Mas para quê submeter estes crimes ao
crivo do art. 187.º, n.º 7 do CPP se não se tiver verificado, em concreto,
qualquer situação abusiva e, os mesmos, se situem na mesma “unidade de
investigação em sentido processual”. Por outro lado, havendo abuso, o mesmo
refere-se à escuta telefónica no seu todo e não somente a uma sua parcela, uma
vez que a mesma é contrária ao direito desde a sua autorização, pelo que toda
a prova não deve poder ser valorada, nos termos do art. 126.º, n.º 3 do CPP e
art. 32.º, n.º 8 da CRP.
X. Podemos assim concluir que o despacho de autorização das escutas
telefónicas é o acto processual que legitima directamente a realização e
efectivação da medida e é dele que resulta a ponderação entre a busca pela
verdade material e a necessária eficácia da investigação criminal e os direitos
fundamentais dos visados, restringidos pela escuta telefónica. Ponderação essa
que exprime-se através da exigência de a intercepção das comunicações ou
conversações telefónicas se fundamentar num delito catalogar (dando abrigo
ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito) e de a mesma apresentar
uma utilização prática subsidiária, sendo que é a dupla exigência da
subsidiariedade, necessidade e adequação, que exprimem os respectivos subprincípios do princípio da proporcionalidade. Por outro lado, o JIC ao ter de
individualizar qual, ou quais, os crimes que fundamentam a escuta telefónica
é também um factor de diminuição de potenciais abusos.

ou necessidade desses conhecimentos para um esclarecimento de um delito, desde que seja também ele um
crime do catálogo, desde que para a sua investigação, se pudesse verificar a probabilidade qualificada de
recurso à escuta telefónica, e desde que tivesse havido comunicação imediata ao juiz”. Ou seja, considera o
autor que tais crimes são conhecimentos da investigação, na medida em que se inserem no mesmo processo
histórico que o crime que deu azo à escuta telefónica, mas subordina-os ao regime de valoração dos
conhecimentos fortuitos, sendo que o próprio autor reconhece a diferença conceptual entre as figuras (idem,
cit., p. 118).
150
Mas assim permitir-se-ia a valoração de conhecimentos fortuitos que brotassem de uma escuta telefónica
ilegal, e mesmo que se procedesse à recriação de um juízo hipotético de intromissão que deve presidir à
valoração dos conhecimentos fortuitos, tal significaria esvaziar de conteúdo a eficácia dissuasora da proibição
de prova que impende sobre uma escuta telefónica ordenada em desrespeito pelos seus pressupostos de
admissibilidade.
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Assim, pelo que atrás foi dito, entendemos que o acto processual adequado
para apurar a conexão é o próprio acto que legitima directa e materialmente a
escuta telefónica, isto é, o despacho de autorização da medida de intercepção
das comunicações ou conversações telefónicas.
7 – Conclusão.
I. De uma forma esquemática, nesta matéria temos de lidar com três
conceitos: o conceito de descobrimentos ocasionais, o conceito de
conhecimentos da investigação e o conceito de conhecimentos fortuitos.
Descobrimentos ocasionais são todos os factos novos (não investigados por
serem desconhecidos, até então, da investigação), sejam eles conexos, ou não,
com o crime que motivou a escuta telefónica151. Trata-se de um conceito
amplo que tanto abarca o conceito de conhecimentos da investigação como o
de conhecimentos fortuitos.
II. Quanto ao conceito de conhecimentos da investigação concordamos
com a opinião de FRANCISCO AGUILAR, englobando este, todos os factos
ocasionalmente descobertos no decurso de uma escuta telefónica que se
reconduzam ao crime legitimador da intervenção ou que consubstanciem um
crime (pertencente ou não152 ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP) que

151
Neste sentido, podem-se ver algumas decisões do Supremo Tribunal espanhol, tais como: STS 372/2010,
recurso n.º 11016/2009 e STS 457/2010, recurso n.º 2322/2009.
152
“Mais controversa é a questão de saber se o crime sinalizado no conhecimento da investigação deve,
necessariamente, integrar o catálogo. Responder afirmativamente teria como consequência a postergação
desta figura dogmática, já que o conceito de “conhecimentos fortuitos” sempre abarcaria tais situações. Ora,
verdadeiramente, aquela figura só tem interesse prático quando os conhecimentos se reportem a crimes que
ficam fora do catálogo”, segundo CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, “Escutas telefónicas: a mudança de paradigma
e os velhos e os novos problemas”, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 277. Se concordamos com a primeira
parte da afirmação proferida por este autor, não podemos concordar com a segunda, na medida em que pode
existir perfeitamente uma descoberta ocasional de um crime do catálogo que se enquadre na figura dos
conhecimentos da investigação e não na dos conhecimentos fortuitos. Basta para tal que se encontrem
preenchidos algum, ou alguns, dos factores de conexão estabelecidos no n.º 1 do art. 24.º do CPP. Por outro
lado, não podemos descurar que os conhecimentos fortuitos devem ser apurados de forma residual,
relativamente aos conhecimentos da investigação, pelo que não é pelo facto de um crime ocasionalmente
descoberto pertencer ao catálogo que ele deve ser automaticamente qualificado como conhecimento fortuito
(como parece pretender a segunda afirmação do autor), sem primeiro se ter procedido à verificação se o
mesmo não se podia ter subsumido na categoria dos conhecimentos da investigação.

No sentido de que o crime que consubstancia o conhecimento da investigação não tem de pertencer ao
catálogo, pronunciaram-se os seguintes acórdãos: Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133; Relator:
LEAL HENRIQUES; Ac. do STJ de 1/06/2006; Processo n.º 06P1614; Relator: PEREIRA MADEIRA.
Também a jurisprudência alemã, como nos informa KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA [O processo acusatório,
2009, cit., p. 97], permite a valoração de delitos extra-catalogares, desde que “esses factos delituosos se
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estejam em conexão com o crime motivador da escuta telefónica. Essa
conexão, deve ser apurada nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP por aplicação
analógica153.
Mas, entendemos que não é necessário que o delito que esteve na base de
autorização da escuta telefónica conste do despacho de acusação, para que esta
mesma conexão seja efectiva.
III. Por fim, conhecimentos fortuitos serão todos os crimes ocasionalmente
descobertos que não se reconduzam ao conceito de conhecimentos da
investigação. Ou seja, estes são apurados de forma residual, podendo ser
definidos como todos os crimes ocasionalmente descobertos no decurso de
uma escuta telefónica, legalmente autorizada e efectuada, que não se situem
na mesma “unidade de investigação em sentido processual” que o delito que
deu fundamento à realização da intercepção das conversações ou
comunicações telefónicas.
Dentro do conceito de conhecimentos fortuitos temos ainda aqueles que
podem ser valorados por cumprirem com o disposto no art. 187.º, n.º 7 do
CPP e os que não cumprem essas mesmas exigências e, como tal, não podem
ser valorados e valerão tão-somente como pista de investigação, mas esta é uma
matéria a ser abordada em sede própria com maior desenvolvimento154.

encontrem em relação ou conexão (processual) directa ou estreita com um facto que esteja previsto
taxativamente naquele rol legal”.
153
Como se escreveu no Ac. do STJ de 06/05/2010; Processo n.º 156/00.2IDBRG.S1; Relator: RODRIGUES
DA COSTA: “Todavia, trata-se de um conhecimento da investigação, considerando que tais conhecimentos
abrangem os crimes relacionados com a mesma unidade de investigação, tomando-se como padrão legal de
aferição o regime de conexão definido no art. 24.º do CPP […] ”. Tratava-se, neste caso, de uma escuta telefónica
autorizada por um crime de tráfico de estupefacientes, sendo descoberto um crime de branqueamento de
capitais, considerando o STJ que a situação se enquadrava no art. 24.º, n.º 1alínea b) do CPP.
154
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Capítulo III
Da valoração dos conhecimentos da investigação
Secção I – Ainda há espaço para uma diferente valoração dos
conhecimentos da investigação.
8 – Da valoração dos conhecimentos da investigação obtidos no
decurso de uma escuta telefónica legalmente efectuada.
I. Dada por assente a definição de conhecimentos da investigação,
expendida no ponto antecedente, cumpre curarmos, neste capítulo, da questão
da valoração dos conhecimentos da investigação, ou seja, de todos aqueles
factos ocasionalmente descobertos, no decurso de uma escuta telefónica, que
se reconduzem ao crime legitimador da intervenção ou que consubstanciem
um crime (pertencente ou não ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP) que
esteja em conexão com o crime motivador da medida de intercepção das
comunicações telefónicas. Conexão essa que deve ser apurada nos termos do
art. 24.º, n.º 1 do CPP.
8.1 – A necessidade de interpretar restritivamente o art. 187.º, n.º 7
do CPP.
I. A questão que se coloca nesta sede, é a de saber se o art. 187.º, n.º 7 do
CPP é um preceito que visa regular somente a matéria da valoração dos
conhecimentos fortuitos, ou se, pelo contrário, pode abarcar outras situações,
como por exemplo, quando um crime ocasionalmente descoberto que
consubstancia um conhecimento da investigação, seja enviado para um outro
processo. Será que, neste caso, a valoração do crime em que se traduz o
conhecimento da investigação vê a sua valoração subordinada aos pressupostos
de valoração dos conhecimentos fortuitos? Assim, este ponto está entroncado
com a questão de sabermos se os conhecimentos da investigação podem ser
valorados em outro processo, diferente daquele onde foi autorizada a
intercepção das telecomunicações telefónicas.
O problema coloca-se, na nossa opinião, porque o art. 187.º, n.º 7 do CPP
está formulado de forma bastante ampla: “Sem prejuízo do disposto no artigo
248º, a gravação de conversações ou comunicações só pode ser utilizada em outro
processo, em curso ou a instaurar, se tiver […] ”155. Amplitude que, em abstracto,

155

Art. 187.º, n.º 7 do CPP, introduzido pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto.
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permite que um conhecimento da investigação que seja enviado para um novo
processo possa subsumir-se nesta previsão normativa.
II. Contudo, não nos parece que seja esta a interpretação mais correcta da
norma. Mas, para tal, temos de apurar a ratio legis156 do art. 187.º, n.º 7 do
CPP, uma vez que como nota OLIVEIRA ASCENSÃO, “ será pois a ratio legis que
nos permitirá enfim iluminar os pontos obscuros e chegar à norma que se
encontra na fonte”157. Ou seja, só depois de apurarmos o sentido da norma
jurídica contida neste preceito, é que podemos saber se o podemos interpretar
restritivamente (se o seu sentido for mais restrito que a sua letra).
No que concerne ao elemento histórico, os trabalhos da Unidade de Missão
para a Reforma Penal (doravante UMRP) parecem apontar no sentido de o
art. 187.º, n.º 7 do CPP referir-se somente à possibilidade de utilização extraprocessual dos conhecimentos fortuitos. “ O n.º 7 é novo e estabelece o modo
como se processa a utilização dos conhecimentos fortuitos, sem poder
extravasar o catálogo de crimes passíveis de aplicação do regime das escutas.
Caso contrário, permitir-se-ia a fraude à lei e um alargamento do catálogo,
através de um esquema em que a invocação dos crimes previstos no catálogo
poderia servir de pretexto para investigar outros crimes quaisquer”158, tal como
notou RUI PEREIRA.
Assim, as actas da UMRP apontam, inequivocamente, para o facto de o art.
187.º, n.º 7 do CPP apenas se referir à valoração dos conhecimentos fortuitos.
Por outro lado, dentro do elemento histórico, não podemos descurar o
precedente normativo comparativo que surgiu com a publicação da Lei de
combate ao tráfico ilegal de estupefacientes e outras formas de criminalidade
organizada159 em 1992 na Alemanha, que veio introduzir um novo inciso V ao

156

A ratio legis resulta da conjugação dos elementos lógicos da lei, que são: o elemento sistemático (a
interpretação da lei deve ter em conta a unidade do sistema jurídico – art. 9.º n.º 1 do Código Civil (doravante
CC)), o elemento histórico (o art. 9.º, n. º 1 do CC, remete para as circunstâncias em que a lei foi elaborada), que
integra os precedentes normativos (históricos e comparativos), os trabalhos preparatórios e a occasio legis, ou
seja, o circunstancialismo que rodeou o aparecimento da lei, e por fim o elemento teleológico, isto é, o motivo
de política legislativa que ditou a regra [Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., pp. 407 a 415.
157

Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., p. 415.

158

Intervenção de Rui Pereira, Acta n.º 18 da Unidade de Missão para a Reforma Penal, em 24 de Abril de
2006.
159
Gesetz zur Bekämpfung dês illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten
kriminalität (OrgKG) vom 15/7/1992.
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§ 100 b da Stafprozeβordnung (doravante StPO), inciso esse que veio regular
a matéria dos conhecimentos fortuitos, até então sem regulação legal160.
Dada a grande influência que entre nós se faz sentir do ordenamento
jurídico alemão161 e sendo este artigo restrito ao problema da valoração dos
conhecimentos fortuitos, parece-nos que assim também o será o art. 187.º, n.º
7 do CPP.
Também o elemento teleológico, isto é, os factores de política legislativa
que ditaram o aparecimento da norma nos parecem apontar no sentido de
querer decidir-se de forma definitiva se podem ou não valorar-se os
conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma escuta telefónica
legalmente efectuada, dada a discrepância de posições que entre nós existia,
entre os partidários de uma não possibilidade de valoração total de tais
conhecimentos e os defensores da sua valoração condicional162.
III. Por outro lado, não podemos descurar uma diferença fundamental
entre a figura dos conhecimentos da investigação e a figura dos conhecimentos
fortuitos que não torna, na nossa óptica, viável uma equiparação do regime
processual da sua utilização probatória.
Desde logo, os conhecimentos fortuitos não apresentam uma conexão com
o delito que legitimou a intercepção das conversações ou comunicações
telefónicas, ao contrário do que sucede com os conhecimentos da investigação
que se conectam com aquele mesmo delito, justificando-se dizer que eles fazem
parte do evento histórico no seu todo que rodeou a prolação daquele despacho
de autorização de uma escuta telefónica e que, como tal, devem merecer um
tratamento conjunto, i.e., devem poder ser valorados no mesmo processo.
Aliás, é esta a solução seguida quer pela doutrina, quer pela jurisprudência,
italiana e espanhola, pelo que a distinção ao nível do seu regime de valoração
processual se mantém actual, não fazendo sentido submeter a sua utilização
probatória aos pressupostos do art. 187.º, n.º 7 do CPP, que se encontra
desenhado de forma a dar consagração legal à doutrina do juízo hipotético de
intromissão. No fundo, o art. 187.º, n.º 7 do CPP, não constitui mais do que
um “resumo” dos pressupostos de admissibilidade de uma escuta telefónica,

160
“Pelo novo inciso V do §100 b) da StPO, admite o legislador a valoração probatória dos conhecimentos
fortuitos em outros processos-crime […] ” [Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 48].
161
No sentido desta influência do Direito alemão, veja-se a intervenção do Professor Doutor Paulo de Sousa
Mendes, na UMRP, Acta n.º 18, de 24 de Abril de 2006.
162
Abordaremos estas diversas posições, quando nos debruçarmos sobre a questão da valoração dos
conhecimentos fortuitos, no Cap. IV, Secção II, pontos n.º 16 e segs.
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pelo que apenas faz sentido submeter ao seu âmbito de aplicação aqueles factos
que se encontram “desligados” do objecto em investigação.
IV. Concluímos assim que, tanto o elemento histórico, como o elemento
teleológico, apontam no sentido de o art. 187.º, n.º 7 do CPP, apenas se referir
ao aproveitamento extra-processual dos conhecimentos fortuitos163, assim
como razões de índole material justificam a diferenciação de regime entre a
categoria processual dos conhecimentos fortuitos e dos conhecimentos da
investigação.
Aqui chegados, verificamos que o legislador utilizou uma fórmula mais
ampla do que o seu sentido permite. Como tal, devemos interpretar o preceito
restritivamente como forma de exprimir o verdadeiro sentido da lei164, ou seja,
no art. 187.º, n.º 7 do CPP apenas está contemplada a figura da valoração dos
conhecimentos fortuitos.
Secção II – Conhecimentos da investigação – da sua valoração.
9 – Da valoração dos conhecimentos da investigação.
I. Em princípio, os conhecimentos da investigação podem e devem ser
valorados no processo onde foi autorizada a escuta telefónica, dada a sua
interligação com a matéria factual que neste está a ser investigada165. Contudo,

163
Neste sentido, vejam-se as seguintes afirmações: “O n.º 7 do 187.º estabelece os limites ao
aproveitamento extraprocessual dos conhecimentos fortuitos obtidos através de escutas telefónicas”
[Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto, Código, 2009, cit., p. 491]; “A lei regula o
aproveitamento extra-processual dos conhecimentos fortuitos […] ” [PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE,
Comentário, 2009, cit., p. 511, nota 13]; “Como vimos já, o n.º 7 do 187.º admite que os conhecimentos fortuitos
possam ser utilizados noutro processo […] ” [GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II,
2008, cit., p. 256] e; MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., pp. 460 e 461.
164

Sobre a interpretação restritiva, vejam-se: OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., p. 424 e; JOÃO
BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito, 2002, cit., p.186.
165

Como nota o TRP no seu acórdão de 12/12/2007; Processo n.º 0744715; Relator: ARTUR OLIVEIRA: “A
possibilidade de valoração dos conhecimentos da investigação não é ofensiva da Constituição da República
Portuguesa, porque se esta protege por um lado, os vários aspectos da vida privada (artigos 32º/8 e 34º/1 e 4,
ambos da CRP), por outro lado, também comete aos tribunais a missão de administrar a justiça, assegurando
a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, reprimindo a violação da legalidade democrática e
dirimindo os conflitos de interesses públicos e privados (art. 202.º, n.º 1 e 2 da CRP) ”. Segundo GUEDES
VALENTE, Escutas telefónicas – da excepcionalidade à vulgaridade, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 2008 (1.ª ed.
2004), cit., p. 118: “ […] a valoração dos conhecimentos da investigação não pode ultrapassar os limites
expressos e imanentes à realização das escutas telefónicas”. Estamos em absoluto desacordo com esta
posição. Como já tivemos oportunidade de referenciar, somos do entendimento que a decisão de autorização
de uma escuta telefónica abrange o delito que a motiva directamente, mas engloba igualmente o evento no seu
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pode colocar-se a questão de o crime que consubstancia o conhecimento da
investigação ser enviado para um outro processo, porque pode suceder que
esse mesmo crime seja qualificado, por exemplo, pelo MP e pelo JIC (cabendo
a decisão a este último) como um conhecimento fortuito e, como tal,
procederem à sua autonomização do objecto do processo principal,
instaurando um novo processo para que se proceda por aquele.
Por outro lado, pode haver uma separação de processos depois da fase da
acusação, de tal forma que faça com que o delito que consubstancia o
conhecimento da investigação, seja enviado para um novo processo.
Tanto num caso, como no outro, verifica-se que o conhecimento da
investigação já não vai ser valorado no processo em que foi autorizada a escuta
telefónica, mas sim num outro processo.
Ambas as questões podem ser agrupadas numa única: podem os
conhecimentos da investigação ser valorados num processo diferente daquele
onde foi autorizada a escuta telefónica que lhe deu origem?
II. FRANCISCO AGUILAR entende que “em caso de separação de processos
ulterior à acusação, a qualidade de conhecimento da investigação manter-seá; simplesmente não poderão ser valorados por pertencerem nesta hipótese a
um processo ad hoc face àquele cuja investigação legitimou as escutas”166.
O argumento deste autor resulta do art. 188.º n.º 3 do CPP, anterior à Lei
n.º 48/2007, que segundo o mesmo, leva a que os conhecimentos da
investigação apenas possam ser valorados no processo em que a respectiva
escuta telefónica foi autorizada167.

todo, ou seja, os conhecimentos da investigação, na medida em que estes se situam na mesma “unidade de
investigação em sentido processual”.
Por outro lado, o autor em questão, ao subordinar a valoração dos conhecimentos da investigação aos
pressupostos de admissibilidade das escutas telefónicas, nomeadamente à circunstância de o delito em que
o dito conhecimento se traduz pertencer ao catálogo legal e ter de evidenciar-se que a utilização das gravações
é indispensável para a busca da prova ou da verdade, em nada os diferencia do regime dos conhecimentos
fortuitos, enquanto o próprio autor entende que existe uma “separação conceptual normativa e consequente
valoração dos conhecimentos fortuitos face aos conhecimentos da investigação […] ” e, afirma que os segundos
“são admitidos como prova”, nomeadamente o crime de auxílio material, quando este mesmo crime não
cumpre um dos limites de realização de uma escuta telefónica, na medida em que não é um delito catalogar,
como resulta dos artigos 232.º, n.º 1 do CP e 187.º, n.º 1, alínea a) do CPP.
166

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 72.

167

No mesmo sentido, no ordenamento jurídico espanhol, LÓPEZ FRAGOSO, Revista derechos y libertades, n.º
2 (1993), cit., pp. 73 e 74, retirando o argumento do art. 579.º, n.º 2 da LECrim.
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Vejamos o que estatuía o art. 188.º, n.º 3168 do CPP, na redacção do DL
n.º 320-C/2000, de 15 de Dezembro: “ Se o juiz considerar os elementos
recolhidos, ou alguns deles, relevantes para a prova, ordena a sua transcrição
em auto e fá-lo juntar ao processo; caso contrário, ordena a sua destruição,
ficando todos os participantes nas operações ligados ao dever de segredo
relativamente àquilo de que tenham tomado conhecimento”.
Ou seja, retira o citado autor do artigo transcrito que os conhecimentos da
investigação apenas podem ser valorados no processo em que foram obtidos.
Mas, acrescentamos nós, que também resulta do citado artigo, que os factos
ocasionalmente descobertos que consubstanciem um crime diferente daquele
que legitimou a intercepção telefónica, mas que com ele apresentem uma
conexão relevante, nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, se não forem
valorados no processo onde surgiram, terão de ser destruídos. É o que resulta
da segunda parte do citado preceito169.

168
Sobre a problemática em torno do art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção do DL n.º 320-C/2000, de 15 de
Dezembro, veja-se: FÁTIMA MATA-MOUROS, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., pp. 223 a 227, onde tece uma
crítica ao dito artigo.

Este mesmo artigo já havia sido alvo de decisões de inconstitucionalidade parcial qualitativa, por violação do
art. 32.º, n.º 1 da CRP, quando interpretado no sentido de permitir a “destruição de elementos de prova obtidos
mediante intercepção de telecomunicações, que o órgão de polícia criminal e o Ministério Público conheceram
e que são considerados irrelevantes pelo juiz de instrução, sem que o arguido deles tenha conhecimento e sem
que se possa pronunciar sobre a sua relevância”. Assim, os acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 450/2007
de 18/09/2007; 451/2007 de 18/09/2007 e 660/2006 de 28/11/2006.
Diferentemente o Ac. do TC n.º 70/2008 de 7/7/2008, que sustenta a não inconstitucionalidade do art. 188.º,
n.º 3, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, quando interpretado no sentido de que o juiz de
instrução pode destruir o material coligido através de escutas telefónicas, se o considerar irrelevante, sem que
antes o arguido dele tenha conhecimento e sobre ele possa pronunciar-se.
169
É verdade que FRANCISCO AGUILAR [Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 86, nota 424] sustenta que os
conhecimentos da investigação não podem ser valorados noutro processo, resultando tal do art. 188.º, n.º 3,
1.ª parte do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007. Mas, para o mesmo autor, tal não significa que os
conhecimentos da investigação que possam ser autonomizados tenham de ser destruídos, uma vez que
segundo a sua interpretação, a 2.ª parte do respectivo artigo só se aplica quando das conversações telefónicas
não resulte qualquer crime. Diferente interpretação do preceito parece ter GERMANO MARQUES DA SILVA
[Curso de Processo Penal, Tomo II, 2002, cit., p. 224], onde escreve: “ […] se o juiz considerar os elementos
recolhidos relevantes para a prova, ordenará a sua transcrição e fá-los-á juntar ao processo; caso contrário,
ordena a sua destruição. Este acto do juiz é da maior importância. O juiz verificará da relevância dos elementos
recolhidos e só nesse caso os fará juntar ao processo; pretende-se obstar que elementos que não relevam para
o thema decidendum sejam objecto de divulgação”. Parece-nos assim que o preceito, quer na sua literalidade,
quer no seu sentido (obstar a que elementos que não revelam para o thema decidendum sejam objecto de
divulgação) não se coaduna com a interpretação de FRANCISCO AGUILAR. Por nós, sentimo-nos inclinados a
assumir interpretação diferente, perante a qual se o conhecimento da investigação não fosse valorado no
processo em que foi adquirido, teria de ser destruído, à luz do art. 188.º, n.º 3, 2.ª parte do CPP, na redacção
anterior à actualmente em vigor, isto porque o preceito não distingue, se dos elementos que não são relevantes
para aquele processo onde foi autorizada a escuta telefónica, resulta ou não um ilícito típico e, porque
simultaneamente seria prejudicado o seu sentido.
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Por nós, não aderimos a esta posição, porque:
1. Em primeiro lugar, o quadro legislativo nesta matéria mudou de forma
radical, só podendo agora os suportes técnicos e relatórios ser destruídos, nos
termos do art. 188.º, n.º 6 do CPP, quando: a) disserem respeito a
conversações em que nenhuma das pessoas referidas no art. 187.º, n.º 4 do
CPP participe; b) que digam respeito a matérias cobertas pelo segredo
profissional, de funcionário ou de Estado e; c) cuja divulgação possa afectar
gravemente direitos, liberdades e garantias170 e, cumulativamente
(relativamente a todas as alíneas), a matéria factual for manifestamente
estranha ao objecto do processo.
Ou seja, actualmente, os suportes técnicos das escutas telefónicas só podem
ser destruídos nestes casos, elencados no art. 188.º, n.º 6 do CPP, pelo que os
conhecimentos da investigação também só o poderão ser naquelas situações.
Ou melhor, não o poderão ser, uma vez que os mesmos não são
manifestamente estranhos ao objecto do processo, dada a sua ligação íntima
com a matéria em investigação. Assim, enquanto o anterior art. 188.º, n.º 3 do
CPP impunha que os dados relevantes para a prova fossem juntos ao processo,
isto é, ao processo onde a escuta telefónica foi autorizada, esta menção
desapareceu com a reforma do CPP de 2007, estatuindo agora o art. 188.º, n.º
6 do CPP que apenas são destruídos os factos estranhos ao processo, não
falando na sua necessidade de incorporação no processo originário da escuta
telefónica, daqui resultando implicitamente a possibilidade da sua valoração
em outro processo.
2. Por outro lado, não nos parece que haja justificação para este regime,
face ao actualmente estabelecido no art. 187.º, n.º 7 do CPP, ou seja, face à

169

Isto, porque a segunda parte do art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção do DL n.º 320-C/2000 de 15 de
Dezembro, impõe um dever de segredo, a todos quantos tomaram conhecimento do material probatório. Dever
de segredo esse, que não se nos afigura coerente com a circunstância de ser aberto um novo processo, pois
neste caso vai haver uma divulgação do material destruído.
169

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 76.

170

“O Dr. Rui Pereira sustentou que, antes de ordenar a destruição de gravações, o juiz deve responder às
seguintes perguntas: trata-se de elementos estranhos ao processo? Não existem conhecimentos fortuitos que
possam ser utilizados nos termos do n.º 7 do 187.º? Encontra-se preenchida alguma das alíneas do n.º 4 do
artigo 188.º, que prevêem conversações em que não intervenham pessoas que são objecto de escutas, ou que
abranjam matérias cobertas pelo segredo profissional, de funcionário ou de Estado ou cuja divulgação possa
afectar gravemente direitos, liberdades e garantias? Só depois de obter uma resposta satisfatória a estas
perguntas, o juiz pode ordenar a destruição excepcional das gravações. Em resposta às observações
formuladas, o Dr. Rui Pereira manifestou concordância com a ideia de que o juiz não deve ordenar a destruição
imediata das gravações sobre as quais não tenha a certeza absoluta de que são manifestamente irrelevantes
nos termos referidos” [Intervenção de RUI PEREIRA, Acta n.º 18 da UMRP, em 24 de Abril de 2006].
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permissão de valoração condicional dos conhecimentos fortuitos noutro
processo.
Como é que poderia justificar-se que um crime ocasionalmente descoberto
que não apresentasse qualquer conexão com a matéria factual a ser investigada,
pudesse ser valorado num outro processo, em curso ou a instaurar, e um
conhecimento da investigação171, que se situa na mesma unidade histórica da
do delito legitimador da escuta telefónica, não pudesse ser valorado.
III. Parece-nos, assim, que deve ficar afastada a solução de não permitir, de
todo, a valoração dos conhecimentos da investigação, num outro processo,
diferente daquele onde foi autorizada a escuta telefónica.
Um caminho de solução poderia eventualmente passar pela aplicação
directa do art. 187.º, n.º 7 do CPP a estes casos, uma vez que nos parece que
a sua formulação literal permite abarcar estas situações. Assim, se o crime que
se traduz num conhecimento da investigação for um delito do catálogo do art.
187.º, n.º 1 do CPP e se referir a pessoa do n.º 4 do mesmo artigo, o mesmo
poderia ser utilizado num outro processo. Caso estes requisitos não fossem
cumpridos, o mesmo valeria como mera notícia do crime (art. 248.º, aplicável
por remissão do art. 187.º, n.º 7, ambos do CPP).
Também não se nos afigura que esta seja a solução, uma vez que, na nossa
óptica, o art. 187.º, n.º 7 do CPP apenas se refere ao problema da valoração
dos conhecimentos fortuitos, devendo ser alvo de uma interpretação restritiva,
uma vez que o seu sentido, a sua ratio legis, é mais restrita do que a sua letra172.
Por isso, não se pode aplicar directamente o art. 187.º, n.º 7 do CPP a esta
problemática, nem por aplicação directa, nem por interpretação extensiva, já
que não estão reunidos os pressupostos da mesma (isto é, a letra do preceito
não fica aquém do seu sentido) e seria um contra-senso sustentar uma
interpretação restritiva para de seguida vir defender uma interpretação de cariz
inverso. Também não nos parece que seja possível a aplicação analógica do
preceito em causa à valoração extra-processual dos conhecimentos da
investigação, uma vez que o n.º 7 do art. 187.º do CPP é uma norma restritiva
de direitos fundamentais173, somando-se igualmente razões de índole material
171
Porque atente-se que, FRANCISCO AGUILAR, defende que mesmo havendo separação de processos
depois da fase da acusação, o conhecimento da investigação mantém essa qualidade [Cf. FRANCISCO
AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 72].
172
173

Para a justificação desta interpretação restritiva, veja-se o ponto antecedente.

No sentido de negar a analogia nas normas restritivas de direitos fundamentais, JORGE MIRANDA, Manual
de Direito Constitucional, Tomo IV, 4.ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, cit., p. 379.
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associadas à existência, ou não, de uma ligação entre o crime ocasionalmente
descoberto e o delito motivador da escuta telefónica que justificam que o art.
187.º, n.º 7 do CPP apenas se refira à valoração dos conhecimentos fortuitos.
IV. Aceitando a possibilidade de valoração dos conhecimentos da
investigação em outro processo algumas questões, no entanto, podem colocarse. Ora, se para a autorização de uma escuta telefónica é necessário que a
mesma se alicerce numa suspeita fundada da prática de um delito catalogar e
se para a valoração dos conhecimentos fortuitos é imprescindível que o crime
em que o mesmo se traduz se reconduza ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do
CPP, será que o crime que consubstancia o conhecimento da investigação só
pode ser valorado em outro processo se se traduzir num delito catalogar? Ou,
não sendo tal necessário, o que é que torna os conhecimentos da investigação
diferentes? E o que será feito do princípio da proporcionalidade? Não será o
mesmo violado se o crime em que se traduz o conhecimento da investigação,
a valorar em outro processo, não for um delito com capacidade para comportar
uma escuta telefónica autónoma? E não poderá esta posição potenciar
situações de abuso por parte das autoridades formais de controlo?
Comecemos por esta última questão. Por nós, não consideramos que a
possibilidade de valoração extra-processual de um conhecimento da
investigação, inclusive que não se traduza num delito catalogar, possa
potenciar situações de abusos, na medida em que conhecimento da
investigação só será aquele crime ocasionalmente descoberto que se situe na
mesma “unidade de investigação em sentido processual” do delito legitimador
da escuta telefónica e é esta necessária conexão que, a nosso ver, colmata as
eventuais tentações de fraude à lei. Como já tivemos oportunidade de
referenciar, o abuso verifica-se sempre que a escuta telefónica é autorizada fora
dos seus pressupostos de admissibilidade desenhados por lei, caso este em que
deve impugnar-se o despacho de autorização da mesma, com base na nulidade
do acto em causa, nos termos dos artigos 187.º, 190.º, 118.º, n.º 3 e 126.º, n.º
3 do CPP e art. 32.º, n.º 8 da CRP.
Diferentemente, nos conhecimentos fortuitos, exige-se para a sua valoração
extra-processual, que o crime em que os mesmos se traduzem pertença ao
catálogo legal do art. 187.º, n.º 1 do CPP. Mas esta circunstância deve-se ao
facto de estes conhecimentos estarem absolutamente desligados do objecto do
processo em investigação, de esse crime não apresentar qualquer conexão, nos
termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, com o delito que legitimou a escuta
telefónica, no fundo, por não se situarem na mesma “unidade de investigação
em sentido processual”. E é por esta mesma razão (e aqui entramos na questão
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da vulneração ou não do princípio da proporcionalidade) que existe a
necessidade de efectuação de um renovado juízo de proporcionalidade quanto
ao crime em que se traduz o conhecimento fortuito, porque este, como não faz
parte do evento no seu todo que legitimou a intercepção das comunicações ou
conversações telefónicas, não se encontra abrangido por esse mesmo juízo de
proporcionalidade então levado a cabo.
Já o mesmo não pode dizer-se dos conhecimentos da investigação.
Relativamente a estes, o juízo de proporcionalidade já foi feito aquando da
prolação do despacho de autorização da escuta telefónica, na medida em que
esta comporta o juízo acerca do delito em concreto que lhe dá causa, mas
também sobre o evento que o rodeou, i.e., sobre aqueles crimes que pertençam
a uma mesma unidade de investigação, podendo esse mesmo evento ser
integrado, quer por delitos catalogares, quer por delitos não catalogares174.
No fundo, o elemento chave da autorização da escuta telefónica tem de ser
um delito catalogar, mas esse elemento central pode ser constituído por outros
elementos marginais, ou periféricos, que com aquele se relacionam, estando
assim os mesmos abrangidos pelo juízo de proporcionalidade. Como se verá
mais adiante, também na Alemanha, o BGH entende que os “conhecimentos
fortuitos que estejam conexos com um delito catalogar, ou com o delito que
presidiu à escuta telefónica, podem ser valorados, sem que haja qualquer
vulneração do princípio da proporcionalidade”175.

174

Assim, a escuta telefónica quando é autorizada é-o por um determinado acontecimento histórico, por um
determinado “pedaço de vida que se destaca da realidade e como tal, isto é, como pedaço de vida social, cultural
e jurídica de um sujeito, se submete à apreciação judicial” [Cf. FREDERICO ISASCA, Alteração substancial dos
factos e sua relevância no Processo Penal português, Coimbra: Almedina, 1992, cit., p. 93], mas também por outros
pedaços de vida capazes, abstractamente, de serem submetidos a apreciação judicial. Pensamos que esse
acontecimento histórico no seu todo, deve ser encarado para a matéria que ora nos interessa, de um ponto de
vista de unidade de investigação, englobando igualmente os crimes que, embora autónomos face àquele que
presidiu à autorização da escuta telefónica, com ele se mostram conexos, por referência ao art. 24.º, n.º 1 do
CPP.
Embora a unidade que aqui buscamos, para um determinado acontecimento histórico, seja sobretudo do
ponto de vista da investigação e, não, a nível do objecto do processo, a verdade é que a este segundo nível a
doutrina e a jurisprudência alemãs entendem como sendo um acontecimento histórico todos os
acontecimentos faticamente inseparáveis uns dos outros, independentemente da sua qualificação jurídica,
mas também acontecimentos que embora, em abstracto, separáveis, no sentido do concurso real de crimes
do direito material, se encontram relacionados no tempo e no espaço ou quando sejam comparáveis no seu
sentido de injusto, como nota CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 160. Informa-nos ainda o
citado autor [p. 161], que o BGH entende que existe um “acontecimento único da vida, se o autor ao conduzir
sem habilitação legal para o efeito, comete, entretanto, um crime de roubo a um banco”.
175
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V. Assim sendo, entendemos, como nos parece que tem sido o
entendimento da nossa jurisprudência, que os conhecimentos da investigação
podem ser utilizados em outro processo.
Para tal, basta que os suportes técnicos das conversações e os despachos
que fundamentam as intercepções sejam juntos ao processo em que devam ser
utilizados como meio de prova, sendo extraídas, se necessário, cópias para o
efeito, dando-se a hipótese de sindicar a legalidade deste método de obtenção
de prova aos sujeitos processuais deste processo176.
Foi este o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal de Justiça, em
acórdão de 23 de Outubro de 2002, onde se afirmou o seguinte: “Em geral e
em princípio é permitido o aproveitamento em determinado processo de
material probatório recolhido noutro, desde que neste a respectiva recolha
tenha obedecido às prescrições legais”177/ 178/179.
Resulta desta passagem que, para este alto Tribunal, se os conhecimentos
da investigação forem autonomizados e enviados para um novo processo, então
os resultados obtidos através das intercepções das telecomunicações
telefónicas podem ser utilizadas no novo processo180.
No mesmo sentido vai o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20
de Junho de 2007, ao admitir que a validade das escutas telefónicas não é
minimamente afectada pelo facto de ter havido separação de processos, porque
quando as mesmas foram realizadas, o processo era único181.
176
Neste sentido, Ac. do TRL de 06/11/2007; Processo n.º 1817/2007-5; EMÍDIO SANTOS, segundo o qual:
“Pretendendo o Ministério Público usar, como prova num processo, os resultados das escutas telefónicas
obtidos noutro processo, assiste aos arguidos o direito de sindicar a legalidade de todo o processo de obtenção
deste meio de prova, designadamente das decisões que autorizaram a intercepção e a gravação das
comunicações telefónicas, das que se pronunciaram acerca da relevância dos elementos recolhidos, das que
ordenaram a transcrição das escutas em auto e das que ordenaram a destruição das escutas”.
177

Cf. Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 2133/02-3ª; Relator: LEAL HENRIQUES:

178

Em sentido convergente, cf. Ac. do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: RODRIGUES DA
COSTA.
179
No que concerne à matéria factual em que assentou esta decisão, sucedeu que foi conduzido um Inquérito
(n.º 306/00) face a vários arguidos, no qual haviam sido autorizadas diversas escutas telefónicas. Descoberto
entretanto, por via das mesmas, um crime diferente daquele que motivou a intercepção das telecomunicações
(que o STJ qualificou como sendo um conhecimento da investigação), procedeu-se à sua autonomização e
deu origem a um novo processo, ao qual foram juntas transcrições certificadas das gravações resultantes das
escutas telefónicas desencadeadas no processo original.
180
Cf. Ac. do TRL de 07/07//2004; Processo n.º 3543/2003-3; Relator: MORAES ROCHA, segundo o qual,
“não sendo a lei expressa quanto a tal matéria mas não havendo qualquer proibição expressa é de aceitar como
prova noutro inquérito escutas realizadas no âmbito de um inquérito diferente desde que tal seja determinado
pelo Juiz de Instrução e que as escutas tenham respeitado os requisitos de admissibilidade e de formalidade”.
181
Segundo o Ac. do TRL de 20/06/2007, Processo n.º 2749/2007-3; Relator: CARLOS DE SOUSA: “As
escutas telefónicas realizadas, com respeito pelo formalismo imposto pela lei, em determinado processo que
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10 – Da delimitação subjectiva na valoração dos conhecimentos da
investigação.
I. O problema que pode colocar-se nesta sede, é o de saber se pelo facto de
o n.º 4 do art. 187.º do CPP estabelecer um catálogo de pessoas contra quem
pode uma escuta telefónica ser autorizada, os conhecimentos da investigação
só podem ser valorados se disserem respeito a uma dessas pessoas ou se, pelo
contrário, podem respeitar a qualquer pessoa.
Pensamos que as soluções a adoptar são as seguintes.
Se o crime em que se traduz o conhecimento da investigação, disser
respeito a uma das pessoas elencadas no n.º 4 do art. 187.º do CPP e sinalizada
no despacho de autorização da escuta telefónica que comunica com uma outra
pessoa desse catálogo ou com um terceiro, o mesmo pode ser valorado, uma
vez que essa pessoa estava a ser alvo de uma escuta telefónica a coberto de um
despacho jurisdicional. Há, neste caso, pelo menos uma pessoa que comunica
a coberto do art. 187.º, n.º 4 do CPP.
Mas, pode dar-se a situação em que é descoberto ocasionalmente um crime
que consubstancia um conhecimento da investigação relativamente ao
suspeito, mas em que na conversação apenas participam dois terceiros, ou seja,
duas pessoas que não estavam cobertas pelo despacho de autorização da escuta
telefónica e estranhas ao catálogo de sujeitos-alvo.
O problema põe-se por via do art. 188.º, n.º 6 do CPP, que determina a
destruição imediata dos suportes técnicos e relatórios manifestamente
estranhos ao processo que digam respeito a conversações em que não
intervenham as pessoas referida no n.º 4 do art. 187.º do CPP. Contudo,
resulta da letra do n.º 6 do art. 188.º do CPP que têm de se verificar dois
requisitos cumulativos para que se destrua o material probatório, a saber: a) a
matéria escutada ser manifestamente estranha ao processo e; b) se preencha
alguma das alíneas do citado n.º 6182.
corria termos contra vários arguidos, continuam a ter plena validade no processo autónomo que resultou de
certidão extraída daquele primeiro processo, em consequência da separação de culpas (por razões de
celeridade e para não prolongar demasiado a prisão preventiva de outros co-arguidos) quanto a alguns dos
arguidos que aí já se encontravam referenciados como tomando parte na actividade ilícita de tráfico de
estupefacientes, em investigação nesse processo”.
182
No sentido de os requisitos serem cumulativos, cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, “Entre Péricles e Sísifo: o novo
regime legal das escutas telefónicas”, RPCC, n.º 4, (2007), cit., p. 635; DAMIÃO DA CUNHA, “O regime legal das
escutas telefónicas – algumas breves reflexões”, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 215 e; MAGISTRADOS DO
MP DO DISTRITO JUDICIAL DO PORTO, Código, 2009, cit., p. 501, ponto n.º 9.
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Relativamente ao segundo requisito, o mesmo encontra-se preenchido, uma
vez que a conversação se desenrola entre dois terceiros, ou seja, entre duas
pessoas que não estão cobertas pelo n.º 4 do art. 187.º do CPP. Mas, por via
do primeiro requisito, os conhecimentos da investigação, quer digam respeito
ao suspeito, quer digam respeito a um terceiro, e mesmo que na conversa não
intervenha qualquer pessoa referida no n.º 4, nunca poderão ser destruídos
porque estão relacionados com a matéria factual que presidiu à prolação do
despacho de autorização da escuta telefónica. Como tal, os conhecimentos da
investigação não são manifestamente estranhos ao processo, dada a sua
conexão relevante com o objecto do mesmo, estando assim presente na
intenção da lei a permissão da sua valoração, independentemente da pessoa a
quem eles se refiram.
II. No entanto, ANDRÉ LAMAS LEITE defende que se durante uma
intercepção de telecomunicações é mantida uma conversa entre uma das
pessoas elencadas no art. 187.º, n.º 4 e um terceiro, e este último imputa um
crime que consubstancia um conhecimento da investigação à pessoa que está
a ser escutada remetendo-se esta última ao silêncio, “o material foi licitamente
recolhido (inexiste qualquer proibição de produção de prova), mas não pode
ser usado contra o sujeito abrangido pelo art. 187.º, n.º 4 do CPP (há uma
verdadeira proibição de valoração de prova) ”183.
Concordamos com o autor quando entende que não se verifica uma
proibição de produção de prova, uma vez que a escuta telefónica foi legalmente
autorizada e executada, mas não concordamos que exista uma proibição de
valoração da prova184. O que leva ANDRÉ LAMAS LEITE a afirmar que nesta
situação específica existe uma proibição de valoração de prova, é o facto de o
art. 218.º do Código Civil negar relevância ao silêncio, como meio de
declaração, e, daí, entender que como a pessoa, que até pertence ao elenco do
n.º 4 do art. 187.º do CPP, não se pronunciou sobre a imputação que o terceiro
lhe fez, a prova não pode ser valorada185.
183

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, RPCC, n.º 4 (2007), cit., p. 635.

184

Embora, nada impeça que existam proibições de valoração de prova estranhas à existência de qualquer
vício na produção de prova [Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, “As proibições de prova no Processo Penal”, AA.VV.,
Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra:
Almedina, 2004, cit., p. 143].
185
Podíamos compreender que, eventualmente, existisse uma proibição de valoração de prova independente
de qualquer proibição de produção se se entendesse que o n.º 4 do art. 187.º do CPP define, não só as pessoas
contra quem podem ser autorizadas as escutas telefónicas, como também as pessoas contra quem o material
probatório recolhido pelas mesmas pudesse ser valorado. Mas não é esta a situação. Não é este o alcance da
norma. O mesmo está cingido à definição do universo de pessoas que podem ser escutadas e não ao universo
de pessoas contra quem pode ser utilizado o material probatório resultante da escuta. Mas, nem é nesta
situação que o autor em causa defende a proibição de utilização da prova coligida. O autor defende a
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Por nós, entendemos que neste caso específico o problema se coloca ao
nível do princípio da livre apreciação da prova, ínsito no art. 127.º do CPP,
que nos vai fornecer os critérios reitores que permitem apurar se tal prova
permite alicerçar um juízo de acusação, pronúncia ou de condenação. “O
sistema de livre apreciação da prova não deve definir-se negativamente pela
ausência de regras e critérios legais predeterminantes do seu valor, havendo
que destacar o seu significado positivo, que há-de traduzir-se em valoração
racional e crítica, de acordo com as regras comuns da lógica, da razão, das
máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita ao
julgador objectivar a apreciação dos factos”186.
Ou seja, o intérprete ao escutar a gravação, não pode alicerçar qualquer
juízo de culpabilidade do suspeito; não porque se verifique uma proibição de
valoração de prova, mas sim porque os factos de que dispõe, segundo as regras
da lógica, da razão e da experiência não lhe permitem considerar os mesmos
suficientes para serem o substrato único de um juízo de acusação, pronúncia
ou condenação, sem qualquer dúvida.
Concordamos com ANDRÉ LAMAS LEITE na solução encontrada a final,
mas não no caminho trilhado.
III. Se o crime que consubstancia o conhecimento da investigação respeitar
a uma terceira pessoa, também ele pode ser valorado187. Como nota ANDRÉ
LAMAS LEITE, a ratio legis do art. 187.º, n.º 4 do CPP é de não permitir que
“num primeiro despacho de autorização de escutas, pudessem ser outorgados
cheques em branco ao MP ou aos OPC, sem qualquer limite àqueles que
podem ser escutados. Porém, o legislador não quis limitar os conhecimentos
da investigação somente àqueles alvos para os quais foram autorizadas as
intercepções/gravações”188.
Neste mesmo sentido, vai a opinião de ADÉRITO TEIXEIRA, uma vez que
“pode suceder que o conhecimento se reporte a um terceiro (da comunicação)
que se revela co-autor do crime sob investigação, ocorrendo, neste caso, um
inutilização da mesma contra o suspeito que era alvo da escuta telefónica, pelo que ele estaria sempre
abrangido pela letra do n.º 4 do art. 187.º do CPP, fosse qual fosse, a interpretação que lhe conferíssemos.
186
Cf. PAULO SARAGOÇA DA MATTA, “A livre apreciação da prova e o dever de fundamentação da sentença”,
AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra:
Almedina, 2004, cit., p. 252; no mesmo sentido, cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “Sobre valoración probatoria,
apreciación de la prueba y reglas de prueba” (trad. por Ezequiel Malarino), Obras Completas, Tomo I, Buenos
Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, cit., pp. 259 e segs.
187
A não ser assim, crimes tipicamente identificados como sendo conhecimentos da investigação, como por
exemplo o crime de auxílio material ou o favorecimento pessoal, onde os seus elementos típicos se
caracterizam por exigirem um agente diferente do auxiliado ou favorecido, nunca poderiam ser valorados.
188
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verdadeiro conhecimento da investigação, valendo o mesmo para o
interlocutor da comunicação”189.
Ainda em sentido convergente, vai a opinião de DAMIÃO DA CUNHA,
segundo a qual, “ a revisão do CPP definiu o universo de potenciais
destinatários das escutas, ou seja, e segundo a redacção do art. 187.º, n.º 4, as
pessoas contra quem podem ser autorizadas, o que, obviamente, não implica,
em princípio, uma coincidência com as pessoas contra quem podem ser
utilizadas”190.
IV. Assim sendo, pelo que atrás ficou escrito, verificamos que os
conhecimentos da investigação tanto podem ser valorados contra o suspeito
escutado, como contra qualquer terceiro e independentemente das pessoas que
participem na conversa interceptada191, o que à luz da nossa lei se justifica pelo
facto de tais conhecimentos apresentarem uma elevada conexão com o objecto
em investigação no processo onde foi autorizada a escuta telefónica, de tal
forma que por este vão, em princípio, ser absorvidos. Tal resulta
expressamente do art. 188.º, n.º 6 do CPP que apenas permite a destruição
dos suportes técnicos e relatórios que não sejam manifestamente estranhos à
matéria factual sob investigação, independentemente dos participantes na
mesma.
CAPÍTULO IV
Da valoração dos conhecimentos fortuitos
Secção I – Algumas soluções de direito comparado.
11 – Da valoração dos conhecimentos fortuitos em Espanha.
I. Como constatámos quando curamos da distinção entre conhecimentos
da investigação e conhecimentos fortuitos em Espanha, foi-nos possível
encontrar uma distinção, por parte da doutrina e da jurisprudência, entre as
duas figuras. Concluímos então que os conhecimentos da investigação são, no

189

Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 277.

190

Cf. DAMIÃO DA CUNHA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 208.

191

“Donde, se terceiros que não os escutados utilizarem tais aparelhos para fazer e receber comunicações
que possam trazer conhecimentos úteis à investigação, eles continuam a poder ser utilizados, não se
levantando qualquer proibição de prova. Se assim não fosse, dar-se-ia a aberração de, mesmo escutado o
telefone do suspeito, não sendo este, mas um terceiro, a falar sobre o crime se erguesse um obstáculo
intransponível à investigação” [ANDRÉ LAMAS LEITE, Direito e cidadania, ano X, n.º 29 (2009), cit., p. 25].
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ordenamento jurídico espanhol, todos aqueles factos ocasionalmente
descobertos, no decurso de uma escuta telefónica legalmente efectuada, que
apresentem uma conexão nos termos do art. 17.º da LECrim, com o crime que
legitimou a medida de intercepção das telecomunicações. Conhecimentos
fortuitos seriam, por seu turno, todos aqueles factos ocasionalmente
descobertos no decurso de uma escuta telefónica onde essa mesma conexão
não se manifestasse.
No que concerne ao tema da valoração dos, entre nós, denominados
conhecimentos fortuitos, verifica-se que existe uma grande discrepância de
posições, havendo os que negam a possibilidade de valoração dos mesmos, os
que afirmam a sua valoração incondicional e os que sustentam que os
conhecimentos fortuitos podem ser valorados, desde que verificados certos
pressupostos, discrepância a que não é alheio o facto de não haver qualquer
norma legal que regule expressamente a matéria da valoração dos
conhecimentos fortuitos, ao contrário do que sucede no nosso ordenamento
jurídico, com a introdução, em 2007, do art. 187.º, n.º 7 do CPP, que veio
regular expressamente esta matéria.
Não obstante a ausência de uma norma legal que regule esta temática, no
ordenamento jurídico espanhol, várias construções foram surgindo ao longo
dos tempos, sobretudo de elaboração jurisprudencial, visando dar cobertura a
casos concretos que perante os tribunais espanhóis foram surgindo.
II. Olhando a essas várias posições, do lado dos que perfilham a ideia da
não possibilidade de valoração dos conhecimentos ocasionalmente
descobertos, que não apresentem uma conexão com o delito legitimador da
escuta telefónica, temos LÓPEZ FRAGOSO. Diz-nos, o citado autor, que “as
descobertas acidentais, resultantes de uma escuta telefónica legitimamente
ordenada e executada, não podem valer como fonte de prova (fora dos casos
de delitos conexos) num processo distinto daquele em que se obtêm. Isto não
significa que os mesmos não possam ter nenhuma consequência jurídica. Têla-ão, contudo, limitada à aquisição de uma notitia criminis, dando lugar à
abertura de um novo processo”192.
Ou seja, este autor nega qualquer relevância probatória aos conhecimentos
fortuitos, podendo, no entanto, o crime em que o mesmo se traduz, valer como
notícia do crime193. Esta sua posição está de acordo com a tese por si
192
193

Cf. LÓPEZ FRAGOSO, Revista derechos y libertades, n.º 2 (1993), cit., p. 88.

Entendimento diferente tem GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 122, onde escreve
que os autores espanhóis, nomeadamente LÓPEZ FRAGOSO, defendem que os conhecimentos fortuitos –
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sustentada de negar relevância probatória aos conhecimentos da investigação
num processo diferente daquele em que foram obtidos.
Trata-se de uma solução defendida, antes da reforma do CPP em 2007,
entre nós, por FRANCISCO AGUILAR194, mas que acabou por perder o seu
substrato, ou seja, a ausência de uma norma legal que regulasse
especificamente a matéria de valoração dos conhecimentos fortuitos, não
obstante ser uma tese defensável em ordenamentos jurídicos onde a matéria
não encontre suporte legal e haja a exigência de toda e qualquer medida
restritiva de direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, apenas
poder fundar-se na lei.
III. Por seu lado, os Tribunais espanhóis, têm-se pronunciado sobre esta
temática em algumas decisões, mas de forma discrepante entre si.
Desde logo, um primeiro grupo de decisões (decisões 372/2010195 e
457/2010196 do Supremo Tribunal espanhol) começam, desde logo, por definir
os descobrimentos ocasionais ou casuais, como aqueles relativos a factos novos
(não investigados, por serem desconhecidos da investigação, até então), sejam
eles conexos, ou não, com o crime que motivou a escuta telefónica e que tanto
podem dizer respeito ao suspeito escutado como a terceiros, titulares ou não
do telefone interceptado.
Por conseguinte, elaboram a seguinte distinção:
descubrimientos ocasionales – podem ser valorados se respeitarem a um crime do catálogo ou que com este
esteja em conexão e, em termos subjectivos, tal valoração pode ocorrer mesmo contra terceiros. Por nós, não
nos parece que seja esse o alcance das palavras do citado autor espanhol. Nós entendemos que
descubrimientos ocasionales são todos e quaisquer factos novos (não investigados por serem desconhecidos,
até então, da investigação), sejam eles conexos ou não com o crime que motivou a escuta [neste sentido, cf.
STS 372/2010, recurso n.º 11016/2009 e STS 457/2010, recurso n.º 2322/2009]. Assim, neste conceito tanto
podem entrar os por nós denominados conhecimentos da investigação, como os conhecimentos fortuitos. Daí
que LÓPEZ FRAGOSO quando admite a valoração dos “descubrimientos ocasionales” que apresentem uma
conexão, nos termos do art. 17.º da LECrim, com o delito que legitimou a escuta telefónica, está a admitir a
valoração dos conhecimentos da investigação. De seguida afirma o autor que quando essa conexão não se
estabeleça (estando assim no âmbito dos conhecimentos fortuitos), os conhecimentos adquiridos de forma
casual, só possam valer como notícia do crime. Em sentido coincidente com a nossa interpretação, cf. URBANO
CASTRILLO / TORRES MORATO, La prueba ilícita Penal – estudio jurisprudencial, 3.ª ed., Navarra: Editorial
Aranzadi, 2003 (1.ª ed. 1997), cit., p. 275, afirmando que o autor citado “não admite a utilização dos
conhecimentos fortuitos como fonte de prova em processo distinto daquele em que se obtêm […] ”.
Por outro lado, afirma GUEDES VALENTE que LÓPEZ FRAGOSO também admite a valoração “dos
conhecimentos fortuitos” que respeitem a um crime do catálogo. Mas qual catálogo? É que a LECrim não
estabelece qualquer catálogo de crimes para os quais as escutas telefónicas são legítimas. A este respeito
veja-se a crítica de ANDRÉ LAMAS LEITE, RPCC, n.º 4 (2007), cit., p. 626, nota n.º 25.
194

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 64 e 65.

195

Cf. STS 372/2010, recurso n.º 11016/2009.

196

Cf. STS 457/2010, recurso n.º 2322/2009.
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1. Se os factos ocasionalmente descobertos, no decurso de uma escuta
telefónica legalmente efectuada, apresentarem uma conexão, nos termos do
art. 17.º da LECrim, com o crime que motivou a autorização de intercepção
das telecomunicações, então estes produzem efeitos, quer a nível
investigatório, quer a nível probatório197.
2. Se, pelo contrário, os factos acidentalmente descobertos no decurso da
intercepção das telecomunicações não apresentarem essa mesma conexão e, se
revestirem gravidade penal suficiente, para que por si só fundamentem uma
escuta telefónica, então estes apenas podem valer como notitia criminis.
Deste segundo ponto, ressalta que o conhecimento fortuito não pode ser
valorado. E apenas tem valia como notícia do crime se o delito em que se
traduz o facto ocasionalmente descoberto apresentar uma gravidade penal
suficiente198 para comportar uma escuta telefónica autónoma. Caso assim não
seja, nem como notícia do crime valerá. Nesta orientação colhe-se uma
diferença considerável relativamente às posições daqueles que, entre nós,
defendem a não possibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos, uma
vez que, entre nós, nunca aqueles elaboraram a distinção levada a cabo pela
jurisprudência espanhola em sede da relevância do conhecimento fortuito
enquanto notícia do crime, atendendo à gravidade penal do delito
ocasionalmente descoberto. Aliás, é hoje regra legal (art. 187.º, n.º 7 do CPP)
a relevância como notitia criminis do delito ocasionalmente descoberto que
consubstancie um conhecimento fortuito e não possa ser valorado, não
procedendo o legislador português a qualquer distinção que leve em linha de
conta a sua gravidade penal.
Contudo, é de notar que em outras decisões do mesmo alto Tribunal não
se elabora a anterior distinção, tendo em conta a gravidade do crime em que
se traduz o conhecimento fortuito. Nestas decisões199, afirma-se que se numa
escuta telefónica surgir informação relativa a um crime diferente daquele que
motivou a medida, então não pode renunciar-se à investigação dessa notitia

197

Tratam-se dos, entre nós, denominados conhecimentos da investigação.

198

Quanto ao que é um delito grave a lei espanhola não nos fornece qualquer critério quantitativo - que atenda
à medida da pena -, ou qualitativo - que se baseie, por exemplo, num catálogo de crimes -, que nos permita
determinar o que é um crime grave. Perante a falta de um critério legal, o Supremo Tribunal espanhol procedeu
à combinação de um critério quantitativo e qualitativo, justificando-se as escutas telefónicas para delitos
graves - todo aquele com uma pena superior a 3 anos de prisão -, mas também para os delitos penais leves,
desde que assumam uma certa transcendência social, como por exemplo os crimes de corrupção política, de
acordo com uma jurisprudência estabilizada, como se pode ver nas seguintes decisões: STS 740/97, recurso
n.º 2828/1995; STS1426/98, recurso n.º 1709/1996 e; STS 1438/2009, recurso n.º 1438/2009.
199
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criminis, ainda que seja necessária uma renovada autorização judicial, ou uma
investigação diferente desde o ponto de arranque200.
IV. Por sua vez, na decisão 75/2005201 do Supremo Tribunal espanhol,
escreve-se que se os pressupostos da proporcionalidade, necessidade e
motivação estiverem respeitados, é irrelevante que a escuta tenha sido
autorizada noutro processo, perante outras pessoas. Assim, se os
conhecimentos ocasionalmente descobertos não forem adquiridos de forma
objectável, podem ser utilizados como prova.
Desta decisão, depreende-se que basta que a escuta telefónica tenha sido
legalmente autorizada, ou seja, tenham sido cumpridos os requisitos da
proporcionalidade, necessidade e motivação, para que possa valorar-se todo e
qualquer conhecimento ocasionalmente adquirido, noutro processo. Ou seja,
não havendo uma proibição de produção de prova, não há a consequente
proibição da sua valoração.
Esta posição afigura-se, na nossa opinião, como demasiado ampla e, tal
como a corrente jurisprudencial anterior, irremediavelmente inconciliável com
o nosso ordenamento jurídico positivo, uma vez que o art. 187.º, n.º 7 do CPP
subordina a valoração dos conhecimentos fortuitos a diversos pressupostos que
visam escorar as diversas dimensões do princípio da proporcionalidade202, não
admitindo uma perfeita congruência entre produção e valoração da prova, ou
melhor dito, a uma escuta telefónica legalmente autorizada e efectuada, não
pode somar-se simplesmente uma livre valoração de todo e qualquer
conhecimento fortuito que durante a mesma, eventualmente, surja.

200
Este último segmento parece inculcar a ideia de que a investigação do crime que consubstancia o
conhecimento fortuito pode ser feita através do recurso a escutas telefónicas, se o crime ocasionalmente
descoberto a comportar ou, caso assim não suceda, terá de recorrer-se a outros métodos de obtenção de
prova.
201
Cf. STS 75/2005, recurso n.º 547/2004. Entra, no entanto, esta decisão numa contradição que se pode
dizer insanável. Segundo a mesma: “ […] a intervenção telefónica requere que a medida seja necessária,
proporcional e motivada. Se estes requisitos se cumprem carece de relevância que a medida seja disposta em
diligência em que os recorrentes não eram perseguidos. Os conhecimentos fortuitos não carecem de validade
como prova, quando são obtidos de uma maneira juridicamente não objectável. […] No direito penal europeu, a regra
que rege a este respeito vem a estabelecer que se os conhecimentos fortuitos forem obtidos em condições em
que se poderia ordenar a intercepção das comunicações telefónicas, a utilização dos mesmos noutra causa
não vulnera nenhum direito”. É assim diferente o alcance entre a primeira e a segunda parte da afirmação do
Tribunal. Em sentido absolutamente coincidente com a da decisão criticada, STS 1313/2000, recurso n.º
128/1999.
202
Contudo, é de salientar que mesmo antes da introdução legal do art. 187.º, n.º 7 do CPP nunca esta posição
havia sido secundada entre nós, quer pela pena da doutrina, quer pela jurisprudência maioritária.
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Por outro lado, aquela orientação permite a valoração de todo e qualquer
conhecimento fortuito, seja o mesmo consubstanciado por um crime grave ou
por uma mera bagatela penal, de tal forma que, perante esta segunda situação,
a medida deve ter-se por desproporcional face ao direito fundamental ao
segredo das comunicações, ínsito no art. 18.º, n.º 3 da Constituição espanhola,
para além de não atentar na possibilidade de não existir uma perfeita
congruência entre a proibição de produção e proibição de valoração de
prova203.
Estas posições extremas, é um dos muitos perigos a que pode conduzir a
insuficiente regulação da lei espanhola em matéria de escutas telefónicas,
nomeadamente ao não estabelecer um catálogo de crimes (ao contrário da lei
portuguesa) para os quais as escutas telefónicas se tenham por admissíveis,
podendo, no entanto, de certa forma, esta situação ser combatida por uma
sólida orientação jurisprudencial na definição do que seja um crime grave,
havendo, contudo, sempre o risco de em momentos mais conturbados crimes
que, em abstracto, não são graves, serem entendidos como tal.
V. Por fim, na decisão do Supremo Tribunal espanhol 1313/2000204,
afirma-se que se os conhecimentos fortuitos forem obtidos em condições que,
por si só, pudessem constituir motivo para a realização de uma escuta
telefónica, então a sua valoração em outro processo não viola qualquer direito.
Depreende-se desta decisão que se o crime, em que se traduz o
conhecimento fortuito legalmente obtido, poder ser alvo de uma escuta
telefónica autónoma, então o mesmo pode ser valorado. Mas tal implica que
se analise se, perante o ilícito típico ocasionalmente descoberto, estão presentes
os requisitos de que a lei e a jurisprudência fazem depender a prolação do
despacho de autorização da medida205, nomeadamente a observância dos
203
Além disso, esta decisão descura que relativamente ao crime que consubstancia o conhecimento fortuito
não foi levado a cabo o juízo de proporcionalidade exigido para a restrição de direitos fundamentais, na medida
em que este crime, por ser desligado da matéria factual em investigação, não está abrangido pelo juízo de
proporcionalidade levado a cabo aquando da prolação do despacho de autorização da escuta telefónica, uma
vez que não faz parte do evento no seu todo que rodeou a prolação do mesmo.
204
205

Cf. STS 1313/2000, recurso n.º 128/1999.

Assumem-se como pressupostos de prolação de um despacho de autorização de uma escuta telefónica
os seguintes: 1 – Autorização do JIC (art. 18.º, n.º 3 da Constituição espanhola e art. 579.º da LECrim); 2 – a
autorização tem de constar de despacho devidamente fundamentado (art. 579.º, n.º 2 da LECrim); 3 – a escuta
telefónica tem de ter por objecto a investigação de um crime de especial gravidade (este pressuposto não
resulta directamente do art. 579.º da LECrim que, como já se disse, procede a uma regulação lacunar desta
matéria, resultando da elaboração jurisprudencial, sendo retirado do princípio da proporcionalidade, mais
precisamente da sua dimensão da necessidade. Problema levantado, é saber o que deve entender-se por crime
grave, uma vez que a lei espanhola não apresenta nenhum critério quantitativo (que atenda à medida da pena)
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princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade. Só se estes requisitos se
verificarem é que o conhecimento fortuito pode ser valorado, em outro
processo, como é óbvio.
VI. Em conclusão, o que podemos verificar, do que atrás foi escrito, é que
no ordenamento jurídico espanhol não há uma posição unívoca sobre esta
matéria, oscilando a própria jurisprudência entre uma total valoração dos
factos ocasionalmente descobertos que não apresentem qualquer conexão, nos
termos do art. 17.º da LECrim, com o crime que fundamentou o despacho de
autorização da escuta telefónica e, uma total recusa de valoração, combinadas
com posições mitigadas que fazem depender a valoração dos, por nós,
denominados conhecimentos fortuitos, do preenchimento de certos
pressupostos. No entanto, julgamos que a tal situação não é alheio o facto de
a lei espanhola, em matéria de intercepção das telecomunicações, ser muito
lacunar, quer em aspectos de cariz material (por exemplo a nível dos requisitos
de admissibilidade das escutas), quer em aspectos de cariz procedimental
(como por exemplo a nível da transcrição das conversações). Neste sentido
pronunciou-se já o Tribunal Constitucional206, o Supremo Tribunal207 e o
próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que escreveu o seguinte no
caso Prado Bugallo contra Espanha208: “O Tribunal considera que as garantias
introduzidas pela lei de 1988, não respondem a todas as condições exigidas
ou qualitativo (que se baseie por exemplo num catálogo de crimes) que permita determinar que crimes podem
ser considerados graves. Na falta de critério legal, o Supremo Tribunal procede à combinação de um critério
quantitativo e qualitativo, justificando-se as escutas para delitos graves, mas também para ilícitos penais leves,
desde que, assumam uma certa transcendência social, como por exemplo nos crimes de corrupção política); 4
– as escutas telefónicas têm de ser autorizadas num processo penal em curso; 5 – A duração da medida tem
de ser a imprescindível para a recolha da prova do crime, estipulando o art. 579.º, n.º 3 da LECrim que o prazo
de duração não pode ser superor a 3 meses, podendo, no entanto, o prazo ser prorrogado por despacho judicial,
suficientemente motivado, analisando o juiz se se mantêm, ou não, os pressupostos de admissibilidade das
escutas telefónicas; 6 – por último, há que observar o princípio da subsidiariedade, ou seja, a escuta telefónica
apenas pode ser autorizada se não for possível coligir o material probatório relevante para a causa através de
outros meios de obtenção de prova menos intrusivos dos direitos fundamentais, tal como nota, JOAN
QUERALT, “Las escuchas de las comunicaciones telefónicas en la instrucción penal – especial referencia a las
acacidas entre letrado y cliente”, AA.VV., Liber Amicorum António González-Cuellar Garcia, s.l.e.: Editorial Colex,
2006, cit., p. 1138 e, STS 1313/2009, recurso n.º 244/2009.
206
Cf. STC 184/2003 de 23 de Outubro de 2003, onde se escreve que o art. 579.º da LECrim não é por si só
norma de cobertura adequada, atendendo a razões de certeza e segurança jurídica a observar na restrição de
um direito fundamental.
207
A título de exemplo, vejam-se as seguintes decisões, todas elas dando conta da escassa regulação levada
a cabo pelo legislador em matéria de escutas telefónicas: STS 99/2010, recurso n.º 1438/2009; STS
1200/2009, recurso n.º 10642/2008; STS 75/2005, recurso n.º 547/2004; STS 1313/2000, recurso n.º
128/2009; STS 1426/1998, recurso n.º 1709/1996.
208

Cf. decisão do TEDH, Prado Bugallo vs. Espanha de 18 de Fevereiro de 2003.
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pela jurisprudência deste tribunal, especialmente nas decisões Kruslin contra
França e Huvig contra França, para evitar possíveis abusos. Tal ocorre a nível
da natureza das infracções que podem motivar uma escuta, com a falta de
fixação de um limite temporal para a intervenção […] ”. Pode-se constatar que
o legislador espanhol tem sido alvo de diversas críticas e reparos, quer por parte
da jurisprudência espanhola209, quer por parte do próprio TEDH210/211, e é
precisamente nestes pontos – ausência de um catálogo de crimes que legitime
o recurso a uma escuta telefónica e ausência de uma norma legal que discipline
o regime de valoração dos conhecimentos fortuitos – que o ordenamento
jurídico espanhol em muito se afasta do nosso ordenamento jurídico,
sobretudo após a reforma do CPP operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de
Agosto, no que àquele segundo ponto concerne.
12 – Da valoração dos conhecimentos fortuitos em Itália.
I. Olhando agora à forma como o direito italiano regula o problema da
valoração dos crimes ocasionalmente descobertos no decurso de uma escuta
telefónica, que não apresentem uma qualquer conexão com o delito que
legitimou o recurso a tal método de obtenção de prova, assume-se como
fundamental o art. 270.º do CPPI, que se passa a transcrever:
Utilizzazione in altri procedimenti.

209

Assim as seguintes decisões: STS 99/2010, recurso n.º 1438/2009; STS 1200/2009, recurso n.º
10642/2008; STS 75/2005, recurso n.º 547/2004 e; STS 1426/1998, recurso n.º 1709/1996.
210

A título de exemplo veja-se a decisão Prado Bugallo vs Espanha, de 18 de Fevereiro de 2003, do TEDH.

211

É de salientar que o TEDH exige como requisitos mínimos para se proceder a uma escuta telefónica a
definição de um catálogo legal de pessoas que podem ser escutadas; a necessidade de autorização judicial; a
definição da natureza dos crimes que podem motivar a escuta; a limitação temporal das escutas; a regulação
do procedimento de transcrição das gravações; as precauções necessárias para manter sempre um exemplar
intacto e íntegro a fim de eventuais controlos pelo juiz ou pela defesa e; os requisitos mediante os quais podem
ser destruídas as gravações.
Não obstante as críticas da jurisprudência para com a falta de densidade reguladora do art. 579.º da LECrim,
a verdade é que o Tribunal Constitucional espanhol tem estabelecido uma corrente uniforme no sentido de não
considerar que há uma vulneração do direito ao segredo das comunicações, sempre que na autorização e
execução das intervenções telefónicas se tenham respeitado todas as exigências materiais que deveriam
constar da lei e que, contudo, não constam. Nestes casos, segundo o mesmo alto Tribunal, os aspectos
essenciais do direito do escutado permanecem incólumes. No mesmo sentido pronunciou-se o TEDH, no caso
Abdulkadir contra Espanha, onde chamando a atenção para a falta de concretização da Lei espanhola admitiu,
no entanto, que esta pode e deve ser complementada pelas exigências do Tribunal Constitucional e do Supremo
Tribunal que estabelecem regras claras e detalhadas, que precisam a priori o regime deste método de obtenção
de prova [Cf. JOAN QUERALT, Liber Amicorum, 2006, cit., p. 1142].
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1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti
diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per
l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle
intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i
verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le
intercettazioni furono autorizzate.
Da leitura do n.º 1, 1.ª parte deste artigo, resulta que a regra geral é a de
que os resultados probatórios das escutas telefónicas apenas podem ser
utilizados (valorados) no processo em que foi proferido o despacho de
autorização da medida.
Contudo, a 2.ª parte do n.º 1, abre a possibilidade dessa utilização poder
ocorrer noutro processo, desde que, verificadas duas condições: 1) a sua
utilização seja indispensável para a prova do crime, e; 2) que os resultados
digam respeito a crime sob o qual impenda a obrigatoriedade de detenção em
flagrante delito212/213.
II. Antes de procedermos a uma análise mais detalhada do artigo em
questão, cumpre tentar apurar a sua ratio, o seu sentido214. Assim, para certa
corrente de opinião215, o sentido do artigo deve ser visto na afirmação segundo
a qual, em sede processual penal, apenas pode ser utilizado o material relevante
para a imputação que se discute. Já para outra corrente de opinião216, a ideia
de proibição de valoração dos resultados probatórios em processo diverso
radica na base de que qualquer audição dos registos, incluída a que se faz em
outro procedimento, determina uma ulterior lesão do direito ao segredo das
comunicações. Visa assim o art. 270.º, n.º 1 do CPPI evitar uma propagação
do conteúdo das comunicações, em abstracto, sem qualquer limite.
212

Esses delitos encontram-se enunciados no art. 380.º do CPPI.

213

De salientar que este artigo foi alvo de suspeitas de inconstitucionalidade, na medida em que consente a
circulação da prova, somente, dentro destes limites. No entanto, a Corte Constitucional entendeu que a norma
não violava a Lei Fundamental italiana, uma vez que segundo a mesma, a restrição ao direito ao segredo das
comunicações (art. 15.º da Constituição italiana) é proporcional face ao interesse público que se visa proteger
[Cf. decisão 94/63 da Corte Constitucional, apud, MARIA VESSICHELLI, Orientamenti, 2005, cit., p. 34].
214
As diversas correntes a seguir apontadas foram consultadas em, CONSO / GREVI, Commentario breve al
Códice di Procedura Penale, Padova: Cedam, 2005, cit., pp. 810 e 811.
215

Cf. SIGNORINO, TENCATI, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811.

216

Cf. POTETTI, CHIOLA, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811.
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No entanto, a tese prevalecente217 sustenta a razão de ser do artigo no facto
de que utilizar os registos das conversações noutro processo, significa esvaziar
de conteúdo a garantia constitucional da motivação do despacho de
autorização da escuta telefónica. O crivo preventivo do juiz é assim
ultrapassado, na medida em que os pressupostos para a emissão do despacho
de autorização da medida não foram acertados218. O art. 270.º, n.º 1 do CPPI
vem constituir-se como um travão a este fenómeno, em cumprimento do art.
15.º da Constituição italiana, evitando uma circulação sem limites da prova,
permitindo passar esse novo crime por um renovado juízo de
proporcionalidade dada a falta de conexão deste com o crime que motivou a
escuta telefónica.
III. Apurada a ratio do artigo, cumpre saber o que deve entender-se por
“procedimenti diversi”.
Para alguns autores219, o legislador adoptou este conceito como sendo
sinónimo de crime diverso. Para estes autores, é irrelevante que o crime
ocasionalmente descoberto no decurso de uma escuta telefónica legalmente
efectuada esteja, ou não, em conexão com o crime que motivou o recurso a
este método de obtenção de prova. Tal sucede, porque os mesmos entendem
que sempre que seja descoberto fortuitamente um outro crime, i.e., diferente
daquele que motivou a escuta telefónica, há lugar à aplicação imediata do art.
270.º, n.º 1 do CPPI, ou seja, as gravações telefónicas não poderiam ser
utilizadas noutro procedimento a não ser que se verifiquem os pressupostos
exigidos pela 2.ª parte, do n.º 1, do citado artigo.
Por sua vez, outra corrente de opinião220, sustenta que o processo relativo
ao crime ocasionalmente descoberto no decurso da escuta telefónica deve ser
unitário, quando seja susceptível de tratamento conjunto com o crime que
legitimou o recurso a este método de obtenção de prova. Ou seja, havendo
217
Defendida por autores como ERCOLI, GREVI ou ILLUMINATI, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005,
cit., p. 811.
218
Neste sentido, ENRICO MANCUSO, “L’art. 270 c.p.p.: circolazione della prova e memoria della sua genesi”,
RIDPP, Fasc. 3.º, Julho-Setembro (2005), cit., p. 1208, onde escreve que os limites à utilização das intercepções
em processo diverso são necessários, a fim de evitar que a intervenção do juiz aquando da prolação do
despacho de autorização da medida fosse uma autorização em branco, incompatível com o art. 15.º da
Constituição italiana.
219
Como por exemplo, BALDUCCI, DE GREGÓRIO ou PIZZOLANTE, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005,
cit., p. 811. Esta orientação não deve, na nossa óptica, ser secundada, na medida em que ela esbate por
completo a distinção entre conhecimentos da investigação e conhecimentos fortuitos, quando já tivemos
oportunidade de referenciar que os mesmos devem ser entendidos como figuras diferentes.
220
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Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

uma conexão com base nas normas do art. 17.º do CPPI221, sem que no
entanto seja necessário proceder à conexão de processos em concreto, o facto
ocasionalmente descoberto não deve ser julgado noutro processo, mas naquele
onde a escuta telefónica foi legitimamente autorizada. Esta é a interpretação
da jurisprudência222, a qual faz notar que a noção de processo diverso não
equivale ao conceito de crime diverso e, ficam de fora desse conceito os factos
estreitamente conexos e coligados sob o ponto de vista objectivo, probatório e
finalístico em relação ao crime em ordem ao qual foi autorizada a medida de
intercepção das telecomunicações. Assim, só serão enviados para um novo
processo os factos ocasionalmente descobertos em que esses factores de
conexão não se verifiquem, ou seja, os conhecimentos fortuitos.
IV. Apurado o que pertence e o que não pertence, ao processo onde foi
autorizada a escuta telefónica, é altura de nos debruçarmos sobre os
pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos, com o sentido que lhe
demos no parágrafo anterior.
Vimos que o primeiro desses pressupostos, é a necessidade de estarmos
perante um crime cuja detenção em flagrante delito fosse obrigatória, nos
termos do art. 270.º, n.º 1, 2.ª parte do CPPI. Este requisito, preenche-se
mediante uma remissão para o art. 380.º do CPPI, onde têm assento legal, de
forma taxativa, os crimes onde a detenção em flagrante delito é obrigatória223.

221

Art. 17.º (Riunione di processi). 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo
giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:(1)
a) nei casi previsti dall’art. 12;
b) [...]
c) nei casi previsti dall'art. 371 comma 2 lettera b)
d) [...] (2)
1 bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la
riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di
successiva separazione dei processi.
(1) comma così modificato dall'art.1 comma 2 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001
il testo previgente disponeva La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice
può essere disposta [ quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi]
(2) lettere c) e d) così sostituite dall'art. 1 comma 3 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo
2001 il testo previgente disponeva c) [ nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre];
d) [ nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua
circonstanza
222

Cf. MARIA VESSICHELLI, Orientamenti, 2005, cit., pp. 33 a 36.

223

Segundo CONSO / GREVI, Compendio, 2004, cit., p. 497: “ […] os oficiais e agentes da polícia judiciária têm
o dever de deter quem é apanhado em flagrante pelos crimes elencados no art. 380.º […] ”.
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Trata-se de um pressuposto que pode assemelhar-se, entre nós, à exigência
de que o conhecimento fortuito pertença ao catálogo legal de crimes para os
quais pode a investigação criminal lançar mão de uma escuta telefónica, com
a diferença de que no nosso ordenamento jurídico processual penal o catálogo
de crimes é idêntico quer para a admissibilidade da autorização da escuta
telefónica, quer para a admissibilidade de valoração dos conhecimentos
fortuitos, ao passo que no direito italiano o elenco de crimes é diferenciado.
Trata-se de uma solução até certo ponto compreensível, se atentarmos no facto
de que os conhecimentos fortuitos são desligados, por definição, do objecto
em investigação e, como tal, o legislador italiano optou por ser mais rigoroso
no que concerne à possibilidade da sua valoração, mas, por outro lado, a
solução é incompreensível, na medida em que se o recurso a uma escuta
telefónica por parte da investigação criminal se basta com a verificação de
graves indícios224 (art. 267.º, n.º 1 do CPPI) da prática de um delito do
catálogo do art. 266.º, n.º 1 do CPPI, então também para a valoração dos
conhecimentos fortuitos deveria ser suficiente que o mesmo se cifrasse num
delito catalogar (daquele mesmo catálogo que preside à autorização de uma
escuta telefónica, além do cumprimento de outros pressupostos que permitam
escorar a dimensão da necessidade e adequação do princípio da
proporcionalidade), uma vez que se o que sucede nos conhecimentos fortuitos
é a renovação de um juízo hipotético de intromissão e se a intromissão
“originária” se basta com graves indícios da comissão de um delito do art.
266.º, n.º 1 do CPPI, então também a valoração dos conhecimentos fortuitos
deveria bastar-se com a remissão para aquele elenco.
V. O segundo pressuposto, é a utilização das gravações nesse novo processo
serem necessárias para a investigação, ou melhor, indispensáveis para a prova.
Segundo RUGIERI225, é necessário que as escutas telefónicas sejam o único
Segundo ANDREA ANTONIO DALIA / MARZIA FERRAIOLI, Manuale di Diritto Processuale Penale, 5.ª ed.,
Padova: Cedam, 2003 (1.ª ed. 1997), pp. 268-271, a gravidade dos factos resulta de uma presunção iuris et de
iure, nas hipóteses de obrigatoriedade da detenção.
224
Graves indícios que devem ser apreciados de acordo com o estatuído no artigo 203.º do CPPI, aplicável
por expressa remissão do art. 267.º, n.º 1 bis do CPPI. Deste pressuposto, a jurisprudência fez decorrer o
corolário de que a falta de individualização do autor do ilícito em relação ao qual é ordenada a escuta telefónica
influi sobre a utilização dos resultados obtidos como prova.

Não obstante, quando esteja em causa criminalidade organizada [MICHELE MORELLO, Il nuovo, 2000, cit., p.
1016 aponta para uma noção de criminalidade organizada que leve em conta a esfera de protecção da norma,
entrando no seu âmbito aplicativo, delitos realizados por uma pluralidade de sujeitos, dotados de uma certa
estrutura organizacional] ou ameaça por meio de telefone, o direito italiano basta-se para a autorização da
escuta telefónica com indícios suficientes. Existe assim um aligeiramento da exigência geral.
225

Cf. RUGIERI, apud, CONSO /GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811.
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meio de obtenção de prova disponível no caso concreto226. Dá assim, este
pressuposto, cumprimento ao princípio da subsidiariedade no recurso a este
método de obtenção de prova, que podemos igualmente encontrar plasmado
no nosso ordenamento jurídico, ou seja, também entre nós a utilização
probatória do conhecimento fortuito tem de se mostrar indispensável para a
prova do crime em que o dito conhecimento se traduz, no novo processo, em
curso ou a instaurar, tal como exigido pelo art. 187.º, n.º 7 do CPP.
VI. Cumpridos os pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos,
exigidos pelo art. 270.º, n.º 1 do CPPI, os resultados probatórios, obtidos
através da escuta telefónica, são depositados junto da autoridade competente
para o novo processo, nos termos do art. 270.º, n.º 2 do CPPI, que remete,
por sua vez, para os números 6, 7 e 8 do art. 268.º do CPPI, que dá a
possibilidade à defesa de examinar os autos e ouvir os registos das intercepções
como forma de assegurar o princípio do contraditório227. O juiz deve, por sua
vez, fazer incluir no processo as conversações indicadas pelos sujeitos
processuais que não sejam manifestamente irrelevantes e deve desentranhar
dos autos os registos das conversações cuja utilização é proibida.
Feito o depósito, estatui o n.º 3 do art. 270.º do CPPI, que deve ser dada a
faculdade ao MP e ao defensor do arguido, de consulta dos autos e dos registos,
como forma de tornar efectivo o direito de defesa daquele último.
VII. Posto isto, verificamos que o direito italiano apresenta maiores
semelhanças com o nosso ordenamento jurídico em matéria de escutas
telefónicas em geral e da valoração dos conhecimentos fortuitos em particular
em relação ao direito espanhol, na medida em que dispõe, desde logo, de um
preceito legal que regula a valoração dos citados conhecimentos (art. 270.º, n.º
1 do CPPI), submetendo essa mesma valoração a pressupostos praticamente
idênticos aos exigidos pelo art. 187.º, n.º 7 do CPP, mas com a diferença
assinalável de que o crime que consubstancia o conhecimento fortuito tem de
pertencer a um catálogo de delitos mais restritivo em relação àquele que vigora

226
Este pressuposto confere corpo à exigência do art. 267.º, n.º 1 do CPPI que apenas admite o recurso a
uma escuta telefónica quando a mesma for absolutamente indispensável para a prossecução do inquérito,
havendo, no entanto, um refreamento das exigências legais quando estejamos perante fenómenos de
criminalidade organizada ou ameaça por meio de telefone, uma vez que o advérbio absolutamente desaparece.
Especificamente sobre os pressupostos de admissibilidade de uma escuta telefónica, cf. DANIELA ROSSI, “I
pressuposti dele intercettazione telefoniche”, RIDPP, Fasc. 3.º, Julho-Setembro (1987), pp. 589 e segs.
227

Neste sentido, cf. CONSO / GREVI, Compendio, 2003, cit., p. 357.
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para a admissibilidade das escutas telefónicas e, neste ponto, diferenciando-se
do ordenamento jurídico português.
13 – Da valoração dos conhecimentos fortuitos na Alemanha.
I. No que concerne ao ordenamento jurídico alemão, é necessário fazer uma
separação da matéria em duas partes, que correspondem a dois períodos
temporais distintos no tratamento da questão ora em análise.
O marco de separação temporal é a Lei de combate ao tráfico ilegal de
estupefacientes e outras formas de criminalidade organizada, de 15 de Julho
de 1992228, que veio introduzir um novo inciso V229 ao § 100 b da StPO, inciso
esse que veio regular a matéria dos conhecimentos fortuitos, até então sem
regulação legal.
13.1 – A posição da Jurisprudência.
I. De destacar, desde logo, é a decisão do OLG Hamburg de 11 de
Outubro de 1972230. Este tribunal, entendeu que os conhecimentos fortuitos
podem ser utilizados, mesmo que a suspeita do crime que motivou a escuta
telefónica venha a verificar-se ou não. Assim, o momento para aferir do acerto
da medida é o momento em que foi proferido o despacho de autorização da
escuta telefónica e todos os conhecimentos fortuitos podem ser valorados,
independentemente de configurarem, ou não, um crime do catálogo do § 100
a da StPO.
A argumentação, para a defesa desta ideia, baseou-se em três ordens de
ideias. Primeiro, entendeu esta jurisprudência, que deve presumir-se que o
legislador não proibiu a valoração dos conhecimentos fortuitos, porque se
como resultado de uma escuta telefónica existe sempre a possibilidade de se
conhecerem factos estranhos ao crime que a motivou e esta é uma
consequência conhecida do legislador, então a ausência de proibição de
valoração dos mesmos só pode significar o oposto. Em segundo, procedeu a
uma aplicação analógica do regime das buscas domiciliárias (§108 da StPO)
que permite a valoração dos ditos conhecimentos e, em terceiro lugar, retirou
228
Gesetz zur Bekämpfung dês illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten
kriminalität (OrgKG) vom 15/7/1992.
229
§ 100 b) V Die durch die Maβnahmen erlangten personenbezogenen Informationen dürfen in anderen
Strafverfahren zu Beweiszwecken nur verwendet warden, soweit sich bei Gelengheit der Auswertung Erkenntnisse
ergeben, die zur Aufklärung einer der § 100 a bezeichneten Straftaten benötigt werden.
230

segs.
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do inciso V do §100 b231 que a valoração de todo e qualquer conhecimento
fortuito pode ocorrer, uma vez que as gravações só podem ser destruídas
quando já não forem necessárias para a perseguição penal de qualquer crime,
mesmo que não pertencente ao catálogo do §100 a da StPO232.
II. Já o BGH numa decisão datada de 15 de Março de 1976233 optou por
uma solução diferente, formulando diversas críticas à decisão anterior.
Primeiro, afastou a possibilidade de aplicação analógica do regime das buscas
domiciliárias à valoração dos conhecimentos fortuitos que resultem de uma
escuta telefónica, na medida em que em matéria de buscas não existe nenhum
catálogo de crimes legitimadores da medida, como sucede no §100 a da
StPO234. No que diz respeito ao argumento retirado do § 100 b V da StPO
(actual inciso VI) entendeu o BGH que a expressão “para a perseguição
penal”, deve ser lida como para a perseguição penal de crimes do catálogo e
não de todo e qualquer crime. Por fim, salienta o mesmo Tribunal, que o
princípio da proporcionalidade só permite a restrição de direitos fundamentais
na medida em que tal seja absolutamente necessário para a protecção de outros
valores constitucionalmente protegidos.
Conclui assim, o BGH, que somente podem ser valorados os
conhecimentos fortuitos pertencentes a um dos crimes do catálogo do inciso a
do §100 da StPO, ou que estejam em conexão com a suspeita de um crime do
catálogo, porque somente neste caso o princípio da proporcionalidade se
encontra respeitado.
Assim, a valoração é possível não só relativamente a conhecimentos
fortuitos que consubstanciam um crime do catálogo, como também
relativamente aos que apenas apresentem uma conexão com um desses delitos,
conexão que pode reportar-se a qualquer crime desse elenco e não somente ao
crime que motivou a escuta telefónica235. Quanto aos conhecimentos fortuitos

231
Corresponde ao actual inciso VI do §100 b StPO que dispõe que as gravações que já não sejam
necessárias para a perseguição criminal devem ser destruídas.
232
Trata- se de uma corrente jurisprudencial que propugna uma solução bastante diferente das soluções
propugnadas no nosso ordenamento jurídico e que não pode ser adoptada face ao disposto no art. 187.º, n.º 7
do CPP.
233

Cf. decisão do BGH de 15/03/1976, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 307.

234

Argumento idêntico vale no âmbito do Processo Penal português vigente.

235

Cf. decisão do BGH de 30 de Agosto de 1978, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit.,
p. 20. Por nós, entendemos que se o delito ocasionalmente descoberto apresenta uma conexão relevante com
o delito que motivou a escuta telefónica, de tal sorte que pode afirmar-se que se situa na mesma “unidade de
investigação em sentido processual” que aquele, então estamos perante um verdadeiro conhecimento da
investigação.
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que não se subsumam a uma destas categorias não podem ser valorados,
existindo uma proibição de valoração dos mesmos.
III. Depois de 1992, como se disse, a Lei de combate ao tráfico ilegal de
estupefacientes e outras manifestações de criminalidade organizada, introduziu
um novo inciso V ao §100 b da StPO, através do qual o legislador alemão veio
permitir a valoração dos conhecimentos fortuitos em outro processo, desde que
o ilícito típico que consubstancia tal conhecimento seja um ilícito típico do
catálogo do § 100 a da StPO.
Com base nesta regra legal, veio o BGH236 estabelecer como regra, a
valoração probatória somente dos conhecimentos fortuitos que
consubstanciem um crime catalogar. No entanto, vem o Tribunal Federal
acrescentar que se afigura possível valorar esse tipo de conhecimentos se se
verificar uma estreita conexão entre o dito conhecimento e o delito catalogar
que motivou a escuta, mesmo que o crime ocasionalmente descoberto não se
subsuma nesse elenco.
IV. Em conclusão, verifica-se que não obstante ter havido uma mutação do
regime legal em 1992, o BGH vem defender uma solução muito próxima da
até então defendida, com a única diferença de se estabelecer uma proibição de
valoração dos conhecimentos fortuitos que apresentam uma conexão com um
crime do catálogo, que não o crime que esteve na base da legitimação da escuta
telefónica, que até 1992 podia, segundo o mesmo Tribunal, ser valorado.
13.2 – As principais soluções doutrinais.
I. Como primeira corrente doutrinária, temos a defendida por
SCHÜNEMANN237, que propugna por uma valoração sem restrições dos
conhecimentos fortuitos, desde que a escuta telefónica tenha sido legalmente
efectuada. Ou seja, não havendo uma proibição de produção de prova nunca
haverá uma proibição de valoração da mesma e, havendo uma proibição de
produção, a mesma desembocará numa proibição de valoração. Esta é a ratio
da posição deste autor, que não aceita que haja uma descontinuidade entre a
produção da prova e a sua valoração238.

236
Cf. decisão de 18 de Março de 1998 do BGH, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit.,
p. 35 e segs.
237

Cf. WALTER SCHÜNEMANN, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 279.

238

Esta solução não é adoptada em Portugal, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, e não se coaduna
com o art. 187.º, n.º 7 do CPP, podendo, no entanto, ser encontrada em algumas decisões judiciais espanholas,
como se pode ver no Cap. IV, Secção I, ponto n.º 11.
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II. Em segundo lugar, temos a tese defendida por PRITTWITZ239. Segundo
este autor, não é possível a valoração dos conhecimentos fortuitos, uma vez
que a StPO não tem norma legal que a habilite. Como tal, baseia este autor a
sua ideia no princípio da reserva de lei das medidas restritivas de direitos
fundamentais. Esta tese perdeu a sua principal âncora (ou falta dela) com a
introdução em 1992 de um inciso V ao §100 b da StPO, que veio permitir,
efectivamente, a valoração dos conhecimentos fortuitos, ainda que sob certas
condições.
Esta ideia que podia ser válida entre nós até à reforma empreendida pela
Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, foi defendida por FRANCISCO AGUILAR240.
No entanto, esta tese é actualmente incompatível com o nosso ordenamento
jurídico, face à permissão de valoração dos conhecimentos fortuitos pelo art.
187.º, n.º 7 do CPP.
III. Por fim, temos a corrente maioritária que segue a posição do BGH,
admitindo a valoração dos conhecimentos fortuitos que digam respeito a um
crime do catálogo241. Como nota ROXIN, o § 100 b, V “determina, agora, que
as informações pessoais obtidas através das medidas que importem escutas,
podem ser utilizadas em outros processos penais com o fim de esclarecer um
dos crimes mencionados no catálogo do § 100 a. Assim sendo, se por motivo
de uma vigilância legítima se toma conhecimento da comissão de acções
puníveis pelas quais não se poderia ter emitido uma ordem conforme aos §§
100 a e 100 b […] os elementos probatórios assim obtidos não podem ser
valorados em processo penal (se, ao invés, se toma conhecimento de outros
dos crimes contidos no catálogo, os resultados de vigilância podem ser
utilizados para a sua comprovação) ”242. No entanto, dentro desta corrente
maioritária, autores há que exigem além deste requisito, a necessidade de se
recriar um juízo de admissibilidade hipotético de autorização da escuta
telefónica. Deve ser repetido no momento em que os conhecimentos fortuitos
forem valorados, o juízo que o legislador impõe no §100 a da StPO, para a
possível realização de uma intercepção telefónica.WELP salienta ainda que esse

239

Cf. PRITTWITZ, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 309.

240

FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 64 e 65.

241

Por exemplo, MEYER-GOβNER, Strafprozessordnung Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und
ergänzende Bestimmungen, München: Beck, 2004, cit., p. 337.
242
Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., pp. 308 e 309. Salienta ainda este autor que, “as regras
vigentes para os conhecimentos fortuitos obtidos durante as buscas (§ 108) não podem ser aplicadas
analogicamente, no que aqui respeita”, porque contrariamente à busca que não vê a sua admissibilidade
limitada em função de um catálogo de crimes, a escuta telefónica é assim limitada, nos termos do § 100 a da
StPO.
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juízo deve ser feito, não no processo onde foi ordenada a escuta, mas sim no
processo onde os mesmos se pretendem valorar243.
É esta segunda tese (que exige a recriação de um juízo hipotético de
intromissão) que mais se aproxima do nosso regime legal em vigor, sendo esta
orientação seguida entre nós por COSTA ANDRADE244, tendo sido a sua tese de
valoração condicional dos conhecimentos fortuitos que foi consagrada como
letra da lei. Uma grande similitude também se verifica na exigência de o
conhecimento fortuito ter de pertencer ao catálogo legal de crimes que
legitimam o recurso a uma medida de intercepção das comunicações ou
conversações telefónicas, sendo o catálogo de delitos semelhante para uma e
outra situação, ao contrário do que sucede no ordenamento jurídico italiano,
onde o elenco de crimes associado à valoração dos conhecimentos fortuitos é
mais restritivo do que o associado à realização “originária” de uma escuta
telefónica.
IV. Como salienta KAI AMBOS, “o § 100, b, V, contém uma regra que a
jurisprudência até aos dias de hoje vem seguindo, e que leva em conta se tais
informações são necessárias para a averiguação dos delitos previamente
catalogados na lei, de tal forma que se possa permitir a interceptação245. Se tal
norma for considerada em seu verdadeiro sentido, somente nesta hipótese será
admitida a utilização de dados obtidos casualmente, ou seja, fazendo-se uma
leitura sob o ponto de vista negativo, não será possível a utilização para os fins
de averiguação acerca de factos delituosos que não estejam contados no rol do
243

Cf. WELP, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo,1999, cit., p. 33.

244

COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310.

245

São pressupostos materiais essenciais para a autorização de uma escuta telefónica à luz da StPO, os
seguintes:
1. - A existência de circunstâncias determinadas que permitam fundar a suspeita de que alguém cometeu,
como autor ou comparticipante, um facto punível elencado no § 100 a da StPO. “Para tanto não são suficientes
meras suposições. Antes, a suspeita deve corresponder a um dos factos puníveis mencionados e deve ter
alcançado uma certa medida de concretização, através do material fáctico conclusivo do mundo externo e
interno dos eventos” [Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 306].
2. - A intercepção das conversações ou comunicações telefónicas deve-se assumir como subsidiária, “só
podendo realizar-se quando, de outra forma, a investigação […] não ofereceria qualquer probabilidade de êxito
ou se tornaria consideravelmente mais difícil” [Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 306].
3 - A ordem dirige-se, primacialmente, contra o imputado. Contudo, “em determinadas circunstâncias, a
ordem também pode afectar terceiros não suspeitos quando, em razão de circunstâncias determinadas, se
possa supor que eles recebem ou transmitem comunicações dirigidas ao imputado ou procedentes dele ou
que o mesmo usa a sua conexão telefónica” [Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 306].
Em regra, a intercepção das telecomunicações telefónicas tem de ser judicialmente autorizada (§ 100 b
inciso 1.º), por escrito, mediante requerimento do MP. No entanto, é admissível que em casos de urgência ou
perigo na demora a ordem parta do MP, tendo neste caso de ser confirmada pelo juiz no prazo de três dias, sob
pena de a mesma ser “ineficaz”, nos termos do § 100 b inciso 1.º última parte.
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§ 100, a, e em consequência, muito menos no caso em que a medida, de
antemão, seja materialmente ilegal”246. Contudo, nota o citado autor que a
jurisprudência tem flexibilizado esta interpretação literal, não obstante ela
resultar da lei, argumentando a mesma que “pode ser admissível uma
utilização das informações obtidas casualmente se forem relacionados com
factos delituosos que não estejam no rol taxativo da lei, desde que esses factos
se encontrem em relação ou conexão (processual) directa ou estreita com um
facto que esteja previsto taxativamente naquele rol legal”247 e, por outro lado,
“uma proibição de utilização de prova não deveria excluir a possibilidade de
continuação da investigação com base naquelas informações obtidas
casualmente, pois, com tais informações, poder-se-ia chegar à obtenção de
outros meios probatórios […]”248, merecendo esta última orientação
consagração legal entre nós, atribuindo eficácia de notícia do crime ao
conhecimento fortuito que não pode ser valorado, por não cumprir os
necessários pressupostos , o art. 187.º, n.º 7 do CPP, mediante uma remissão
para o art. 248.º do CPP.
V. No que concerne à delimitação subjectiva dos conhecimentos fortuitos,
o Tribunal Federal alemão entende que a sua valoração tanto pode ser feita
contra o escutado como contra um terceiro, desde que, este último seja
suspeito da prática de um crime catalogar249.
Como nota KARL-HEINZ GÖSSEL250 podem ser valorados conhecimentos
fortuitos contra terceiros, desde que sobre eles se afirme a suspeita da prática
de um crime catalogar, ou de um crime que com eles esteja em conexão251,
pois esta pessoa podia ser alvo de uma escuta. Assim, se só podem ser escutadas
as pessoas elencadas na lei, mais precisamente no § 100 a da StPO, então os

246
Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97. Tal solução é também seguida
entre nós, uma vez que o conhecimento fortuito apenas pode ser valorado na medida em que a escuta
telefónica da qual o mesmo brotou não seja ilegal. Se assim não for, ou seja, se a escuta telefónica for
originariamente ilegal, verifica-se a existência de uma proibição de valoração de prova derivada de uma anterior
proibição de produção de prova.
247

Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97.

248

Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97.

249

Cf. decisão do BGH de 30 de Agosto de 1998, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit.,
p. 20.
250
Cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “As proibições de prova no Direito Processual Penal da República Federal da
Alemanha” (trad. por Manuel da Costa Andrade), RPCC, n.º 3 (1992), cit., p. 414.
251
De salientar que este autor expressou esta opinião em 1990, ou seja, antes da matéria em causa ser
regulada no §100 b V da StPO. Assim, face às tomadas de posição do BGH após a entrada em vigor deste
artigo, onde se verifica uma restrição da valoração dos conhecimentos fortuitos que digam respeito a um crime
do catálogo, ou que estejam em conexão com o crime catalogar que tenha motivado a escuta, a posição de
GÖSSEL já não deve ser entendida de forma tão abrangente, tendo de ser alvo de uma leitura actualista.
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conhecimentos fortuitos referentes a estas mesmas pessoas, podem contra elas
ser valorados.
No caso de os pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos não
estarem presentes (mormente, quando o crime ocasionalmente descoberto não
pertença ao catálogo legal), ainda assim os mesmos “podem ser aproveitados,
em diante, como base para novas averiguações penais sobre eles”252.
14. – Conclusão.
I. Face ao que atrás foi escrito, podemos apurar que nos ordenamentos
jurídicos que foram alvo de uma micro-comparação253, relativamente à matéria
da valoração dos conhecimentos fortuitos, existe uma grande multiplicidade
de opiniões sobre o tema em causa, oscilando desde uma total permissão de
valoração, até à negação de uma qualquer relevância probatória dos mesmos,
passando pela sua valoração condicional subordinada a pressupostos que, no
fundo, visam dar efectividade às diferentes dimensões do princípio da
proporcionalidade, ou seja, à necessidade, adequação e proporcionalidade em
sentido estrito.
II. Dos ordenamentos jurídicos analisados o que mais se afasta do nosso
regime legal em matéria de escutas telefónicas é a regulação empreendida pela
lei espanhola, dada a insuficiente regulação a que a mesma procede da matéria,
afastando-se mais significativamente no que concerne à ausência de um
catálogo de crimes que permitam fundar a realização de uma escuta telefónica
e pela igual ausência de uma norma legal expressa que habilite a valoração dos
conhecimentos fortuitos. No entanto, tem a jurisprudência espanhola
empreendido a tarefa de determinar quais os pressupostos a que as escutas
telefónicas estão sujeitas, sobretudo, face à observada ausência de um catálogo
de crimes, na definição do que seja um delito grave susceptível de fundar este
método de obtenção de prova.
No que respeita à valoração dos conhecimentos fortuitos, como se disse,
em Espanha não há uma norma legal que regule expressamente esta matéria,
pelo que encontramos uma grande discrepância de posições, mesmo a nível
jurisprudencial, tal como sucedia no ordenamento jurídico alemão antes da
introdução em 1992 de um novo inciso V no § 100 b da StPO, variando as
teses na sua amplitude máxima.

252

Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 309.

253

Cf. RUI PINTO DUARTE, “Uma introdução ao Direito Comparado”, O Direito, ano 138.º, vol. IV (2006), cit., p.

780.
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III. Por sua vez, são os ordenamentos jurídicos italiano e alemão que mais
se aproximam da nossa regulação legal em matéria de escutas telefónicas,
desde logo ao nível da definição de um elenco de crimes que legitimam o
recurso a este método de obtenção de prova (art. 266.º, n.º 1 do CPPI e § 100
a da StPO) e pelo facto de conterem normas legais expressas que habilitam a
valoração dos conhecimentos fortuitos (art. 270.º, n.º 1 do CPPI e inciso V do
§ 100 b da StPO), normas legais essas que contêm pressupostos muito
semelhantes entre si e que visam dar acolhimento ao princípio da
proporcionalidade e assim aproximando-se do art. 187.º, n.º 7 do CPP.
No entanto, existe uma diferença assinalável no ordenamento jurídico
italiano que o afasta da nossa regulação legal em matéria de valoração dos
conhecimentos fortuitos, que consiste no facto de naquele ordenamento
jurídico o catálogo de crimes ao qual tem de pertencer o facto ocasionalmente
descoberto, no decurso de uma escuta telefónica, para poder ser valorado, é
diferente do elenco que preside à autorização de uma medida de intercepção
de conversações ou comunicações telefónicas, assim divergindo do nosso
ordenamento jurídico e do ordenamento jurídico alemão.
IV. Em último lugar, quando o conhecimento fortuito não possa ser
valorado é-lhe reconhecida a eficácia de notitia criminis, mais uma vez aqui
alguma jurisprudência espanhola se afastando das soluções adoptadas no
ordenamento jurídico português (assim como no ordenamento jurídico
italiano e alemão), na medida em que apenas lhe reconhecem aquela valia nas
situações em que o crime ocasionalmente descoberto que se traduza num
conhecimento fortuito revista uma certa gravidade penal.
Secção II – Da valoração dos conhecimentos fortuitos
no panorama nacional.
15 – A posição da jurisprudência.
I. No que concerne aos nossos Tribunais Superiores são muito escassas as
decisões que versam sobre esta temática254. Contudo, dessas escassas decisões,

254
No que ao Tribunal Constitucional diz respeito, não conhecemos qualquer decisão que se tenha debruçado
sobre este assunto em concreto, não obstante, nos acórdãos do TC n.º 274/2010; Processo n.º 268/2010;
Relatora: MARIA JOÃO ANTUNES; Ac. TC n.º 55/2010; Processo n.º 898/2009; Relator: CURA MARIANO e; Ac.
TC n.º 93/2009; Processo n.º 4/2009; Relator: CURA MARIANO, lhe ter sido colocada a questão da
inconstitucionalidade do art. 187.º do CPP, na redacção anterior à Lei 48/2007, de 29 de Agosto, na medida em
que seja interpretado no sentido da valoração dos conhecimentos fortuitos, uma vez que com fundamento na
reserva constitucional de lei, os mesmos não podem ser valorados enquanto meio de prova, mas apenas e só,
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podemos concluir que é jurisprudência constante a possibilidade de valoração
condicional dos conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma escuta
telefónica legalmente efectuada.
Assim, fazendo uma separação das decisões judiciais, segundo o Tribunal
em que foram proferidas, obtemos o quadro de que imediato se dará conta.
II. Relativamente ao Tribunal da Relação do Porto, logo no acórdão de 11
de Janeiro de 1995255, veio defender a proibição de valoração dos
conhecimentos que não estejam em conexão com um crime do catálogo.
Resulta de tal afirmação, a admissão da valoração dos conhecimentos
fortuitos que consubstanciam um crime do catálogo ou que com ele estejam
em conexão, embora o dito conhecimento, não seja ele próprio um delito
catalogar.
Por sua vez, no acórdão de 16 de Janeiro de 2008256, veio esse mesmo
Tribunal, uma vez mais, estabelecer a valoração condicional dos
conhecimentos fortuitos, desde que verificados os seguintes pressupostos257:
1. As escutas telefónicas, em que tais conhecimentos foram obtidos,
cumprirem os requisitos do art. 187.º do CPP (autorização judicial; a escuta
telefónica ter por base um dos crimes indicados na lei; interesse para a
descoberta da verdade ou para a prova).
2. Os conhecimentos fortuitos têm de consubstanciar crimes do catálogo.
3. O aproveitamento desses conhecimentos ter interesse para a descoberta
da verdade258 ou para a prova no processo para onde vão ser transportados.
4. O arguido tiver tido possibilidade de controlar e contraditar os
resultados obtidos.

como mera “notitia criminis”. No entanto, o TC nunca chegou a pronunciar-se sobre tal questão, uma vez que os
recursos foram rejeitados por falta de alguns pressupostos de admissibilidade dos mesmos.
255

Cf. Ac. do TRP de 11/01/1995; Processo n.º 9441000; Relator: PEREIRA MADEIRA.

256

Cf. Ac. do TRP de 16/01/2008; Processo n.º 0743305; Relator: LUÍS GOMINHO.

257

De salientar que todos os pressupostos foram pela primeira vez exigidos no Ac. do STJ de 23/10/2002;
Processo n.º 02P2133: Relator: LEAL HENRIQUES.
258
Exemplo que o acórdão dá de grande interesse para a descoberta da verdade e da prova, ocorre quando
não haja outra alternativa para o avanço da investigação. Com a reforma do CPP de 2007 desapareceu o critério
do grande interesse da descoberta para a prova, sendo substituído pelo critério da indispensabilidade para a
descoberta da verdade ou da prova.
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III. Quanto ao Tribunal da Relação de Lisboa merece destaque o acórdão
de 11 de Agosto de 2007259, uma vez que (para além de proceder a uma
distinção muito frágil entre a figura dos conhecimentos da investigação e dos
conhecimentos fortuitos) parece depreender-se desta decisão que, o Tribunal
da Relação de Lisboa neste caso concreto, entende existir uma proibição de
valoração dos conhecimentos fortuitos obtidos no decurso de uma intercepção
das telecomunicações, em absoluto.
Isto, porque, na dita decisão, o Tribunal teve sempre o cuidado de referir
que não só as escutas telefónicas, onde surgiram os conhecimentos fortuitos,
deram origem ao novo processo, mas também actividades de vigilância policial
e, que esses mesmos conhecimentos só são valorados quando sejam substrato
da acusação e/ou pronúncia ou de uma fase processual posterior, “ pelo que
não é possível defender que tenha havido utilização de prova nula ou proibida
(a dos “conhecimentos fortuitos”) que levasse à acusação ou pronúncia”.
Acaba assim este acórdão por ser singular, não tanto pela inovação da sua
posição, visto que a mesma é defendida por diversos autores (como se verá no
ponto seguinte), mas sim pelo facto de ser uma das poucas decisões judiciais
portuguesas que a defende.
No acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 11 de Outubro de
2007260, depois de reconhecer as dificuldades em torno desta matéria e de fazer
uma síntese das principais soluções doutrinais no que à valoração dos
conhecimentos fortuitos concerne, acaba por aderir à posição da valoração
condicional dos mesmos, subordinada à exigência de o conhecimento fortuito
consubstanciar um crime do catálogo legal.
IV. No que diz respeito às tomadas de posição do Supremo Tribunal de
Justiça sobre esta matéria, é fundamental o acórdão do STJ de 23 de Outubro
de 2002261, de que o acórdão do TRP de 16 de Janeiro de 2008 (de que atrás
já demos conta) é um simples decalque.
Contudo, duma análise mais pormenorizada desta decisão, resulta que não
há qualquer delimitação subjectiva para a valoração dos conhecimentos
fortuitos, o que deixa implícita a ideia de que o mesmo pode dizer respeito a
qualquer pessoa.

259

Cf. Acórdão do TRL de 11/09/2007; Processo n.º 3554/2007-5; Relator: NUNO GOMES DA SILVA.

260

Cf. Acórdão do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: JOÃO CARROLA.

261

Cf. Acórdão do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133: Relator: LEAL HENRIQUES.
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Relativamente a esta decisão, escreveu-se no acórdão do STJ de 29 de Abril
de 2010262, que a doutrina da decisão em análise e a de COSTA ANDRADE são
idênticas. Embora não falando o primeiro dos acórdãos na figura do estado de
necessidade investigatório, a verdade é que a ideia de indispensabilidade, que
vai traduzir a subsidiariedade da valoração dos conhecimentos fortuitos, e a
exigência de que o crime ocasionalmente descoberto se traduza num delito
catalogar, vão permitir ancorar as três dimensões do princípio da
proporcionalidade, como mais adiante se verá.
Também bastante completo nesta matéria, é o acórdão do STJ de 18 de
Março de 2010263, onde se escreve que “ são de valorar os conhecimentos
fortuitos obtidos por escuta telefónica lícita que se destinem ao esclarecimento
de um dos crimes do catálogo do art. 187.º do CPP, quer o sujeito desses factos
seja o arguido do processo em cuja vigilância telefónica se opera, quer seja um
terceiro – desde que tenha participado nas comunicações e conversações – que
se mostrem indispensáveis e necessários a esse esclarecimento e que, face a um
juízo de hipotética repetição da intromissão – estado de necessidade
investigatório – se verifique uma possibilidade qualificada de que naquele
processo autónomo se recorreria à escuta telefónica por se mostrar
indispensável para a descoberta da verdade ou de que seria impossível ou muito
difícil, de outra forma, obter prova e que os conhecimentos tenham sido
comunicados imediatamente, ao MP e deste, imediatamente ao JIC que
autorizou a diligência processual”.
Desmontando esta longa afirmação, podemos encontrar os seguintes
pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos:
1. Antes de mais a escuta telefónica, donde resultou o conhecimento
fortuito, tem de ser lícita.
2. O conhecimento fortuito tem de consubstanciar um dos crimes do
catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP.
3. A presença da ideia do estado de necessidade investigatório, que se
desdobra na indispensabilidade (existir uma probabilidade qualificada de que
no processo autónomo se recorreria à escuta telefónica, por a mesma se
mostrar indispensável para a descoberta da verdade ou de que seria, de outra
forma, muito difícil obter a prova) e na proporcionalidade.

262

Cf. Acórdão do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05. OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA.

263

Cf. Acórdão do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES RAMOS.
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4. Necessidade de os OPC comunicarem, imediatamente264, ao MP tal
descoberta e, este último, ao JIC que autorizou a diligência.
5. A nível da delimitação subjectiva, o conhecimento fortuito, tanto pode
dizer respeito ao arguido no processo onde foram realizadas as escutas
telefónicas, quer a um terceiro, mas sendo neste caso necessário que o mesmo
tenha participado nas conversações.
V. Por outro lado, evidenciando sempre a necessidade de o conhecimento
fortuito ter de pertencer ao catálogo legal do art. 187.º do CPP, temos os
acórdãos do STJ de 16 de Outubro de 2003265 e de 29 de Abril de 2010266,
sendo que pode ler-se o seguinte nesta última decisão: “ […] se se colherem
informações marginais que denunciam o conhecimento de outro crime não
constante do elenco referido, não poderão tais informações fortuitas ser usadas
para instruir crimes de gravidade inferior à referenciada, para os crimes
referidos no art. 187.º do CPP. Como tal, está consagrado um princípio de
proibição de valoração dos conhecimentos fortuitos que não estejam em
conexão com um crime do catálogo e em função do qual não foi autorizada a
escuta que esteve na sua origem”267.
264
Relativamente ao advérbio imediatamente aqui empregue, não nos parece que ele possa, actualmente,
ser interpretado de acordo com a doutrina do acórdão do TC n.º 407/97, onde se afirmou que o advérbio
imediatamente empregue no art. 188.º, n.º 1 do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007 de 29 de Agosto,
“deve ser interpretado como tal, pois a escassez de meios técnicos e humanos, são dificuldades cuja superação
constitui ónus do Estado, ónus que não pode estar a cargo do arguido”. Neste sentido, também o acórdão do
TC n.º 528/03, que julgou inconstitucional, por violação do art. 32.º, n.º 8, 34.º, n.º 1 e 4 e 18.º, n.º 2 da CRP, a
norma constante do art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção anterior, quando interpretada no sentido de não impor
que o auto de intercepção e gravação de conversações e comunicações telefónicas seja, de imediato, lavrado
e levado ao conhecimento do juiz.

Face ao actual quadro legal parece-nos que a expressão imediatamente tem de ser conjugada com os prazos
estabelecidos no art. 188.º, n.º 3 e 4 do CPP.
265
266

Cf. Acórdão do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: RODRIGUES DA COSTA.
Cf. Acórdão do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA.

267

Ainda no que concerne a este último acórdão, verificamos que foi autorizada uma escuta telefónica pelo
crime de corrupção, mas no decurso das operações descobriu-se, de forma ocasional, um crime de burla
simples. Como se trata de um conhecimento fortuito, o mesmo não pode ser valorado, uma vez que não
pertence ao catálogo legal do art. 187.º do CPP e, para além disso, o MP não deduziu acusação pelo crime que
motivou o recurso a tal método de obtenção de prova. Se aqui não se suscitam problemas, cumpre perguntar
o seguinte: se o conhecimento fortuito pertencesse ao catálogo legal e não fosse deduzida acusação pelo crime
legitimador da escuta telefónica, mesmo assim podia o achado casual ser valorado?
Em princípio diremos abertamente que sim, uma vez que o conhecimento fortuito quando é descoberto vai
ser utilizado, valorado, noutro processo, em curso ou a instaurar. Contudo, não nos podemos esquecer que a
sua génese é o processo original onde foi autorizada a intercepção das telecomunicações, estabelecendo-se
um vínculo entre este e as escutas do processo original, de tal forma que se as mesmas forem consideradas
prova proibida por violação dos artigos 187.º, 126.º, n.º 3 do CPP e 32.º, n.º 8 da CRP, o efeito à distância desta
proibição de prova estender-se-á até aqueles conhecimentos. Por outro lado, a não dedução de acusação pelo
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VI. Podemos assim concluir desta análise da posição jurisprudencial, ao
nível da valoração dos conhecimentos fortuitos obtidos no decurso de uma
escuta telefónica legalmente efectuada, de que é orientação uniforme a
possibilidade de valoração condicional dos mesmos, subordinada a requisitos
que, no entanto, variam de decisão para decisão, mas tendo sempre como
denominador comum a necessidade de o crime ocasionalmente descoberto,
que se cifra num conhecimento fortuito, ter de se enquadrar num dos crimes
catalogares do art. 187.º do CPP.
Pode, assim, constatar-se que, nas decisões dos nossos Tribunais
superiores, não têm vingado as teses extremas que afirmam, de um lado, a não
possibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos e, de outro lado, as que
afirmam a sua valoração incondicional, desde que a escuta telefónica tenha
sido legalmente autorizada e efectuada, com base no postulado de que uma
lícita produção de prova leva sempre a uma lícita valoração da mesma.
16 – As principais correntes doutrinais.
16.1 – Da valoração incondicional dos conhecimentos fortuitos.
I. Os defensores desta tese entendem, como o próprio título deste ponto
sugere, que todo e qualquer conhecimento fortuito pode ser valorado, desde
que a escuta telefónica, na qual o mesmo surgiu, tenha sido legalmente
autorizada e executada268.
Entre os defensores desta tese encontramos SCHÜNEMANN, que “em nome
do postulado da continuidade entre a licitude da produção de uma prova e a
legitimidade da sua valoração”269, admite a valoração dos conhecimentos
fortuitos sem qualquer restrição.
crime legitimador da escuta é para certos autores, como vimos, uma porta aberta a situações de fraude à lei,
em que se invoca um crime do catálogo, tão-somente com o intuito de se descobrirem outros crimes.
Assim, se para a valoração dos conhecimentos da investigação enquanto tal, é defendido que se o crime
motivador da intercepção das telecomunicações não constasse do despacho de acusação, ele seria um
conhecimento fortuito, também no domínio dos conhecimentos fortuitos em que não seja deduzida acusação
pelo crime que forneceu base à escuta, o mesmo só pode ser valorado se pertencesse ao catálogo legal, como
forma de obstar a abusos no recurso a este método de recolha de prova.
O que acaba por ser uma falsa questão, porque é pressuposto legal da valoração dos conhecimentos
fortuitos o facto de os mesmos pertencerem ao catálogo legal, como resulta do art. 187.º, n.º 7 do CPP, pelo
que mesmo que não seja deduzida acusação pelo crime que legitimou a escuta, os mesmos podem ser
valorados.
268

De salientar que estas teses estão praticamente isoladas.

269

Cf. SCHÜNEMANN, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 309.
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Defendendo de igual forma esta orientação, se pronunciou o OLG
HAMBURG em decisão de 11/10/1972, em nome de uma aplicação analógica
do regime dos conhecimentos fortuitos em matéria de buscas (§ 108 da
StPO)270 e, o Supremo Tribunal espanhol na decisão 75/2005271, onde defende
que se os conhecimentos fortuitos não forem adquiridos de forma objectável,
então os mesmos podem ser utilizados como prova. Ou seja, verificamos aqui
também uma ideia de continuidade entre a produção de prova e a sua
valoração, de tal forma que se o primeiro pólo for preenchido de forma
conforme ao direito, também o segundo o será.
16.1.1 - Apreciação crítica.
I. Os dois grandes argumentos para a adopção desta tese são, por um lado,
a ideia de continuidade entre a produção de prova e a sua valoração e, por
outro lado, a aplicação analógica do regime que regula a aquisição dos
conhecimentos fortuitos em matéria de buscas. Dispensaremos de criticar esta
segunda, uma vez, que as críticas já lhe foram devidamente apontadas no
capítulo IV, secção II, ponto n.º 13.1.
II. Ora, na nossa opinião, esta orientação não pode ser perfilhada, pelas
seguintes razões:
1. Em primeiro lugar, verificamos que por via desta tese, procede-se a uma
equiparação do regime de valoração dos conhecimentos da investigação e dos
conhecimentos fortuitos272, uma vez que também a valoração destes últimos
não tem de respeitar qualquer pressuposto, a não ser o facto de a escuta
telefónica, de onde os mesmos surgiram, ser lícita.
O que nos leva a fazer a seguinte questão: justificar-se-á tal equiparação?
Ou seja, será que existe uma similitude entre as duas figuras que a justifique?
Na nossa opinião, tal similitude não se verifica. Como vimos, enquanto ao
conceito de conhecimentos da investigação se reconduzem aqueles factos que
apresentam uma conexão com o delito catalogar que motivou a intercepção
das telecomunicações, ao conceito de conhecimentos fortuitos reconduzem-se
os factos que consubstanciem um crime e onde essa mesma conexão não se
manifeste. Deve-se, assim, ter presente que os “conhecimentos da investigação
configuram uma categoria processual distinta dos conhecimentos fortuitos.
270

Para as críticas dirigidas a esta decisão, veja-se o Cap. IV, Secção II, ponto n.º 13.1.

271

Cf. STS 75/2005, recurso n.º 547/2004.

272

Na medida em que ambos podem ser valorados, sem qualquer condicionante, noutro processo.
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Daí que a eles não sejam extensivas as considerações em nome das quais
procuraremos referenciar as traves mestras da disciplina normativa dos
conhecimentos fortuitos”273. Por outro lado, enquanto os conhecimentos da
investigação, porque pertencentes à mesma “unidade de investigação em
sentido processual” do crime que motivou o recurso a este método de obtenção
de prova, fazem parte do evento no seu todo (que fundamentou o recurso à
escuta telefónica), o mesmo não se verifica relativamente aos conhecimentos
fortuitos, dada a ausência dessa mesma conexão e, como tal, ainda não foram
escrutinados à luz do princípio da proporcionalidade.
2. Em segundo lugar, ao seguirmos esta orientação, estamos a permitir
que possam ser valorados conhecimentos fortuitos, quer digam respeito a um
delito catalogar, quer não274.
Concretizando, estamos a potenciar eventuais abusos por parte das
autoridades que têm a seu cargo a investigação criminal, que sob o pretexto de
investigarem um crime do catálogo, apenas pretendem “ir à pesca” de
eventuais delitos275 para os quais não era legítimo o recurso à sua investigação
através de escutas telefónicas. No fundo, estaríamos quase que a permitir que
as escutas telefónicas pudessem ter uma função de mera prospecção276. E como
estamos no âmbito dos conhecimentos fortuitos, nem necessário é que entre
esses delitos ocasionalmente descobertos e o ilícito típico que fundamentou o
recurso a tal método de obtenção de prova haja uma qualquer conexão, o que
verdadeiramente pode potenciar tentações abusivas.
3. Em terceiro lugar, “ a simples utilização em processo penal de gravação
resultante de uma escuta telefónica constitui por si só uma devassa susceptível
de constituir uma proibição de valoração autónoma ou independente”277.
Assim, a ideia de que existe uma perfeita congruência entre a produção da
prova e a sua valoração “ é posta abertamente em crise pelas chamadas
273

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., pp. 306 e 307.

274

Mostrando preocupação com esta situação, não admitindo a valoração de conhecimentos fortuitos que
não pertençam ao catálogo legal, veja-se a Acta n.º 18, da UMRP, datada de 24 de Abril de 2006.
275
Em sentido concordante com o do texto, cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 42 e,
GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 111.
276
Dizemos quase, porque existem escutas de mera prospecção, quando sejam desligadas da prática de um
crime. Neste caso, a escuta ainda tem por base o delito que a legitimou, mas a verdade é que sendo este
invocado com o único intuito de se partir à descoberta de outros crimes, ao fim e ao cabo, ela não assume uma
finalidade exclusivamente probatória, orientada para a descoberta do crime praticado e dos seus autores.
Atribuindo-lhe esta exclusiva finalidade veja-se, NIEVES SANZ MULAS, “Los medios de obtención de pruebas
en España (entrada y registro en lugar cerrado e intervención de las comunicaciones”, I Congresso de Processo
Penal (org. por Manuel Guedes Valente), Coimbra: Almedina, 2005, cit., p. 336.
277
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proibições de valoração independentes, isto é, que ocorrem à margem de
qualquer violação de normas de produção de prova. Emergindo, por via de
regra, a partir da referência directa à tutela constitucional de direitos
fundamentais, as proibições de valoração independentes podem igualmente
suscitar-se no contexto duma produção de prova conforme aos pertinentes
imperativos legais”278.
4. Por fim, mas não menos importante, o nosso regime legal, actualmente
em vigor, não comporta esta tese, uma vez que o art. 187.º, n.º 7 do CPP
admite expressamente a valoração dos conhecimentos fortuitos, mas sob a
exigência de certos pressupostos.
Corresponde este preceito, ao permitir a sua valoração condicional, à
posição maioritária da jurisprudência e doutrina nacionais, indo de encontro à
solução preconizada por RUI PEREIRA nas actas da UMRP, onde se pode ler
que o n.º 7 do art. 187.º do CPP estabelece o modo como se processa a
utilização dos conhecimentos fortuitos279.
III. Concluímos, pelo que atrás escrevemos, que esta orientação deve terse por ultrapassada, partindo de pressupostos já há muito postos em causa pela
doutrina, pelo facto de, entre nós, o regime legal de valoração dos
conhecimentos fortuitos não a comportar e, por fim, por pôr em causa a ideia
de proporcionalidade subjacente à restrição de todo e qualquer direito
fundamental (art. 18.º, n.º 2 da CRP) e, como tal, também subjacente à
possibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos.
16.2 – Da total recusa de valoração dos conhecimentos fortuitos.
I. Relativamente a esta orientação merecem destaque a opinião de
FRANCISCO AGUILAR e DAMIÃO DA CUNHA.

278
Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 56. Evidenciando a ideia da existência de uma
proibição de valoração independente de uma proibição de produção de prova e da circunstância de nem sempre
uma proibição de produção de prova levar à correspectiva proibição de valoração, veja-se, PAULO DE SOUSA
MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 141 e 142. Assim, no ordenamento jurídico alemão,
KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 87, salientando que “o reconhecimento de
uma proibição de utilização probatória independente é uma consequência adicional da diferenciação originária
entre a proibição de produção e sua utilização”.
279

Intervenção do Dr. RUI PEREIRA, na acta n.º 18 da UMRP, datada de 24 de Abril de 2006.

213 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

Comecemos pela segunda. DAMIÃO DA CUNHA, sempre manifestou
relutância quanto à valoração dos conhecimentos fortuitos280, como pode
depreender-se das actas da UMRP, que passamos a transcrever: “ O Prof.
Doutor Damião da Cunha manifestou a sua discordância em relação à
utilização dos conhecimentos fortuitos como meio de prova. Na sua opinião, a
utilização desses conhecimentos pode padecer de inconstitucionalidade. São
meios de prova que não foram objecto de despacho fundamentado de
autorização”281.
II. Defendendo igualmente, entre nós, a não possibilidade de valoração dos
conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma escuta telefónica
legalmente efectuada, temos a tese de FRANCISCO AGUILAR282.
Para entendermos a posição do autor, nada melhor do que transcrevermos
um segmento da sua obra: “ Pelo que se impõe concluir que os conhecimentos
fortuitos resultantes de escutas telefónicas não encontram no art. 187.º do CPP
uma base normativa de permissão de valoração. É que a sua valoração
ultrapassa, como acabamos de verificar, o fim normativo deste preceito; donde,
representa uma intervenção autónoma sobre os direitos fundamentais em
causa. Simplesmente, tal intervenção já não se encontra coberta pela
autorização de valoração resultante dos arts. 187.º e seg. do CPP. Assim, não
existindo nenhuma base de autorização especial neste domínio, nenhuma
valoração de conhecimentos poderá ter lugar. […] Deste modo, na falta de
uma norma especial de permissão de valoração não restará outra alternativa
senão a aplicação da regra que constitui sempre o direito, liberdade e garantia;
no caso em apreciação: o direito à palavra falada, o direito ao sigilo das
telecomunicações e o direito à reserva da intimidade da vida privada. Donde
os conhecimentos fortuitos terão de ser objecto de uma proibição de valoração
de prova, nos termos do art. 32.º, n.º 8 da CRP, por representar uma
“intromissão abusiva” a valoração de determinados factos quando efectivada
fora dos casos previstos na lei”283.

280
Como se pode ver na acta n.º 18 da UMRP, e no artigo da sua autoria, in, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), pp.
212 e 213.
281

Intervenção de DAMIÃO DA CUNHA, na acta n.º 18 da UMRP, de 24 de Abril de 2006.

282

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 64 e 65. No entanto, devemos fazer a
ressalva que, aquando da defesa desta ideia por parte deste autor, no seu relatório de mestrado, datado de
1999, o regime legal em matéria de escutas telefónicas era muito diferente do que o que hoje se encontra em
vigor, após a revisão operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, não havendo então uma norma especifica
que habilitasse a valoração dos denominados conhecimentos fortuitos.
283
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III. A posição do autor citado parte, assim, de duas premissas. A saber: a
valoração dos conhecimentos fortuitos não está coberta pela ratio do art. 187.º
do CPP (não podendo o mesmo ser alvo de uma interpretação extensiva, nem
de aplicação analógica), na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de
Agosto e, inexistência de norma específica habilitante da valoração dos ditos
conhecimentos, de tal forma que se permitíssemos tal valoração “ […] se
violaria o disposto no art. 18.º, n.º 2 da CRP, já que seria o intérprete e, não o
legislador, a estabelecer uma restrição a um direito, liberdade e garantia”284/285.
Prosseguindo, todos os factos ocasionalmente descobertos através de uma
escuta telefónica legalmente efectuada que se traduzam em conhecimentos
fortuitos, são afectados por uma proibição de valoração286. Estamos, neste
domínio, perante uma verdadeira proibição de prova, que vai gerar uma
nulidade “especial” em relação ao regime normal das nulidades, regulado nos
artigos 118.º e seguintes do CPP (artigos 32.º, n.º 8 da CRP, 187.º, 190.º,
118.º, n.º 3 e 126.º, n.º 3, todos do CPP).
Por conseguinte, esta proibição de valoração dos conhecimentos fortuitos
vai desencadear o efeito-à-distância próprio do regime das proibições de prova.
Adoptando, o autor, a distinção entre os efeitos probatórios e os efeitos
investigatórios dos conhecimentos fortuitos, nega a possibilidade de valoração
dos mesmos (ou seja, afirma-se a inexistência de efeitos probatórios dos
mesmos), “pelo que os conhecimentos fortuitos poderão ter como única
consequência jurídica a relevância como base da investigação. O mesmo é
dizer: a sua eficácia limitar-se-á à aquisição de uma notitia criminis que dará

284

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 65.

285

Nenhuma restrição pode ser definida ou concretizada a não ser por lei (art. 18.º, n.º 3 da CRP) e a norma
tem de revestir carácter geral e abstracto (art. 18.º, n.º 3, 1.ª parte). Relativamente às restrições a direitos,
liberdades e garantias, atente-se na posição de GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Constituição Portuguesa
anotada, 3.ª ed. revista, Coimbra: Coimbra Editora, 1993 (1.ª ed. 1980), cit., pp. 148 e 149, onde escrevem: “Para
que a restrição seja constitucionalmente legítima torna-se necessária a verificação cumulativa das seguintes
condições: (a) que a restrição esteja expressamente admitida (ou, eventualmente imposta) pela Constituição
(n.º 2, 1.ª parte); (b) que a restrição vise salvaguardar outro direito ou interesse constitucionalmente protegido
(n.º 2, in fine); (c) que a restrição seja exigida por essa salvaguarda, seja apta para o efeito e se limite à medida
necessária para alcançar esse objectivo (n.º 2, 2.ª parte); (d) que a restrição não aniquile o direito em causa,
atingindo o conteúdo essencial (n.º 3, in fine). Além da verificação destes pressupostos materiais, a validade
das leis restritivas de direitos liberdades e garantias depende ainda de três requisitos quanto ao carácter da
própria lei: (a) a lei deve revestir carácter geral e abstracto (n.º 3, 1.ª parte); (b) a lei não pode ter efeito retroactivo
(n.º 3, 2.ª parte); (c) a lei deve ser uma lei da AR ou, quando muito, um decreto-lei autorizado (art. 168º, n.º 1 b))
”.
286
De notar, que estamos perante uma proibição de valoração de prova, independente de uma proibição de
produção de prova, já que a escuta telefónica foi legalmente autorizada e realizada. Sobre esta matéria, vejase, PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 143.
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origem ao surgimento de um novo procedimento criminal, nos termos dos arts.
241.º e seguintes do CPP”287.
Por sua vez, no novo processo, nada impede que seja autorizada uma
medida de intercepção de telecomunicações, para que se investigue o crime
que consubstanciou o conhecimento fortuito e deu origem a esse novo
processo288. Contudo, no despacho de autorização das escutas telefónicas, o
JIC não pode valorar as gravações onde surgiu o conhecimento fortuito, e
inclui-las na fundamentação do mesmo, sob pena de estar a valorar prova
afectada, como vimos, por uma proibição de valoração.
Caso o JIC fundamente o despacho de autorização com base nas ditas
gravações “estaríamos na presença de um verdadeiro efeito à distância daí
resultando a inquinação das gravações resultantes da vigilância telefónica
ordenada no segundo processo”289/290.

287

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 86. Contra esta tese, cf. GUEDES VALENTE,
Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 130, nota n.º 314: “ […] não acompanhamos a posição de FRANCISCO
AGUILAR, por considerarmos, como KNAUTH, que não podemos proibir a valoração de conhecimentos
fortuitos por ferimento do princípio constitucional de reserva de lei – art. 18.º, n.º 2 e 34.º, n.º 4 da CRP – e,
automaticamente, converter esses conhecimentos em notitia criminis- base da investigação – como se aquela
não viesse posteriormente a ser apreciada e valorada pela autoridade judiciária competente”. Por nós, não
concordamos com o entendimento deste último autor, mas ao tema voltaremos mais adiante, mais
precisamente no Cap. VI, ponto n.º 30.
288
Esta posição faz sentido para a tese do citado autor, na medida em que o mesmo não reconhece qualquer
valia probatória aos conhecimentos fortuitos, mesmo que o conhecimento fortuito seja um delito catalogar e a
sua valoração esteja submetida a uma cláusula de ultima ratio. Actualmente, face aos pressupostos
desenhados no art. 187.º, n.º 7 do CPP, será muito difícil, embora não impossível, que por aquele crime, no novo
processo, possa ser autorizada uma escuta telefónica, na medida em que estes pressupostos são
praticamente um decalque dos pressupostos de admissibilidade deste método de obtenção de prova,
acolhendo o citado preceito a doutrina do juízo hipotético de intromissão.
289
290

Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 86, nota n.º 423.

Por sua vez, entende o autor que o art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, não
proíbe que o conhecimento fortuito desencadeie os ditos efeitos meramente investigatórios. Relembre-se que
este mesmo artigo ordenava a destruição dos elementos recolhidos sempre que não fossem relevantes para o
processo, ficando todos os participantes nas operações ligados ao dever de segredo. A questão é se pode
conjugar-se este dever de segredo, com os efeitos investigatórios que FRANCISCO AGUILAR atribui aos
conhecimentos fortuitos, ou seja, a sua relevância como notícia do crime? O autor entende que sim (Cf.
FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 86, nota n.º 424.), uma vez que o regime do art. 187.º
e 188.º do CPP, na redacção anterior à actualmente em vigor, é privativo dos conhecimentos da investigação,
“enquanto a 1.ª parte do n.º 3 do art. 188.º do CPP limita a valoração daqueles factos ao processo em que o
recurso à escuta foi autorizado, a segunda só se deverá aplicar aos casos em que das conversações telefónicas
não resulte a prática de qualquer crime.” Ou seja, este regime só se aplica aos conhecimentos da investigação,
porque a ratio dos arts. 187.º e segs. do CPP limita-se à autorização da valoração dos conhecimentos da
investigação e, como tal, não há uma contradição entre o art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção anterior à
actualmente em vigor, e o facto de os conhecimentos fortuitos poderem valer como notitia criminis.
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16.2.1 – Apreciação crítica.
I. Na nossa opinião, estas teses devem ter-se por totalmente afastadas, na
medida em que se apresentam irremediavelmente inconciliáveis com o art.
187.º, n.º 7 do CPP.
Assim, no que se refere à posição de FRANCISCO AGUILAR, apesar da sua
grande coerência, a grande âncora da sua tese deixou de existir, ou melhor,
passou a existir, com a introdução de um novo n.º 7, no artigo 187.º do CPP,
com a revisão operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto.
Ou seja, actualmente existe uma norma que expressamente habilita a
valoração dos conhecimentos fortuitos, em outro processo, em curso ou a
instaurar, “se tiver resultado de intercepção de meio de comunicação utilizado
por pessoa referida no n.º 4 e na medida em que for indispensável à prova de
crime previsto no n.º 1” (art. 187.º, n.º 7 do CPP)291.
II. No que concerne à posição de DAMIÃO DA CUNHA, ela repousa no facto
de os conhecimentos fortuitos não terem sido objecto de individualização no
despacho de autorização da escuta telefónica.
É uma posição próxima à de alguns autores italianos como ERCOLI, GREVI
ou ILLUMINATI292, que sustentam a razão de ser do art. 270.º, n.º 1 do CPPI
(que se refere à utilização do material probatório recolhido através de escutas
telefónicas, noutro processo, sob certos requisitos), no facto de que utilizar os
registos noutro processo significa esvaziar de conteúdo a garantia
constitucional da motivação do despacho de autorização da medida. O crivo
preventivo do juiz é, segundo estes autores, ultrapassado, porque os
pressupostos para a emissão do despacho não foram acertados.
No entanto, estes autores, não defendem a não valoração dos
conhecimentos fortuitos por esta razão, vindo antes afirmar que o art. 270.º,
n.º 1 do CPPI, que permite essa mesma valoração, vem constituir-se como um
travão a este fenómeno, em cumprimento do art. 15.º da Constituição italiana.
Ou seja, parece-nos que DAMIÃO DA CUNHA leva mais longe a sua posição do
que estes autores.

291
No entanto, merece ser salientado que ainda antes da entrada em vigor deste novo número, tanto a
maioria da jurisprudência (a título de exemplo, Ac. do TRL 11/10/2007; Ac. do STJ de 23/10/2002; Ac. do TRL
de 17/08/2007), como da doutrina (por exemplo, COSTA ANDRADE; MARQUES DA SILVA; ANDRÉ LAMAS
LEITE; GUEDES VALENTE), pronunciava-se no sentido da valoração condicional dos conhecimentos fortuitos.
292

Apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811.
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III. Não podemos concordar com a tese do citado autor. Resulta do art.
187.º, n.º 1 do CPP que o JIC apenas pode autorizar uma escuta telefónica por
um dos crimes elencados no art. 187.º, n.º 1 e 2 do CPP, pelo que esse crime
tem de ser especificado no despacho de autorização. Ora, esta exigência visa
evitar que possam ser realizadas escutas telefónicas por todo e qualquer crime,
incluindo criminalidade de pouca gravidade, em relação à qual a medida seria
desproporcional, violando o art. 18.º, n.º 2 da CRP.
No que concerne aos conhecimentos fortuitos, os mesmos enquanto crimes
descobertos ocasionalmente e não conhecidos no início da investigação, não
podem, por essa mesma razão, ser objecto de individualização no despacho
que autorizou a medida. A esta impossibilidade, acresce o facto de a medida
ter de ser fundamentada de acordo com os elementos de prova disponíveis no
momento da prolação do despacho, sendo assim inviável, se não mesmo
impossível, exigir que esses crimes (que se traduzem em conhecimentos
fortuitos) constem do despacho de autorização da escuta telefónica, dado que
a mesma não tem por escopo a sua investigação, por os mesmos serem
desconhecidos da mesma293. É assim escopo do art. 187.º, n.º 7 do CPP, ao
condicionar a valoração dos conhecimentos fortuitos a determinados
pressupostos, evitar a circulação das gravações telefónicas, donde resulta um
crime desligado do objecto em investigação, sem qualquer fronteira ou
barreira, podendo dar-se uma irremediável lesão dos direitos fundamentais
daquele ou daqueles contra quem a prova será valorada, pelo facto de a
valoração da prova desse crime, porque obtida através de uma escuta
telefónica, ainda não ter sido submetida ao juízo de proporcionalidade em
todas as suas vertentes.
IV. Por outro lado, como verificamos, não existe uma adesão da
jurisprudência nacional a estas teses defensoras da não valoração dos
conhecimentos fortuitos, adoptando a mesma uma corrente uniformizada de
permissão de valoração de tais conhecimentos, obtidos no decurso de uma
escuta telefónica legalmente efectuada, de forma condicional. Para ilustrar esta
afirmação, basta atentarmos que no acórdão de STJ de 29 de Abril de 2010
escreveu-se que a doutrina de COSTA ANDRADE e do acórdão do STJ de 23 de
Outubro de 2002 foi vertida em letra da lei.

293
Em relação à questão de sabermos se a valoração dos conhecimentos fortuitos é uma medida
proporcional, a ela nos referiremos no ponto atinente à valoração condicional dos conhecimentos fortuitos, de
forma a não nos repetirmos (Cap. IV, Secção V, ponto n.º 21).
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V. Por fim, a nível do direito comparado, como verificámos, tanto em Itália
como na Alemanha, admite-se a valoração dos crimes ocasionalmente
descobertos que não apresentem uma conexão com a matéria de facto a ser
alvo de investigação, sob certas condições294.
No entanto, não descuramos que em termos de direito comparado, no
ordenamento jurídico espanhol, alguma jurisprudência inclina-se para a não
valoração dos conhecimentos fortuitos295. Contudo, por nós, pensamos que tal
deve-se a um regime muito lacunar que vigora em Espanha, quer em termos
materiais (a nível dos pressupostos de admissão da escuta telefónica, tendo
sido a maior parte deles construídos por via jurisprudencial), quer em termos
procedimentais (por exemplo, na regulação das transcrições das gravações), de
tal forma que o TEDH, no caso Prado Bugallo contra Espanha296, considerou
que as garantias da lei espanhola não respondem a todas as condições exigidas
pela jurisprudência desse mesmo Tribunal, especialmente as que derivam das
decisões Kruslin contra França e Huvig contra França, para que se evitem
possíveis abusos297.
Daí que existam certas diferenças entre o regime espanhol em matéria de
escutas telefónicas e o nosso, que é bastante mais completo, pelo que a
ausência de uma norma habilitadora de valoração dos conhecimentos fortuitos
conjugada com o dito regime muito lacunar é, pensamos nós, um factor de
inibição para que parte da jurisprudência espanhola valore os conhecimentos
fortuitos.
Dada assim a maior proximidade do ordenamento jurídico italiano e
alemão, em matéria de escutas telefónicas, do que o ordenamento jurídico
espanhol, com o nosso regime jurídico actualmente em vigor, temos de ter em
maior consideração os dois primeiros.

294

Veja-se o Cap. IV, Secção I, ponto n.º 12 e 13 respectivamente.

295

Como se pode ver no Cap. IV, Secção I, ponto n.º 11.

296

Cf. decisão do TEDH, Prado Bugallo vs. Espanha, de 18 de Fevereiro de 2003.

297
Estas e outras decisões podem ser consultadas no estudo de, JOÃO RAMOS DE SOUSA, “Escutas
telefónicas em Estrasburgo: o activismo jurisprudencial do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos”, Sub Júdice,
n.º 28 (2004), cit., pp. 47 a 55. No mesmo sentido crítico do texto veja-se: STC 184/2003 de 23 de Outubro de
2003; STS 99/2010, recurso n.º 1438/2009; STS 1200/2009, recurso n.º 10642/2008; STS 75/2005, recurso
n.º 547/2004 e; STS 1426/1998, recurso n.º 1709/1996.
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16.3 – Da valoração condicional dos conhecimentos fortuitos.
I. No que diz respeito à valoração condicional dos conhecimentos fortuitos,
não pode dizer-se que há apenas uma orientação, mas sim várias. Como tal,
impõe-se, antes de mais, que façamos uma breve síntese sobre as mesmas.
II. Segundo GUEDES VALENTE, são de valorar os conhecimentos fortuitos,
desde que “eles provenham de uma escuta lícita que se destinem ao
esclarecimento de um dos crimes do catálogo do art. 187.º do CPP, quer o
sujeito desses factos seja o arguido do processo em cuja vigilância telefónica se
opera, quer seja um terceiro298 – desde que tenha participado nas
comunicações e conversações –, que se mostrem indispensáveis e necessários
a esse esclarecimento e que, face a um juízo de “hipotética repetição da
intromissão” – estado de necessidade investigatório – se verifique uma
probabilidade qualificada de que em aquele processo autónomo se recorreria
à escuta telefónica por se mostrar de grande interesse para a descoberta da
verdade ou para a prova e que os conhecimentos tivessem sido comunicados
imediatamente ao juiz que autorizou ou ordenou a diligência processual”299.
Explicita o autor, que todos estes requisitos são de verificação cumulativa,
pelo que a falha de qualquer um deles irá gerar uma proibição de valoração
dos conhecimentos fortuitos.
De iure condendo, defende que, em sede de reforma do CPP, deve adoptarse a tese da valoração condicional dos conhecimentos fortuitos. Não obstante,
o mesmo autor não admite que se um conhecimento fortuito não poder ser
valorado, pela não presença de algum dos pressupostos necessários à sua
valoração, o mesmo possa valer como notícia do crime, dada “a
excepcionalidade da escuta telefónica e a restrição dos direitos fundamentais
298

Segundo o mesmo autor, o terceiro tem de ter participado na conversação para que o conhecimento
fortuito contra ele possa ser valorado (a não ser, que seja cúmplice ou comparticipante do crime), porque se
assim não for, apenas deve dar azo a uma investigação autónoma por parte do MP, ou seja, só pode valer como
notitia criminis [Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133, nota n.º 322].
Esta opinião merece alguns apontamentos. Primeiro, se o terceiro que não participa na conversa for cúmplice
ou comparticipante do crime que motivou a escuta telefónica, não estamos perante um conhecimento fortuito
mas perante um típico conhecimento da investigação. Em segundo lugar, o autor contraria-se, ao permitir a
valoração como notícia do crime desta situação, quando depois escreve na p. 136, que se o legislador,
relativamente aos conhecimentos fortuitos que não possam ser valorados, optar pela tese de FRANCISCO
AGUILAR de que os conhecimentos fortuitos deviam servir como eficácia de notícia do crime, essa posição não
merece a sua concordância e a norma será materialmente inconstitucional [Cf. GUEDES VALENTE,
Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 136].
299

Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., pp. 133 a 136.
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pessoais à reserva da intimidade da vida privada e familiar e o direito à
palavra”, de tal forma que se assim não for, entende o mesmo autor que a
norma estará ferida de inconstitucionalidade material, por violação dos
“princípios da proporcionalidade e da interpretação restritiva das normas que
afectam direitos, liberdades e garantias fundamentais – v.g. os prescritos nos
artigos 18.º, 26.º e 34.º da CRP”300.
III. Por sua vez, ANDRÉ LAMAS LEITE301, depois de definir os
conhecimentos fortuitos como “todos aqueles factos que exorbitam o núcleo
de informação prevista no meio de obtenção de prova em causa, assim
atingindo a esfera jurídica de terceiros, bem como aqueles que, atendendo ao
seu conteúdo, não se prendem com a factualidade que motivou o recurso a tal
meio”302, entende que são de valorar os conhecimentos fortuitos quando
estivermos, antes de mais, “perante suspeitas da prática, pelo arguido ou por
um terceiro, (mesmo que não apresente qualquer ligação com o processo em
que as escutas foram autorizadas) de tipos legais contidos no catálogo do art.
187.º, n.º 1, tudo parece apontar para a admissibilidade de valoração de tais
provas”303, devendo os mesmos conhecimentos ser imediatamente
transmitidos ao juiz para apreciação da validade da sua utilização.
Contudo, não se basta este autor com a necessidade de o conhecimento
fortuito se enquadrar num dos crimes catalogares, sendo indispensável fazer
intervir uma “ideia de juízo hipotético de intromissão, concretizado num
estado de necessidade investigatório. Esta figura traduz-se, uma vez mais, no
recurso à causalidade hipotética, i. e. , será de admitir a valoração dos
conhecimentos fortuitos sempre que se possa concluir que se o Tribunal no
momento em que ordenou uma dada escuta, tivesse elementos para suspeitar
da prática, pelo arguido ou por um terceiro, de outros crimes que admitissem
o recurso às escutas telefónicas, teria ordenado a execução desse meio de
obtenção de prova”304.
Exige assim este autor, como pressupostos de valoração dos conhecimentos
fortuitos, os seguintes:

300

Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 136.

301

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, “As escutas telefónicas – algumas breves reflexões em redor do seu regime e
das consequências processuais derivadas da respectiva violação”, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., pp. 38
e segs.
302

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 38.

303

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 40.

304

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., pp. 40 e 41.
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1. O conhecimento fortuito tem de dizer respeito a um crime do catálogo
legal de crimes que podem ser alvo de uma medida de intercepção das
telecomunicações.
2. É necessário fazer intervir a ideia de estado de necessidade
investigatório305.
3. No que concerne à delimitação subjectiva da valoração dos
conhecimentos fortuitos, o mesmo tanto pode dizer respeito ao suspeito
escutado, como a um terceiro.
Não pertencendo o crime ocasionalmente descoberto a um dos crimes do
catálogo legal, não podem, segundo o mesmo autor, os mesmos ser valorados,
por duas ordens de razões:
1. Em primeiro lugar, verificar-se-ia uma entorse ao princípio da
legalidade, uma vez que admitir-se-ia a valoração de material probatório
adquirido por via de uma escuta telefónica relativamente a crimes “que o
legislador entendeu não terem suficiente dignidade para serem levados à
balança de ponderação de interesses entre a inviolabilidade das
telecomunicações e a descoberta da verdade em processo penal”306.
2. Em segundo lugar, para evitar situações de abuso por parte dos órgãos
das instâncias formais de controlo, evitando-se assim que obtenham material
probatório quanto a crimes que não constam do catálogo legal.
Perante estes casos, os factos ocasionalmente descobertos, apenas podem
valer como notícia do crime, dando azo à abertura de um novo inquérito pelo
MP, uma vez que “só assim se dará cabal cumprimento ao princípio da
oficialidade”307.
IV. Por sua vez, GERMANO MARQUES DA SILVA308, permite a valoração dos
conhecimentos fortuitos que digam respeito a um crime do catálogo, resultem
da intercepção de meio de comunicação utilizado por pessoa referida no n.º 4,

305
Para justificar a exigência do estado de necessidade investigatório, escreve: “Julgamos ser esta última a
solução que melhor se quadra no nosso ordenamento jurídico, permitindo estas exigências adicionais
conseguir uma protecção mais eficaz dos direitos fundamentais que são beliscados pelas escutas, porquanto
asseguram, dentro das margens de uma concordância prática, que as instâncias formais de controlo não farão
um uso dos conhecimentos fortuitos que permita uma espécie de fraude ao próprio regime deste meio de
obtenção de prova” [Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41].
306

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41.

307

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 42.

308

Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., pp. 255 e 256.
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do art. 187.º do CPP, e na medida em que forem indispensáveis à prova desse
mesmo crime.
No que concerne à delimitação subjectiva da valoração dos conhecimentos
fortuitos, estes tanto podem ser valorados contra o suspeito escutado, como
contra qualquer terceiro, desde que o meio de comunicação seja utilizado pela
pessoa a quem a escuta telefónica se refere.
V. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE309 admite a valoração dos
conhecimentos fortuitos, na medida em que digam respeito a um delito
catalogar e em relação a pessoa que possa ser incluída no catálogo legal de
alvos da intercepção das telecomunicações, sendo a mesma indispensável à
prova do crime no outro processo.
VI. Emblemática, neste domínio, é a posição de COSTA ANDRADE310, na
medida em que foi pioneiro no tratamento da questão entre nós e pelo facto
de a sua orientação ter grande eco entre outros autores e a nível jurisprudencial.
Entende, este autor, que são de valorar os conhecimentos fortuitos que se
reportem a um crime do catálogo legal do art. 187.º do CPP (exigência esta
que o autor tem por mínima), mas exigindo, simultaneamente, que se
reproduza a ideia de estado de necessidade investigatório ou também
denominado juízo hipotético de intromissão. Ou seja, há que verificar se a
utilização das gravações em outro processo, em curso ou a instaurar, é
indispensável para a prova desse mesmo crime e a medida é proporcional face
ao interesse que visa salvaguardar-se. Como escreve COSTA ANDRADE,
apontando a necessidade de chamar à colação o princípio da
proporcionalidade: “Por esta via, assegurar plena e contínua obediência ao
programa político-criminal subjacente àquele regime e às decisões de
concordância prática que lhe emprestam sentido. E que seguramente não
contendem apenas com a gravidade do delito, mas também com um conjunto
integrado de exigências, como o grau de suspeita e a própria urgência
criminalística da medida”311.
VII. Por fim, temos a posição daqueles que na sequência do entendimento
do Supremo Tribunal Federal alemão (BGH) expresso na decisão de

309

Cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 511, ponto n.º 14.

310

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., pp. 311 e 312.

311

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310.
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15/03/1976312 de que podem ser valorados os conhecimentos fortuitos que se
subsumam a um crime catalogar ou que estejam em conexão com a suspeita
de um crime do catálogo.
Esta solução, adaptada ao nosso ordenamento jurídico processual penal,
significaria que tanto poderiam ser valorados os conhecimentos fortuitos que
se cifrassem em delitos catalogares (constantes do art. 187.º, n.º 1 do CPP),
como os delitos que embora não pertencendo ao mesmo, apresentassem uma
conexão com um qualquer crime do catálogo, ou no entendimento do BGH,
na decisão de 18/03/1998313, apresentassem uma estreita conexão com o delito
catalogar que motivou a escuta telefónica314.
Secção III – Dos pressupostos materiais de índole objectiva de
valoração dos conhecimentos fortuitos – solução adoptada.
17 – Da não possibilidade de valoração de delitos extra – catalogares.
I. Dada a grande multiplicidade de opiniões que existem entre nós, dentro
da tese da valoração condicional dos conhecimentos fortuitos (de tal forma,
que podemos falar de espécies das espécies), cumpre atentarmos, antes de
mais, na bondade desta última solução, uma vez que é a que mais se afasta das
restantes.
Como vimos, entende o Supremo Tribunal Federal alemão que os
conhecimentos fortuitos podem ser valorados, quer os crimes ocasionalmente
descobertos pertençam ao catálogo legal, quer não se reconduzindo ao dito,
apresentem uma conexão com o delito que motivou a escuta telefónica. Como
já tivemos oportunidade de referenciar, não concordamos com esta orientação,
na medida em que se entre o delito que serviu de fundamento à realização da
escuta telefónica e o delito ocasionalmente descoberto existe uma conexão
relevante, apurada nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, então o crime
descoberto é um verdadeiro conhecimento da investigação.

312

Cf. decisão do BGH de 15/03/1976, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 307.

313

Cf. decisão do BGH de 18/03/1998, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 35.

314

Esta segunda solução foi chamada à colação, na UMRP, pelo Professor Doutor PAULO DE SOUSA
MENDES da seguinte forma: “Quando muito, seria de ponderar também a utilização de conhecimentos fortuitos
se revelarem uma conexão com a suspeita do crime que suscitou a escuta, a exemplo da jurisprudência actual
do Supremo Tribunal Federal alemão” [Intervenção de PAULO DE SOUSA MENDES, Acta n.º 18, da UMRP, de
24 de Abril de 2006].
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No entanto, cabe perguntar se um delito extra-catalogar que não se
encontre em conexão com o delito que legitimou a escuta telefónica, ou se
encontrar em conexão com um outro delito (e assim não se assumindo como
um conhecimento da investigação, mas um verdadeiro conhecimento fortuito)
pode ser valorado. Assim, referir-nos-emos à eventual possibilidade de serem
valorados delitos extra-catalogares que sejam de qualificar como
conhecimentos fortuitos. Na nossa opinião, tal orientação não deve ser
seguida, pelas seguintes razões:
1. Em primeiro lugar, ao estendermos a valoração dos conhecimentos
fortuitos a delitos extra-catalogares, estamos a potenciar eventuais situações de
abuso por parte das autoridades competentes para a investigação, que podem
invocar um crime do catálogo como base da medida, com o único intuito de
descobrirem delitos fora desse mesmo catálogo e que, por conseguinte, não
podem ser alvos autónomos de uma escuta telefónica.
Teríamos, como já referimos antes, escutas de quase-prospecção, ou seja,
que podem não somente visar a descoberta de material probatório para a
fundamentação factual da prática do crime motivador da intercepção das
telecomunicações, mas também a descoberta de outros delitos completamente
desligados do objecto do processo em investigação315.
2. Em segundo lugar, ao estendermos a valoração dos conhecimentos
fortuitos a ilícitos típicos que não pertencem ao catálogo desenhado pelo
legislador, seria fazer com que a norma assim construída padecesse, na nossa
óptica, de uma inconstitucionalidade material, por violação do princípio da
proporcionalidade, ou também designado da proibição do excesso (art. 18.º,
n.º 2 da CRP).
Ora, a proporcionalidade no domínio das escutas telefónicas e, mais
precisamente, no domínio da valoração dos conhecimentos fortuitos, liga-se,
entre outros vectores, à necessidade do crime em investigação, ou a investigar,
apresentar uma certa gravidade, seja a mesma expressa através da medida legal
da pena (o que podemos denominar de gravidade quantitativa), seja expressa
através de uma certa transcendência social do delito (o que podemos
denominar de gravidade qualitativa)316.

315
Igualmente sensível a este argumento, ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41,
falando em “burla de etiquetas” e, GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 116.
316
No sentido de que a proporcionalidade para ser respeitada apenas podem admitir-se escutas telefónicas
por crimes graves, cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., pp. 55 e 56; COSTA ANDRADE,
Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310. Em Espanha, por exemplo, cf. JOAN QUERALT, Liber Amicorum, 2006, cit.,
p. 1142 e STS 1200/2009, recurso n.º 10642/2008 e, em Itália por via do art. 266.º, n.º 1 do CPPI.
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Ou seja, admitir-se a realização de uma escuta telefónica por uma mera
“bagatela penal” e, por consequência, admitir-se a valoração de um
conhecimento fortuito nas mesmas condições, faria com que não existisse um
equilíbrio entre os interesses no recurso a tal medida (interesse público na
perseguição dos criminosos e a eficácia da investigação criminal) e os direitos,
liberdades e garantias restringidos, a saber, o direito à inviolabilidade das
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), o direito à reserva da intimidade
da vida privada e o direito à palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP).
Como nota ANDRÉ LAMAS LEITE, “tudo se passaria como se, por
circunstâncias de vária ordem, se acabasse por admitir o recurso ao material
recolhido por intermédio das escutas telefónicas face a crimes que o legislador
expressamente entendeu não terem suficiente dignidade para serem levados à
balança de ponderação de interesses”317.
Vejamos mais de perto o princípio da proporcionalidade ínsito no art. 18.º,
n.º 2 da CRP. Decompõe-se o mesmo em três subprincípios. A saber: o
princípio da idoneidade ou adequação, o princípio da necessidade ou da
indispensabilidade e o princípio da proporcionalidade stricto sensu.
Destes subprincípios, o primeiro significa que a medida deve ser apta a
realizar o fim prosseguido com a restrição, que permita alcançar ou contribuir
para alcançar esse fim. Sem dúvida que a valoração de um conhecimento
fortuito, que dissesse respeito a um delito extra-catalogar, seria apta, ou pelo
menos contribuiria, para aumentar a eficácia da investigação e por conseguinte
satisfazer o interesse público na perseguição e punição dos criminosos.
Por sua vez, o princípio da indispensabilidade ou necessidade, postula que
se utilize o meio mais suave ou menos restritivo que precise de ser utilizado
para atingir o fim em vista, nas palavras de REIS NOVAIS318. Ora, podemos
admitir que só através de uma escuta telefónica possa prosseguir-se na
investigação de uma “bagatela penal”, por já anteriormente todas as tentativas
de descoberta da verdade, através de outros meios de obtenção de prova, se
terem gorado.
Por fim, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito impõe que se
faça uma comparação entre dois termos, sendo este mesmo princípio que é o
instrumento privilegiado de controlo das medidas restritivas da liberdade.

317

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41.

318

Cf. JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais, 2004, cit., p. 171.
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Os pólos a comparar são, de um lado, a importância do fim almejado através
da medida restritiva e, de outro lado, a gravidade do sacrifício que se impõe
com a restrição319.
Assim, ao admitirmos a valoração dos conhecimentos fortuitos que não se
enquadrem no catálogo legal do art. 187.º do CPP, por não revestirem a
dignidade penal suficiente para dele fazerem parte, estaríamos a violar esta
terceira dimensão do princípio da proporcionalidade, pelo que a medida seria
excessiva face aos valores a salvaguardar320.
3. Em terceiro lugar, esta orientação não tem apoio nem na letra da lei,
nem no seu sentido.
Sendo o ponto de partida da interpretação da lei o seu texto (art. 9.º, n.º 1
do Código Civil), as palavras utilizadas pelo legislador para expressar uma
determinada realidade, logo concluímos pela leitura do art. 187.º, n.º 7 do
CPP, que esse mesmo legislador foi claro ao prescrever que apenas podem ser
valorados os conhecimentos fortuitos que se reconduzam a um dos crimes do
catálogo legal321. O que, na nossa óptica, se trata de uma opção lógica, uma
vez que se aquele elenco deve ter-se por taxativo e as escutas telefónicas só com
base nos crimes nele previstos podem ser efectuadas, também os
conhecimentos fortuitos devem ter como limite inultrapassável a necessidade
de o crime em que os mesmos se traduzem pertencer àquele catálogo, uma vez
que, perante estes, é necessário proceder à repetição do juízo de
admissibilidade que preside àquelas, em virtude da sua falta de conexão com a
matéria em investigação.
Por outro lado, não nos parece que o sentido, a ratio legis, da norma, vá no
sentido de permitir a valoração dos conhecimentos fortuitos que não se
319

“Tanto basta para se perceber uma ineliminável vinculação entre o princípio da proporcionalidade e a
avaliação subjectiva do justo, daquilo que deve ser, em função do sentimento de Justiça ou da ideia de direito
daquele que decide, que julga ou que pondera. De facto, no controlo da proporcionalidade trata-se
essencialmente de valorar, sopesar, comparar sacrifícios (de liberdade individual) e benefícios obtidos ou
visados, vantagens e desvantagens da restrição objecto do controlo. Assim se compreende que, no domínio
das restrições aos direitos fundamentais, a proporcionalidade seja frequentemente identificada com a
ponderação de bens” [Cf. JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais, 2004, cit., p. 179].
320
Estaríamos também por esta via a potenciar situações de fraude à lei, uma vez que como notou o Dr. RUI
PEREIRA, Acta n.º 18, da UMRP, de 24 de Abril de 2006: “Não há razão para ser mais compreensivo em relação
aos conhecimentos fortuitos do que na definição, ex ante, dos crimes que podem ser objecto de intercepção.
O regime é propositadamente fechado, em sistema de numerus clausus, para se obter uma concordância prática
entre as necessidades da investigação e de prova e o direito à reserva da intimidade da vida privada. O equilíbrio
pode ser rompido se se permitir o alargamento da lista de crimes de modo indirecto”.
321
Como nota OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., p. 378: “ A letra não é só o ponto de partida, é também
um elemento irremovível de toda a interpretação. Quer isto dizer que o texto funciona também como limite da
busca pelo espírito. Para além disto, porém, não se estaria a interpretar a lei mas a postergá-la, chegando-se a
sentidos que não encontrariam na letra qualquer apoio”.
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reconduzam a um crime do catálogo. Neste sentido parece apontar tanto o
elemento histórico na sua vertente de trabalhos preparatórios, uma vez que
resulta claro das actas da UMRP que apenas podem valorar-se os
conhecimentos fortuitos que se reconduzam a um crime catalogar, e da
interpretação sistemática do art. 187.º, n.º 1 e 7 do CPP, uma vez que se o
primeiro apenas permite que sejam autorizadas escutas por um dos crimes aí
elencados, também devemos concluir que os conhecimentos fortuitos só
podem ser valorados nessa condição, sob pena de se abrirem brechas, por via
indirecta, nesse mesmo catálogo que deve ter-se por taxativo.
Assim sendo, como a letra não traiu o espírito da lei, no sentido de que o
segundo não vai mais longe do que a primeira, não há fundamento para uma
interpretação extensiva do mesmo.
4. Em quarto lugar, verificamos que esta posição não merece acolhimento
na nossa jurisprudência, tendo-se formado uma jurisprudência constante no
sentido da exigência de o conhecimento fortuito para poder ser valorado, tenha
de cifrar-se num delito catalogar.
II. Posto isto, cumpre apurar quais os pressupostos que, no nosso
entendimento, devem estar presentes para que os conhecimentos fortuitos,
obtidos no decurso de uma escuta telefónica legalmente efectuada, possam ser
valorados.
18 – Dos pressupostos materiais de índole objectiva de valoração dos
conhecimentos fortuitos.
18.1 – Da necessidade de a escuta telefónica ter de ser legalmente
autorizada.
I. Antes de mais, a escuta telefónica, da qual resulta o conhecimento
fortuito, tem de ser legalmente autorizada322 (i.e., têm de estar cumpridos os
pressupostos de admissibilidade exigidos pelo art. 187.º do CPP, para que da
322
Neste sentido, cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133, estando também presente
em toda a exposição de FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 3, 5 e 6 em especial; Ac. TRP
de 16/01/2008; Processo n.º 0743305; Relator: LUÍS GOMINHO e Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo n.º
538/00.OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES RAMOS. No mesmo sentido, no ordenamento jurídico alemão, cf.,
por todos, KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97.

Segundo o TEDH, a reserva de lei constitui um pressuposto formal do princípio da proporcionalidade e, em
consequência, necessário à concepção do princípio da legalidade num Estado de Direito democrático, que
consagre o princípio da supremacia da lei. Neste sentido, podem ver-se as seguintes decisões: Handyside vs.
Reino Unido, de 7/12/1976; The Sunday Times vs. Reino Unido, de 26/04/1979; Huvig vs. França, de
24/04/1990; Valenzuela Contreras vs. Espanha, de 30/07/1998.
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mesma a investigação criminal possa socorrer-se) e realizada em cumprimento
pelas formalidades exigidas para a operação, ínsitas no art. 188.º do CPP, dado
que o não cumprimento destes pressupostos irá gerar uma nulidade, nos
termos do art. 190.º do CPP323.
II. Embora não nos alarguemos demasiado sobre as consequências da
violação dos pressupostos materiais e formais de admissibilidade das escutas
telefónicas, dado que sobre este tema nos deteremos de forma mais atenta no
capítulo seguinte, convém, desde já, elucidar que enquanto a falta dos
pressupostos
materiais
de admissibilidade
da
intercepção das
telecomunicações telefónicas (que ao serem exigidos visam proteger os direitos
fundamentais restringidos por este método de obtenção de prova e plasmam o
juízo de proporcionalidade tal como exigido pelo art. 18.º, n.º 2 da CRP levado
a cabo pelo legislador), geram uma proibição de prova que, por sua vez, se cifra
numa nulidade extra-sistemática sujeita ao regime dos artigos 32.º, n.º 8 da
CRP, 190.º, 118.º, n.º 3 e 126.º, n.º 3 do CPP que implica uma não
possibilidade da sua sanação, mesmo com o trânsito em julgado da decisão
final, a possibilidade do seu conhecimento oficioso em qualquer fase do
processo e o facto de ser fundamento de recurso extraordinário de revisão, nos
termos do art. 449.º, n.º 1, alínea e) do CPP, ao passo que a violação ou não
observância de meras formalidades das operações que não têm por escopo a
protecção de direitos, liberdades e garantias, mas apenas disciplinar a execução
desse mesmo método de obtenção de prova (sendo assim meras regras de
produção de prova, que visam disciplinar o procedimento exterior de
realização da prova) vai gerar uma nulidade reconduzível ao sistema geral das
nulidades do CPP, mais precisamente uma nulidade sanável (art. 120.º do
CPP).

323
Sobre as diferentes reacções do ordenamento jurídico, consoante falte um pressuposto de
admissibilidade material ou formal da escuta telefónica, nos debruçaremos mais adiante quando tratarmos da
questão da falta dos pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos, no Cap. V, Secção II, ponto n.º
26.

No entanto, podemos já adiantar que tem sido entendimento corrente do STJ que, enquanto a falta de um
pressuposto de índole material de admissibilidade das intercepções telefónicas gera uma verdadeira proibição
de prova, a falta de um pressuposto de índole formal apenas gera uma nulidade reconduzível ao sistema geral
das nulidades do CPP, mais precisamente uma nulidade sanável, nos termos do art. 120.º do CPP.
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18.2 – Da necessidade de o crime que consubstancia o conhecimento
fortuito ter de pertencer ao catálogo legal.
I. As razões que nos levam a considerar que o crime em que se
consubstancia o conhecimento fortuito tem de ser um delito reconduzível ao
catálogo de crimes do n.º 1, do art. 187.º do CPP324, já atrás foram aduzidas
aquando da crítica à posição do Supremo Tribunal Federal alemão, no sentido
de permitir a valoração de crimes que, embora não pertencendo ao catálogo
legal, apresentem uma conexão com um desses ilícitos típicos325.
Sinteticamente, eram as razões as seguintes:
1. Só podendo ser valorados os conhecimentos fortuitos que se traduzam
num crime do catálogo é que pode evitar-se a potenciação de eventuais
situações de abusos por parte das autoridades competentes para a investigação
criminal.
2. Uma norma que admitisse a valoração dos ditos conhecimentos, que se
traduzissem em delitos extra-catalogares, seria, na nossa óptica,
inconstitucional, por violação do princípio da proibição do excesso, na sua
dimensão da proporcionalidade em sentido estrito (art. 18.º, n.º 2 da CRP).
3. A lei é clara ao apenas permitir a valoração dos conhecimentos fortuitos
que consubstanciem um delito catalogar (art. 187.º, n.º 7 do CPP), sendo que,
como atrás vimos, não há fundamento para que se faça uma interpretação
extensiva da norma, no sentido de alargar a valoração dos conhecimentos
fortuitos a esses delitos, uma vez que o espírito da lei não é mais amplo que a
sua letra e, porque nos encontramos perante normas restritivas de direitos
fundamentais, onde deve imperar a ideia da sua não aplicação analógica e
interpretação extensiva, sob pena de o intérprete ir mais longe do que o que o
legislador pretendeu e criar ele próprio restrições aos direitos, liberdades e
garantias.

324
Neste sentido, ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 40; GUEDES VALENTE,
Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133; GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II,
2008, cit., p. 256; PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 511; COSTA ANDRADE, Sobre as
proibições, 1992, cit., p. 311. A nível jurisprudencial, expressamente: Ac. do TRP de 16/01/2008; Processo n.º
07443305; Relator: LUÍS GOMINHO; Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133; Relator: LEAL
HENRIQUES; Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00.OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES RAMOS e; Ac.
do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO MOURA.
325

Veja-se o Cap. IV, Secção III, ponto n.º 17.
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4. Em quarto lugar, também verificámos que é posição maioritária da
nossa jurisprudência, apenas admitir a valoração de conhecimentos fortuitos
que se traduzam em delitos catalogares326.
5. Em quinto lugar e, por último, também a nível do direito comparado
podemos recolher orientações idênticas à do nosso CPP.
É o caso, por exemplo, do art. 270.º, n.º 1 do CPPI, que exige como
pressuposto de valoração dos conhecimentos fortuitos a necessidade de o crime
ocasionalmente descoberto que o consubstancia se enquadrar no art. 380.º do
mesmo código, relativo ao catálogo de crimes sob os quais impende a
obrigatoriedade de detenção em flagrante327/328.
II. Podemos assim concluir, no que concerne a este pressuposto de
valoração dos conhecimentos fortuitos, que ele tem-se por bem fundado, pelo
que concordamos com a solução legal explanada no art. 187.º, n.º 7 do CPP.
Problema que pode suscitar-se, no campo deste pressuposto, prende-se
com o facto de o JIC competente para a prolação do despacho de
admissibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos evidenciar dúvidas
relativamente à qualificação jurídica dos factos. Perante esta situação, em que
o JIC tem dúvidas em saber se aqueles factos em concreto se subsumem, ou
não, num dos crimes do catálogo, não pode funcionar o princípio in dubio pro
reo, uma vez que este não tem aplicação no campo da qualificação jurídica329,
devendo o JIC seguir os cânones e princípios geralmente aceites da
326

Veja-se o Cap. IV, Secção II, ponto n.º 15.3.

327

Segundo DAMIÃO DA CUNHA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 213, em regra estes delitos do art. 380.º
do CPPI são considerados mais graves. Como notam ANDREA ANTONIO DALIA / MARZIA FERRAIOLI, Manuale,
2003, p. 268, a detenção em flagrante apresenta uma natureza excepcional e provisória. Como tal, é por esta
razão que o legislador não se limita a prever os casos de detenção em flagrante, articulando igualmente,
segundo um critério de gravidade decrescente, os crimes para os quais a mesma é legítima.
328
No mesmo sentido, no ordenamento jurídico espanhol, embora não haja um catálogo de crimes para os
quais a escuta telefónica esteja legitimada, tem-se sustentado que para que a mesma seja autorizada é
necessário que o delito que a motiva seja um delito grave. Esta gravidade pode resultar de um critério
quantitativo, ou seja, em termos de pena abstractamente aplicável (superior a três anos) ou de um critério
qualitativo, i.e., quando o crime, não obstante não ser quantitativamente considerado grave, se reveste de uma
certa transcendência social [Cf. JOAN QUERALT, Liber Amicorum, 2006, cit., p. 1142].

Assim sendo, por via de uma leitura sistemática que vise obstar a situações de fraude à lei, temos de concluir
que para que os conhecimentos fortuitos fossem valorados em Espanha, necessário seria que o crime em que
o dito conhecimento se traduz cumprisse o requisito em questão.
329
Assim, CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 114. No mesmo sentido, escreve, FIGUEIREDO
DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 215 que, “o princípio in dubio pro reo vale, só, evidentemente, em
relação à prova da questão de facto e já não a qualquer dúvida suscitada dentro da questão de direito: aqui a
única solução correcta residirá em escolher, não o entendimento mais favorável ao arguido, mas sim aquele
que juridicamente reputar mais exacto”.
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interpretação jurídica, buscando assim a solução mais correcta, mesmo que tal
implique a solução mais gravosa para o visado.
Por outro lado, quando o processo apresente uma pluralidade de arguidos,
sem que a algum ou alguns sejam imputados os crimes do catálogo do art.
187.º, n.º 1 do CPP, as escutas telefónicas só podem ser utilizadas contra
aqueles sob os quais impende a suspeita de terem cometido algum crime do
catálogo e, já não, contra os restantes, ficando, no entanto, ressalvada a sua
eficácia de notícia do crime.
18.3 – A utilização do conhecimento fortuito tem de se mostrar
indispensável para a prova do crime no novo processo
(subsidiariedade).
I. Antes de entramos numa análise mais detida deste pressuposto de
valoração dos conhecimentos fortuitos, cumpre apurar, em primeiro lugar, o
que deve por ele entender-se no domínio da autorização de uma escuta
telefónica.
Nesse ponto, a subsidiariedade desdobra-se em duas exigências330. Em
primeiro lugar, exige que a prova ou a descoberta da verdade não possa ser
alcançada por outro método de cariz menos restritivo dos direitos
fundamentais do visado331. Ou seja, a escuta telefónica tem de ser necessária,
no sentido em que é o único meio através do qual pode coligir-se o material
probatório relevante, dando-se assim cumprimento ao princípio da
necessidade ou indispensabilidade, enquanto princípio que emana da
proibição do excesso e, por isso, com assento constitucional no art. 18.º, n.º 2
da CRP.
Em segundo lugar, “é necessário que a escuta telefónica se revele um meio
em concreto adequado a mediatizar aquele resultado, o que equivale a afirmar
a exigência da idoneidade, dimensão conatural do princípio da

330
331

Neste sentido, Ac. do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: JOÃO CARROLA.

Não significa isto que o recurso à escuta telefónica tenha de ser o último método de obtenção de prova
do ponto de vista cronológico. Como nota o Ac. do STJ de 15/02/2007; Processo n.º 06P4092; Relator:
RODRIGUES DA COSTA: “Tendo-se o recorrente limitado, no recurso interposto para a Relação em matéria de
intercepções telefónicas, a dizer que o princípio da subsidiariedade foi violado, pois quanto ao arguido não
existe outro tipo de investigação nem quaisquer diligências que levassem a concluir que o arguido tenha
praticado o crime pelo qual foi condenado, será de concluir que esta alegação, só por si, não corresponde a
nada, pois é manifesto que não é preciso que tenham havido necessariamente outras diligências ou o recurso
a outros meios de prova para que se afirme a indispensabilidade das escutas telefónicas”. No entanto, contra,
veja-se o Ac. do TRL de 24/11/2004; Processo n.º 7166/2004-3; Relator: CARLOS ALMEIDA.
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subsidiariedade”332. Visa-se com esta segunda dimensão dar cumprimento ao
princípio da adequação (art. 18.º, n.º 2 da CRP), exigindo que a medida seja
adequada para a descoberta do material probatório pretendido pela
investigação333.
II. Por outro lado, outra questão que pode colocar-se é que o n.º 1, do art.
187.º do CPP estatui que, para que a escuta telefónica seja autorizada, é
necessário, entre outros requisitos, que a mesma seja indispensável para a
descoberta da verdade ou que a prova, seria, de outra forma, impossível ou
muito difícil de obter, ao passo que o n.º 7 do mesmo artigo apenas se refere à
indispensabilidade para a prova. Serão assim as duas frases sinónimas? Isto é,
sendo algo indispensável para a prova significa que o é também para a
descoberta da verdade?
No fundo, trata-se de saber se podem os dois incisos legais ser interpretados
da mesma forma, ou se, pelo contrário, o segmento do n.º 7 apresenta um
carácter mais restritivo.
Para darmos uma resposta a esta questão, temos de apurar qual é a
finalidade da prova, o que é que ela visa traduzir. E se concluirmos que a prova
visa traduzir a verdade, então dizer que a escuta telefónica tem de ser
indispensável para a prova ou para a descoberta da verdade é a mesma coisa,
pelo que o requisito da indispensabilidade do n.º 7 pode ser interpretado de
forma idêntica ao do n.º 1, do art. 187.º do CPP.
Assim sendo, quando no n.º 1 se fala em verdade, devemos levar em linha
de conta que esta expressão “deve ser tomada num duplo sentido: no sentido
de uma verdade subtraída à influência que, através do seu comportamento
processual, a acusação e a defesa queiram exercer sobre ela; mas também no
sentido de uma verdade que, não sendo absoluta ou ontológica, há-de ser antes
de tudo uma verdade judicial, prática, não uma verdade obtida a todo o preço
mas processualmente válida”334.

332

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 291.

333

No que concerne à necessidade de observância do princípio da proporcionalidade no âmbito da CEDH, o
TEDH tem entendido que o mesmo pode retirar-se do segmento do art. 8.º, n.º 2 da dita Convenção, na parte
em que exige que a medida seja necessária numa sociedade democrática. Como nota LORENA BACHMAIER
WINTER [2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 172], daqui retira o TEDH o critério da necessidade,
idoneidade e proporcionalidade strico sensu da medida, a par da exigência de mecanismos de controlo da
medida por parte do cidadão.
334

Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 193 e 194.
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Por sua vez, no que concerne ao fim da prova, esta tem como finalidade
imediata a demonstração da realidade dos factos (art. 341.º do CC), embora
com respeito pelas ideias de um processo justo e respeitador da dignidade da
pessoa humana335.
Ora, da conjugação destas ideias, logo verificamos que a demonstração da
realidade dos factos (enquanto finalidade da prova) visa exactamente apurar a
verdade no sentido que atrás lhe foi emprestado.
Assim, dizer que a escuta telefónica tem de ser indispensável para a prova
ou para a descoberta da verdade é, na nossa óptica, algo de similar, dado que
a finalidade imediata da prova é a demostração da realidade factual e esta
realidade nada mais pode ser senão a verdade. Como nota JORDI FERRER
BELTRÁN, sustenta-se assim uma relação teleológica entre prova e verdade,
i.e., a verdade é o objectivo último da actividade probatória. Assim, “se uma
das principais funções do Direito é a regulação de uma conduta, o
cumprimento desta função requer que no processo se apliquem as
consequências jurídicas previstas nas normas, se, e só se, se produziram
efectivamente os factos condicionantes dessas consequências. Para tal, a prova
como actividade tem a função de comprovar a produção desses factos
condicionantes o que é o mesmo que determinar o valor de verdade dos
enunciados que descrevem a sua ocorrência.
E, o êxito da prova produz-se quando os enunciados sobre os factos que
declaram provados são verdadeiros, pelo que pode sustentar-se que a função
da prova é a determinação da verdade sobre os factos. Por um lado, a
independência entre as relações conceptual e teleológica entre verdade e prova
permite que possa dar-se perfeitamente o caso de um enunciado fáctico que
resulta juridicamente provado seja falso. Também, ao inverso, um enunciado
fáctico verdadeiro pode ter-se por não provado. A única coisa que pode dizerse neste caso é que a prova não cumpriu a sua função ou finalidade”336.
Por conseguinte, quando o n.º 7 do art. 187.º do CPP emprega a expressão
“ser indispensável para a prova”, é o mesmo que se dissesse ser indispensável
335

Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 110.

336

Cf. JORDI FERRER BELTRÁN, Prueba y verdad en el Derecho, Madrid: Marcial Pons, 2002, cit., pp. 80 e 81.
No entanto, como nota o autor, não pode descurar-se que a prova tenha outras finalidades e objectivos que
variem em cada momento histórico e de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico.
Segundo JOHN GILISSEN [apud, GUEDES VALENTE, Escutas telefónicas, 2008, cit., p. 25] “a prova funciona
como um mecanismo pelo qual se tenta estabelecer a verdade de uma alegação, de um direito ou de um facto”.
Assim, a escuta telefónica destina-se a descobrir e recolher, nos limites em que a lei processual penal as admite,
segundo GUEDES VALENTE [Escutas telefónicas, 2008, cit., p. 25], “provas reais – elementos materiais e factuais
do crime e elementos materiais móbil do próprio crime – e localizar, contactar e, posteriormente, apresentar
em juízo as provas pessoais – quer agentes ou co-agentes do crime […] ”.
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para a verdade, pelo que, neste segmento, o n.º 7 e o n.º 1 do art. 187.º do
CPP, podem ser entendidos de forma semelhante.
III. Entrando já no domínio do pressuposto da indispensabilidade
propriamente dito, para que as gravações das escutas telefónicas sejam
enviadas e valoradas noutro processo, têm as mesmas de ser indispensáveis
para a prova, ou seja, é necessário que nesse mesmo processo para onde os
suportes magnéticos e relatórios vão ser enviados, não seja possível recorrer a
outro método de obtenção de prova que, de forma menos intrusiva e, por
consequência, menos restritivo dos direitos fundamentais dos cidadãos,
permita o apuramento da realidade dos factos.
Nos processos a instaurar, significa que o JIC do processo onde a escuta
telefónica foi autorizada tem de fazer um juízo de prognose, no sentido de
apurar se essa mesma prova poderia, ou não, ser obtida por método de
obtenção de prova menos intrusivo, podendo levar em linha de conta factores
normalmente associados à dificuldade de obtenção de prova, como por
exemplo, o facto de se deparar perante um fenómeno de criminalidade
organizada e complexa. Esse mesmo juízo de prognose deve ser avaliado de
acordo com a matéria factual de que o JIC disponha no momento em que a
sua decisão foi proferida e não com base no que adiante venha a apurar-se337.
Não pode descurar-se que, neste juízo de necessidade, o JIC poderá ter de
recorrer às regras da experiência, da lógica e, sobretudo, às ciências que
estudam os fenómenos criminais, como fonte auxiliar do seu juízo. Assim, por
exemplo, perante fenómenos de criminalidade organizada ou altamente
complexa, em princípio, as ciências que estudam os fenómenos criminais dirnos-ão que os métodos “tradicionais” de recolha da prova, menos intrusivos
dos direitos fundamentais, não se mostrarão adequados à descoberta da
matéria factual, pelo que estas regras desempenharão um papel muito
importante enquanto coadjuvantes da decisão. Ponto é, que haja, pelo menos
um qualquer substrato factual que indicie ou demonstre que aquele
conhecimento fortuito, em concreto, se insere nesse mesmo fenómeno
criminal338. A não ser assim, a decisão do JIC mais não seria do que puramente
discricionária, se não mesmo arbitrária.
337
Pelo que se o JIC a considerar indispensável para a prova de acordo com os elementos de facto de que
disponha nesse momento e a decisão estiver acertada, mas tal não se revelar acertado com o decorrer das
investigações no novo processo, mesmo assim as gravações de onde brotaram os conhecimentos fortuitos
podem ser valoradas.
338
Contudo, não basta que estejamos perante fenómenos de criminalidade organizada altamente complexa
para que se permita a valoração dos conhecimentos fortuitos. É necessário que o crime ocasionalmente
descoberto seja um crime do catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP, uma vez que como notou o TCF alemão em
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Quanto ao grau de convicção exigido, não nos parece ser necessária uma
certeza absoluta, sob pena de a operabilidade e eficácia prática do instituto
ficar reduzida a muito pouco, mas também não será suficiente uma leve
suspeita, na medida em que não se mostra compatível com o carácter
altamente restritivo da medida em causa. Pensamos que é de exigir, assim, uma
probabilidade qualificada de no novo processo, a prova não poder ser
adquirida por meio menos gravoso, pelo que se o JIC não lograr obter esse
mesmo grau de convicção deve funcionar o princípio in dubio pro reo e não ser
permitida a valoração dos conhecimentos fortuitos, de acordo com uma leitura
que dê uma maior efectividade à protecção dos direitos, liberdades e garantias,
mas levando em linha de conta a sua colisão com outros bens
constitucionalmente consagrados, como por exemplo, a eficácia da
investigação criminal e o reafirmar das expectativas comunitárias na vigência
da norma violada pela comissão do delito em causa.
Nos processos em curso, impor-se-á igualmente a feitura desse mesmo juízo
de prognose, mas, neste caso, o JIC tem de contar que poderá ter de analisar
os resultados probatórios que os métodos de obtenção de prova já entretanto
realizados permitiram adquirir. Compreende-se que tal significa impor um
grande esforço ao JIC, mas a verdade é que só mediante tal análise é que ele
pode apurar se, na realidade, o transporte das gravações para esse processo é,
ou não, indispensável para a prova.
IV. É assim esta dimensão da indispensabilidade requerida, para a
utilização das gravações de onde brotaram os conhecimentos fortuitos, para a
prova de um crime catalogar noutro processo, que explicita uma ideia de
subsidiariedade e excepcionalidade da valoração dos conhecimentos fortuitos,
em razão da sua colisão com diversos direitos fundamentais dos cidadãos, tais
como o direito fundamental ao segredo das telecomunicações (art. 34.º, n.º 4
da CRP), o direito à reserva da intimidade da vida privada e o direito à palavra
falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP).
E vai ser, por sua vez, esta mesma dimensão da subsidiariedade da valoração
dos conhecimentos fortuitos que nos vai ligar, fazer a ponte, com o princípio
da proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP) na sua dimensão da
indispensabilidade ou necessidade, dado que esta postula que se utilize o meio

decisão de 03/03/2004 BVerfGE 109, 279 [apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 711], “não
podem crimes ser considerados especialmente graves só por serem típicos da criminalidade organizada. No
âmbito da criminalidade organizada são cometidos tanto graves como também crimes leves”.
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mais suave, ou menos restritivo, que necessite de ser utilizado para atingir o
fim em vista339.
É isto mesmo que postula o n.º 7 do art. 187.º do CPP. Que só sejam
valoradas as gravações de uma escuta telefónica, em outro processo, para fazer
prova de um crime ocasionalmente descoberto, que pertença ao catálogo do
n.º 1, quando não seja possível atingir a prova (e, por sua vez a verdade) com
recurso a outros meios menos restritivos dos direitos fundamentais. No
entanto, como nota CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA “não se trata, porém, de ser
o último meio a lançar-se mão, num sentido cronológico, mas sim o último no
plano lógico”340.
V. Não obstante, a indispensabilidade para a prova que neste campo traduz
o pressuposto da subsidiariedade, não postula somente para que os
conhecimentos fortuitos sejam valorados, que não seja possível lançar mão de
outro método de obtenção de prova menos intrusivo no campo dos direitos
fundamentais.
Este pressuposto, postula igualmente, para que as escutas telefónicas sejam
autorizadas, que as mesmas sejam adequadas, i.e., que através das mesmas os
resultados probatórios possam ser alcançados. Resultados esses, repetimos,
que não foram passíveis de ser coligidos com recurso a outros métodos de
obtenção de prova de cariz menos restritivo no domínio de vigência dos direitos
fundamentais.
Podemos assim constatar que existe uma ligação, desta segunda dimensão
da subsidiariedade, com o princípio da proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da
CRP) na sua dimensão da aptidão, ou seja, que a medida deve ser apta a
realizar o fim prosseguido com a restrição ou, pelo menos, a colaborar no
mesmo.
No território da valoração dos conhecimentos fortuitos, podemos ser
levados a pensar que esta segunda dimensão da subsidiariedade não assume a
mesma importância que aquando da prolação do despacho de autorização da
medida de intercepção das telecomunicações, uma vez que neste domínio
temporalmente mais adiantado, a medida já se revelou frutífera enquanto
método de descoberta de determinados crimes que agora cuidamos – os crimes
que se traduzem em conhecimentos fortuitos.

339

Cf. JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais, 2004, cit., p. 171.

340

Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 245.
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Não é, contudo, esta a posição que julgamos que deve ser seguida. Aqui,
neste momento processual, não nos interessam os frutos probatórios da escuta
telefónica, mas sim os frutos que podem resultar da valoração dos
conhecimentos fortuitos em outro processo.
Na nossa opinião, a segunda dimensão da subsidiariedade no que concerne
à valoração dos conhecimentos fortuitos, deve ir no sentido de apenas permitir
essa valoração, se a mesma for adequada a determinar ou contribuir para
determinar a responsabilidade penal daquele a quem é imputada a prática do
crime em que se traduz o conhecimento fortuito. Tal, liga-se à necessidade de
que das gravações que pretendem utilizar-se em outro processo, resulte uma
suspeita fundada, alicerçada em factos concretos, de que existe uma razoável
probabilidade (apreciada no momento em que se decide da valoração extraprocessual dos conhecimentos fortuitos) de que aquela pessoa pode ter sido,
efectivamente, o agente daquele crime341. No fundo, tem de tratar-se de uma
suspeita que nos permitisse, no novo processo, recorrer de forma autónoma a
uma escuta telefónica342.
VI. Assim sendo, impõe-se que apuremos qual o grau de suspeita exigido
para a prolação de um despacho de autorização de uma medida de intercepção
das conversações ou comunicações telefónicas, com a consequência de que o
grau de suspeita exigido em matéria de conhecimentos fortuitos terá de ser
idêntico aqueloutro, não visasse o art. 187.º, n.º 7 do CPP recriar um juízo
hipotético de intromissão.
Verificamos que assume-se como indispensável que o JIC que autorize a
intercepção de comunicações telefónicas, apenas o possa fazer com base numa
fundada suspeita343 da prática de um crime constante do catálogo do art. 187.º,
n.º 1 do CPP. Ou seja, não é suficiente um qualquer grau de suspeita, mas sim
uma “suspeita assente em factos determinados”344 que, embora não exigindo
341
No entanto, se da gravação resultarem causas de exclusão da ilicitude, causas de exclusão da culpa ou
causas de extinção do procedimento criminal, não deve haver valoração dos conhecimentos fortuitos. Isto,
porque a conduta do MP e do JIC deve ser orientada pela objectividade e legalidade, valores que não se
compaginam com a valoração dos conhecimentos em que não exista qualquer crime ou o agente do mesmo,
por qualquer razão, não possa ser judicialmente condenado.
342
Neste sentido, cf. Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES
RAMOS.
343
Em sentido coincidente, o Ac. do TRE de 09/03/2010; Processo n.º 180/09.OZRFAR-A.S1; Relator:
ANTÓNIO CONDESSO, segundo o qual, “não devem ser deferidas as requeridas intercepções telefónicas
quando se não verifica suspeita qualificada sobre a pessoa cujas comunicações telefónicas se pretende
interceptar e, quando tal diligência se não mostra consentânea com o princípio da subsidiariedade”.
344
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um nível de convicção idêntico ao de que a lei faz depender a prisão preventiva
(fortes indícios), deve atingir “um determinado nível de concretização a partir
de dados do acontecer exterior ou da vida psíquica”345.
Assim, não se exige que hajam indícios fortes da prática do crime,
entendidos estes como “as razões que sustentam e revelam uma convicção
indubitável de que, de acordo com os elementos conhecidos no momento da
prolação de uma decisão interlocutória, um facto se verifica”346. Não pode ser
este o grau de convicção exigido para a prolação de um despacho de
autorização de uma medida de intercepção de telecomunicações, já que se
assim fosse, a medida não seria necessária para a descoberta da prova, uma vez
que a convicção do juiz tinha de ser indubitável, tinha de ter a certeza que
aquele crime se havia praticado. E assim, qual a necessidade deste método de
obtenção de prova para a prova dos factos, quando o juiz já teria a certeza que
aqueles se haviam verificado347?
Mas, por outro lado, também não é suficiente uma ligeira suspeita, uma
mera probabilidade, mesmo que diminuta, de que um determinado agente
praticou um delito catalogar, dado o carácter altamente intrusivo deste meio
de obtenção de prova no domínio dos direitos fundamentais.
O grau de convicção exigido, diz-nos a lei, é o da suspeita fundada. Na
nossa opinião, este conceito deve ser interpretado como exigindo uma maior
probabilidade de o facto criminoso ter-se praticado do que o inverso, de que
existe uma probabilidade razoável de um determinado agente ter cometido
aquele crime e que existam factos concretos e determinados que a sustentem e
não meras suposições348/349.
345

Cf. MEYER, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições,1992, cit., p. 290.

346

Cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 330.

347

A este propósito, escreveu-se no Ac. do TRE de 12/04/2011; Processo n.º 98/08.3PESTB.E1; Relator:
EDGAR VALENTE: “Não podemos cair no exagero de exigir que a motivação do despacho que ordena as escutas
seja tão completa como se tivesse a certeza de que o investigado cometeu o crime, uma vez que as escutas
são precisamente o meio de obtenção de prova que poderá permitir carrear para os autos elementos (meios
de prova) susceptíveis de confirmar (ou não) os aludidos ''negócios de droga'' entre os intervenientes”.
348
No fundo, trata-se do grau de convicção associado ao conceito de indícios suficientes. Sobre este conceito
veja-se: PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., pp. 330 e segs.; FIGUEIREDO DIAS, Direito
Processual Penal, 2004, cit., p. 133 e; JORGE NORONHA SILVEIRA, “O conceito de indícios suficientes no
Processo Penal português”, AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria
Fernanda Palma) Coimbra: Almedina, 2004, cit., p. 175, equiparando, este último autor, o conceito de indícios
suficientes e fortes indícios, devendo ambos ser entendidos como significando que exista uma probabilidade
razoável de condenação por aquele crime, não devendo o conceito de indícios suficientes ser entendido como
uma maior probabilidade de condenação do que de absolvição.
349
Problema que se coloca, ao exigir a lei que a suspeita da prática do crime seja fundada, é o de saber se a
denúncia anónima pode ser a base factual de um despacho de autorização de uma escuta telefónica. Em
sentido negativo pronuncia-se CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 244, entendendo
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VII. A não ser assim, estar-se-ia a aprofundar a lesão dos bens jurídicos
restringidos com a autorização da escuta telefónica, de forma inadequada e,
por conseguinte, violadora do princípio da proporcionalidade na sua dimensão
da adequação, uma vez que a não existência de uma suspeita suficientemente
alicerçada em factos concretos da prática do crime, não permitiria o recurso de
forma autónoma a uma escuta telefónica350.
Por outro lado, em nossa opinião, não basta uma leve suspeita do
cometimento do crime por parte de um determinado agente para que os
conhecimentos fortuitos possam ser valorados extra-processualmente,
podendo depois essa mesma leve suspeita vir a ser desenvolvida e concretizada
por outros métodos de obtenção de prova no novo processo. Isto pela razão de
que criar-se-ia uma descontinuidade entre o grau de suspeita necessário para
a autorização de uma escuta telefónica e o grau de suspeita necessário para a
valoração dos conhecimentos fortuitos (quando se nota que o art. 187.º, n.º 7
do CPP é praticamente um “resumo” dos pressupostos de admissibilidade das
escutas telefónicas, o que se compreende dada a ausência de ligação, ou
conexão, entre estes e a matéria factual em investigação) e, porque pôr-se-ia
em risco a primeira dimensão da subsidiariedade (pelo menos naquelas
situações em que nada garantisse que a concretização da suspeita pudesse ser
feita por meio menos intrusivo), que postula que não possa recorrer-se a meio
menos intrusivo de obtenção da prova, dimensão essa que, como vimos, está
interligada com o princípio da proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP), na
sua dimensão da necessidade. Pelo menos assim julgamos ser nos processos a
instaurar.
VIII. Contudo, nada impede que o crime em que se traduz o conhecimento
fortuito, segundo o art. 187.º, n.º 7 do CPP, seja transportado para um
que por via desta mesma exigência, “não basta a mera notícia do crime e muito menos a denúncia anónima,
mesmo que muito verosímeis e suficientemente concretizadas”. No mesmo sentido já se pronunciou o TRL em
acórdão de 24/11/2004; Processo n.º 7166/2004-3; Relator: CARLOS ALMEIDA e também o Ac. do TRL de
28/10/2004; Processo n.º 7968/2004-9; Relator: GOES PINHEIRO.
Em sentido divergente, vai a opinião de ANDRÉ LAMAS LEITE, RPCC, n.º 4 (2007), cit., pp. 629 e 630, admitindo
que a denúncia anónima possa basear a decisão de autorização de uma escuta telefónica, desde que a mesma
preencha os pressupostos do art. 246.º, n.º 5 e 6 do CPP, ou seja, se da mesma resultarem indícios da prática
do crime ou se ela mesmo constituir crime.
350
De tal forma que se o JIC evidenciar dúvidas quanto ao grau de convicção que lhe é exigido neste
momento, ele não deve permitir a valoração dos conhecimentos fortuitos. Assim o impõe o princípio in dubio
pro reo e uma leitura que atribua uma maior efectividade à protecção dos direitos, liberdades e garantias, mas
não deixando de ter em linha de conta a sua colisão com outros bens constitucionalmente consagrados,
associados a uma investigação criminal eficaz.
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processo já em curso, pelo que os problemas podem adensar-se nesta sede.
Imaginemos que no dito processo já em curso, no qual está a ser discutida a
responsabilidade criminal do arguido X por um determinado crime, crime
esse, que mais tarde veio a brotar, nas vestes de um conhecimento fortuito,
num outro processo. Mas da análise das gravações, por si só, não resulta uma
suspeita suficientemente forte.
Contudo, se da junção desses mesmos resultados probatórios (das
gravações) com os adquiridos no processo em curso (sendo que também eles
não são decisivos para obter uma condenação do arguido para lá de qualquer
dúvida razoável) for possível afirmar a responsabilidade criminal do arguido,
será que não obstante as gravações não serem, por si só, fundamento bastante
para afirmar tal responsabilidade, o conhecimento fortuito pode ser valorado
nesse processo?351
Embora, não sem algumas dúvidas, tendemos para uma resposta negativa.
Nos casos idênticos ao atrás descrito, é certo que se os suportes magnéticos e
os relatórios das gravações fossem transportados para o outro processo, e aí
fosse valorado o material probatório coligido, talvez a medida fosse adequada,
na medida em que se não permite determinar por si só a responsabilidade
criminal do arguido, nem contém a gravação uma suspeita suficientemente
forte, a verdade é que ela permite contribuir para essa mesma averiguação e
determinação352.
No entanto, não podemos descurar que o art. 187.º, n.º 7 do CPP é uma
medida restritiva de direitos, liberdades e garantias e como tal deve ser
interpretado restritivamente, o que postula que esta segunda dimensão da
subsidiariedade apenas possa ser apreciada à luz dos próprios resultados da
escuta telefónica e de mais nenhuns outros.
É certo que se trata de uma posição que parece não olhar ao “quadro geral”
dos dois processos. Contudo, parece-nos que esta solução, para além de ser
aquela que melhor respeita os direitos fundamentais dos cidadãos, não cria ao
mesmo tempo uma descontinuidade interpretativa entre o grau de suspeita
exigido pelo n.º 1 do art. 187.º do CPP, para a autorização da medida, e o grau
de suspeita imposto para a valoração dos conhecimentos fortuitos.
No entanto, é de salientar que, como esse crime em que se traduz o
conhecimento fortuito é o mesmo crime que está em discussão no “outro
351
Ponto é, que da conjugação dos elementos coligidos nos dois processos, pudesse afirmar-se uma certa
suspeita da responsabilidade criminal do arguido, sob pena de em caso contrário a medida ser inadequada, já
que ela não permitiria alcançar esse mesmo fim.
352
Neste caso, a medida preencheria a primeira dimensão da subsidiariedade, na medida em que a valoração
das gravações se mostra indispensável para a prova do crime.
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processo” e imputável à mesma pessoa, vai haver um total sacrifício da busca
pela verdade material no caso de não admitirmos a valoração do mesmo, uma
vez que nem os efeitos investigatórios poderão ser ressalvados. Isto, porque se
o arguido for julgado e absolvido no “outro processo” não pode o mesmo delito
dar azo a um novo processo e ser levado novamente a julgamento, sob pena de
violação do princípio do nen bis in idem. Tal verificar-se-ia, na medida em que
estaríamos perante o mesmo agente (identidade de agente), haveria uma
identidade do facto legalmente descrito e uma identidade do bem jurídico
ofendido353.
“Existirá dupla valoração sobre o mesmo facto quando o juízo de valor
jurídico formulado incida sobre o mesmo agente e o mesmo facto em função
da tutela do mesmo bem jurídico”354.
IX. Não devemos ter esta solução por absolutamente dramática para os
valores da busca pela verdade material e da eficácia da investigação criminal,
até porque nos parece que de um ponto de vista prático não serão situações
muito comuns. Isto, porque se para o conhecimento fortuito ser valorado é
necessário que ele diga respeito a um delito catalogar e seja indispensável para
a prova, provavelmente poderia ter sido autorizada uma escuta telefónica por
esse crime no processo em que o agente está a ser julgado, tanto mais que os
métodos de obtenção de prova já levados a cabo não se revelaram totalmente
esclarecedores da responsabilidade criminal do agente, mas ao mesmo tempo
permitiriam justificar uma certa suspeita que sobre ele impende.
Desta forma, a nível prático, uma escuta telefónica poderia em princípio ter
sido autorizada nesse “outro processo”.
X. Posto isto, cumpre apurar qual é o momento processual adequado em
que deve apreciar-se o cumprimento do pressuposto da subsidiariedade da
valoração dos conhecimentos fortuitos.
Por um lado, sabemos que a indispensabilidade, tal como os restantes
pressupostos de autorização da escuta telefónica a que se refere o art. 187.º,
n.º 1 do CPP, devem ser apreciados no momento da prolação do despacho de
autorização da intercepção telefónica por parte do JIC competente naquele

353
Sobre esta matéria veja-se, TERESA PIZARRO BELEZA / FREDERICO COSTA PINTO, Direito Processual
Penal I - objecto do processo, liberdade de qualificação jurídica e caso julgado, Lisboa: s.e., 2001, cit., pp. 24 a 28.
354
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processo, e não em função do que a final se apurar por via da escuta
telefónica355.
Assim sendo, a indispensabilidade a que se refere o art. 187.º, n.º 7 do CPP,
de acordo com a interpretação que atrás lhe demos, deve ser apreciada pelo
JIC que, mediante despacho devidamente fundamentado (art. 208.º, n.º 1 da
CRP e art. 97.º, n.º 5 do CPP), vai ordenar que os suportes técnicos das
conversações e os despachos que fundamentaram as intercepções sejam
utilizados como meio de prova no novo processo.
Quanto ao momento em que essa apreciação deve ser feita, ela deve ocorrer
no momento de tomada da decisão sobre a possibilidade, ou não, de valoração
dos conhecimentos fortuitos.
No que concerne às circunstâncias e à matéria factual a levar em linha de
conta pelo JIC, esta só pode ser constituída pelas circunstâncias factuais
existentes no momento em que o despacho é proferido e com base na matéria
até então disponível356.
18.4 – Da exigência de um “estado de necessidade investigatório”?
I. Neste ponto, cumpre apurar se é, ou não, necessário fazer intervir a
exigência de um “estado de necessidade investigatório”.
Segundo COSTA ANDRADE, não basta, para que possa proceder-se à
valoração dos conhecimentos fortuitos, que os mesmos se insiram no catálogo
legal de crimes para os quais a escuta telefónica é legalmente admissível357. É
ainda necessário “actualizar, também em sede de valoração, o juízo de
proporcionalidade que preside ao regime das escutas telefónicas”358. Ou seja,
é necessário fazer intervir a ideia de concordância prática que dá sentido ao
regime legal das escutas telefónicas e que “seguramente não contendem apenas
com a gravidade do delito, mas também com um conjunto integrado de

355

Cf. Ac do TRC de 06/12/2006; Processo n.º 1001/05.8BFIG-A.C1; Relator: ORLANDO GONÇALVES.

356

Pelo que se for interposto recurso desta mesma decisão, também o Tribunal Superior apenas pode olhar
a esta matéria factual para avaliar da rectidão do despacho.
357
No mesmo sentido, cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41; GUEDES
VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133; PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit.,
p. 511, ponto n.º 14. A nível da jurisprudência, expressamente, Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º
02P2133; Relator: LEAL HENRIQUES; Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00.OJACBR-BC1S1; Relator:
SOARES RAMOS.
358

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310.
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exigências, como o grau da suspeita e a própria urgência criminalística da
medida”359.
Assim sendo, é necessário submeter a valoração dos conhecimentos
fortuitos a um juízo hipotético de intromissão, ou seja, saber se aquele crime,
em que se traduz o dito conhecimento, tem a virtualidade de por si só motivar
uma escuta telefónica de forma independente.
II. Na síntese de ANDRÉ LAMAS LEITE, esta figura traduz-se, “no recurso
à causalidade hipotética, i.e., serão de admitir a valoração dos conhecimentos
fortuitos sempre que se possa concluir que, se o Tribunal, no momento em
que ordenou dada escuta, tivesse elementos para suspeitar da prática, pelo
arguido ou por um terceiro, de outros crimes que admitissem o recurso às
escutas telefónicas, teria ordenado a execução desse meio de obtenção de
prova”360.
Com esta solução visa-se, segundo o mesmo autor, conseguir uma
protecção mais eficaz dos direitos fundamentais, dentro de uma ideia de
concordância prática.
III. A ideia de exigência de um “estado de necessidade investigatório” é,
por nós, bem fundada, desde que ela não seja um pressuposto que vá, ou
pretenda ir, mais longe do que o que ficou explanado a propósito da
subsidiariedade a observar na valoração dos conhecimentos fortuitos. Ou seja,
não pode este requisito vir a traduzir-se numa ponderação orientada para o
caso concreto a fazer pelo juiz.
Explicitando melhor. Concordamos com a exigência de um “estado de
necessidade investigatório” que se materialize na ideia de subsidiariedade da
valoração dos conhecimentos fortuitos, mas não quando o mesmo, de forma
acrescida, seja interpretado no sentido de ter de fazer-se uma viragem para a
ponderação do caso concreto, i.e., quando o aplicador do direito tenha de fazer
uma ponderação dos valores restringidos e dos valores a salvaguardar com essa
mesma valoração, permitindo-lhe ir mais longe do que o que a lei permite.
Isto, porque essa mesma ponderação já foi levada a cabo pelo legislador
processual penal aquando da elaboração do catálogo de crimes para os quais a
escuta telefónica é legalmente admissível e para o qual remete o art. 187.º, n.º
7 do CPP no que concerne à valoração dos conhecimentos fortuitos. Como
359

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310.

360

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I, 2004, cit., pp. 40 e 41.
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nota COSTA ANDRADE, tal enumeração é “taxativa e fechada através do qual
tanto o legislador alemão como o português procuraram plasmar e dar
expressão positivada ao juízo de proporcionalidade”361. Ou, como escreve
KNAUTH, trata-se de uma “ponderação vinculada”362 de que o intérprete não
pode desviar-se.
Como tal, o princípio da proporcionalidade sticto sensu ou da ponderação
de valores, vê-se cumprido e assegurado pela exigência de que o crime que
consubstancia o conhecimento fortuito pertença ao catálogo legal do art. 187.º,
n.º 1 do CPP, uma vez que o legislador processual penal ao estabelecer esse
mesmo elenco já procedeu, ele próprio, à ponderação de valores entre o
interesse na perseguição criminal, da eficácia da investigação e da descoberta
da verdade material e os direitos fundamentais dos cidadãos restringidos com
a medida de intercepção das telecomunicações e, por conseguinte, essa mesma
ponderação vale para a valoração dos conhecimentos fortuitos, dada a remissão
do art. 187.º, n.º 7 para o n.º 1 do mesmo artigo do CPP.
IV. Por outro lado, a urgência criminalística da medida encontra-se
assegurada pela primeira dimensão da subsidiariedade, quando impõe, para
que se leve avante a valoração dos conhecimentos fortuitos, que não possa
recorrer-se a outro meio menos intrusivo para a descoberta da prova.
Ao postular o n.º 7 do art. 187.º do CPP que, para que tais conhecimentos
sejam valorados, as gravações sejam indispensáveis para a prova, está já a
assegurar a urgência criminalística da medida, uma vez que nenhum método
de obtenção de prova “mais suave” se mostra capaz de alcançar os resultados
probatórios necessários.
Como tal, dá-se cumprimento, como atrás referimos, com esta dimensão
da subsidiariedade, à dimensão da necessidade ou indispensabilidade do
princípio da proporcionalidade.
V. Por fim, o grau de suspeita está, na nossa óptica, intimamente ligado
com a segunda dimensão da subsidiariedade com a interpretação que atrás lhe
demos, i.e., de que apenas pode valorar-se o conhecimento fortuito se a escuta
telefónica for apta a evidenciar uma suspeita fundada da prática daquele crime
por um determinado agente.

361

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 290.

362

Cf. KNAUTH, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 286.
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Ora, tal, liga-se à necessidade de as gravações fornecerem por si só uma
suspeita suficientemente alicerçada em factos concretos dessa mesma
responsabilidade.
Com esta segunda dimensão cumpre-se o corolário da aptidão ou
adequação inerente ao princípio da proporcionalidade.
VI. Assim sendo, podemos concluir que a exigência de intervenção de um
“estado de necessidade investigatório” que, segundo COSTA ANDRADE, se
reflecte no grau de suspeita, na urgência criminalística da medida e na
gravidade do delito, cumpre-se mediante os pressupostos ligados à necessidade
de o crime em que se traduz o conhecimento fortuito pertencer a um delito
catalogar e da indispensabilidade que, por sua vez, vão permitir escorar as três
dimensões do princípio da proporcionalidade363.
18.5 – Reserva de juiz.
I. Por fim, é necessário que a decisão sobre a valoração, ou não valoração
dos conhecimentos fortuitos, provenha do JIC titular do processo onde a
escuta telefónica foi autorizada364. Este pressuposto é retirado do art. 187.º, n.º

363
Segundo ASCENSIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2004, cit., pp. 139 a 141,
a proporcionalidade no Direito Processual Penal comporta as seguintes exigências: é necessário que haja uma
suspeita da prática do crime, concreta e determinada; a idoneidade da medida; a indispensabilidade, tendo a
restrição de ser necessária para os fins da investigação, de modo que o resultado não possa ser alcançado por
meio de diligência menos gravosa; a proporcionalidade do meio ao fim, devendo existir entre a medida
adoptada, a sua incidência nos direitos fundamentais e a gravidade do delito, de tal forma que não pode ser
limitado um direito de forma desproporcionada em relação ao delito investigado; a decisão limitativa do direito
deve ser devidamente fundamentada, sendo igualmente necessário que sejam asseguradas durante a
execução da restrição certas garantias, como, por exemplo, as provas de álcool no sangue serem efectuadas
por meio de aparelhos homologados e comprovados ou as escutas telefónicas serem levadas a cabo por
especialistas.
364

Uma questão que pode levantar-se é saber se o juiz do novo processo está obrigado a valorar os
conhecimentos fortuitos, na medida em que o JIC do processo da escuta telefónica decidiu da sua possível
valoração nesse processo. Por nós, entendemos que a decisão deste último visa apenas determinar, em
abstracto, se a sua valoração é ou não possível e, como tal, se os mesmos vão ser transportados para o outro
processo. Contudo, pode o juiz do novo processo não os valorar se entender que os respectivos pressupostos
de valoração não estão presentes, até porque o recurso da decisão do JIC que determinou a possível valoração
dos conhecimentos fortuitos apenas sobe diferidamente, uma vez que a sua subida a final não torna a decisão
do Tribunal da Relação que sobre ela se pronunciar absolutamente inútil e, como tal, não se formou qualquer
caso julgado formal sobre aquela decisão e assim não se pode dizer que o juiz do novo processo está por ela
vinculado. No mesmo sentido, cf. WELP, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, cit., p. 33.
Como escreve GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 228, referindose à independência interna dos juízes: “Esta põe os juízes ao abrigo das interferências dos demais órgãos do
poder judicial no modo como cada tribunal exerce a sua função. Isto traduz-se que em cada caso o tribunal
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8 do CPP ao estatuir que, “nos casos previstos no número anterior, os suportes
técnicos das conversações ou comunicações e os despachos que
fundamentaram as respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do
juiz, ao processo em que devam ser usados como meio de prova […] ”365.
Esta decisão, como se viu, reveste a forma de despacho e deve ser
devidamente fundamentada, de facto e de direito, tal como resulta de forma
imediata do art. 205.º, n.º 1 da CRP e do art. 97.º, n.º 5 do CPP, enquanto
forma de realizar uma função pré e pós judicatória366, ou seja, permitindo ao
próprio juiz e aos destinatários da decisão perceberem e controlarem a
racionalidade e legalidade da decisão e, dessa mesma forma, tornar efectivas
as garantias de defesa dos afectados pela medida restritiva, nomeadamente o
seu direito ao recurso (art. 32.º, n.º 1 da CRP)367/368.
não deve obediência a quaisquer ordens ou instruções de outros tribunais, salvo o acatamento das decisões
proferidas em via de recurso por tribunais superiores”.
365
Decisão legal compreensível, na medida em que a autorização de uma escuta telefónica é da competência
do JIC, tal como resulta dos artigos 187.º, n.º 1 e 269.º, n.º 1, alínea e) do CPP, evidenciando-se assim a natureza
do JIC como protector dos direitos, liberdades e garantias dos sujeitos processuais afectados por medidas
restritivas dos mesmos. Sobre a relação entre o JIC e as escutas telefónicas cf. MATA-MOUROS, Sob escuta –
reflexões sobre o problema das escutas telefónicas e as funções do juiz de instrução criminal, São João do Estoril:
Principia, 2003, pp. 21 a 23.
366
Sobre as funções e importância da fundamentação das decisões judiciais veja-se, PAULO SARAGOÇA DA
MATTA, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 261 e segs.
367
É entendimento corrente, entre nós, que a omissão de fundamentação do acto decisório constitui uma
mera irregularidade, nos termos do art. 123.º do CPP, a menos que a lei prescreva uma sanção diferente, como
sucede no caso da sentença ou acórdão, nos temos do art. 379.º do CPP. Neste sentido, cf. PAULO PINTO DE
ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 267; MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 279; MAGISTRADOS DO
MP DO DISTRITO JUDICIAL DO PORTO, Código, 2009, cit., p. 256 e; SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Código,
2004, cit., p. 508. Também no mesmo sentido, na jurisprudência, cf. Ac. do TRP de 14/11/2007; Processo n.º
0713256; Relator: MARIA DO CARMO SILVA DIAS, segundo o qual não é inconstitucional a norma do art. 123.º,
n.º 1 do CPP interpretada no sentido de impor ao interessado o prazo de 3 dias para arguir a irregularidade por
falta de fundamentação do despacho. A propósito desta questão escreve-se no Ac do STJ de 01/06/2006;
Processo n.º 06P1614; Relator: PEREIRA MADEIRA, o seguinte: “Reconhece-se que tais despachos em geral
não primam pela abundância no que toca à especificação dos motivos de facto, embora não sejam omissos
quanto a essa especificação. Só que, mesmo admitindo-se que essa insuficiência constitua irregularidade,
devia a mesma ter sido arguida de acordo com o regime previsto no art. 123.º do CPP. É que essa insuficiência
a existir não tem o alcance que a lei confere à insuficiência de fundamentação da sentença […] ”.

Em Itália, as secções unidas da Corte de Cassação [decisão de 21 de Junho de 2000, apud, MARIA
VESSICHELI, Orientamenti, 2005, cit., pp. 22 e 23] precisaram que o vício de motivação apresenta um duplo
perfil. Em primeiro lugar, a falta de motivação que pode consistir na simples repetição da fórmula normativa,
não havendo assim uma concretização dos pressupostos de admissibilidade da medida com o caso concreto,
demonstrando que houve uma valoração dos mesmos, gera a “inutilizzabilità” da medida. Diversamente, em
segundo lugar, o defeito de motivação, quando esta é insuficiente ou incompleta, não perfeitamente adequada,
não está em causa aquele vício mas sim a irregularidade, salvo emenda do juiz.
368
Outra questão que pode colocar-se é a de saber se este acto decisório pode ser fundamentado per
relationem. A este propósito, escreve JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA, O princípio da livre convicção, o juiz e o dever de
fundamentação da decisão penal (DISS.: FDUL), Lisboa: n.p., 2001, cit., p. 92 que, “da mesma forma que não são
nulas as decisões com motivação concisa, não são nulos os julgados que adoptam a denominada motivação
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Tal como no caso do art. 187.º, n.º 1 do CPP, também aqui a necessidade
de a decisão ter de provir de um juiz é uma decorrência imediata da reserva de
juiz consignada no art. 32.º, n.º 4 da CRP, que impõe que todos os actos que
contendam directamente com os direitos fundamentais tenham de ser por ele
autorizados, sendo uma solução compreensível, dado que o legislador
constituinte entendeu que a outorga de independência e estrita sujeição à lei
do juiz o tornam na entidade que melhor garantirá a restrição de todo o direito,
liberdade e garantia conforme com a lei e com a Constituição369.
II. Assim sendo, e embora esta exigência não conste do art. 187.º, n.º 7 do
CPP, ela não pode deixar de ser vista como um pressuposto de índole material
de valoração dos conhecimentos fortuitos, uma vez que tal como a escuta
telefónica não pode ser autorizada por sujeito processual diferente do JIC,
também a valoração dos conhecimentos fortuitos não pode ser autorizada a
não ser por ele e, como tal, a violação deste pressuposto gera uma proibição de
valoração independente da prova respeitante aos conhecimentos fortuitos, por
referência à tutela de direitos fundamentais (direito fundamental à reserva da
intimidade da vida privada e direito à palavra falada, nos termos do art. 26.º,
n.º 1 da CRP e, o direito fundamental à inviolabilidade das comunicações, nos
termos do art. 34.º, n.º 4 da CRP), pelo que a prova assim obtida é nula, uma

per relationem. Embora não seja aconselhável o uso desta técnica, que adopta como fundamentação as razões
de decidir contidas noutra decisão que julgou caso análogo ou em outro momento do processo, força convir
não se tratar de vício por ausência de motivação.” No mesmo sentido, FELIPE ARADY MIRANDA, O dever de
fundamentar as decisões dos tribunais (DISS.: FDUL), Lisboa: n.p., 2009, pp. 34 e 35.
A nível jurisprudencial o Ac. do TRC de 15/02/2006; Processo n.º 4353/05; Relator: BRÍZIDA MARTINS,
considerou o seguinte: “De não olvidar, igualmente, e na senda de jurisprudência do Tribunal Constitucional (v.g.
aresto n.º 396/203 citado na decisão recorrida, prolatado em 30 de Julho de 2003, e publicado no Diário da
República, II série, de 4 de Fevereiro de 2004) que tal fundamentação se basta, sendo até aconselhável por
razões de economia processual, através da remissão para a promoção do Ministério Público ou para outras
peças processuais, desde que salvaguarde a inexistência de quaisquer dúvidas sobre a ocorrência da
ponderação judicial.” Também assim, Ac. do TRL de 20/11/2008; Processo n.º 5992/2007-9; Relator: RUI
RANGEL e as decisões n.º 200/1997 de 24 de Novembro e 299/2000 de 11 de Dezembro do Supremo Tribunal
espanhol [apud, JOAN QUERALT, Liber Amicorum, 2006, cit., p. 1138].
Segundo CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 356, a motivação per relationem é admissível sempre
que: 1) faça referência a um acto legítimo do processo, cuja motivação seja respeitadora das exigências que o
acto que a incorpora tenha de cumprir; 2) forneça a demonstração de que o juiz tomou conhecimento do
conteúdo substancial desse mesmo acto e o considerou coerente com a sua decisão; 3) o acto de referência,
quando não seja transcrito no processo, seja conhecido do interessado.
Parece-nos que cumpridos estes pressupostos, a motivação per relationem possa ser adoptada, na medida
em que as exigências da proporcionalidade foram escrutinadas
369
Como nota GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 48: “O juiz tanto
cumpre a sua função quando condena como quando absolve, desde que o faça em estrito cumprimento da lei”.
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vez que não foi observada uma das condições exigidas por lei para a restrição
dos direitos em causa (art. 126.º, n.º 3 do CPP).
III. Relacionada ainda com este ponto, mas devendo ser encarada do
prisma das formalidades a ser cumpridas aquando da descoberta do
conhecimento fortuito no decurso da intercepção telefónica, pode pôr-se a
questão de saber qual o prazo para que essa mesma descoberta seja
comunicada ao JIC.
Entende, neste particular, GUEDES VALENTE que os conhecimentos
fortuitos devem ser comunicados imediatamente e não de 15 em 15 dias “ao
MP e deste, comunicados imediatamente ao juiz que autorizou a diligência
processual (e não passadas 48 horas) ”. Não nos parece, no entanto, que seja
esta a solução legal adoptada, uma vez que com a supressão do advérbio
“imediatamente” que constava do anterior art. 188.º, n.º 1 do CPP, sendo
substituído pela imposição de comunicação dos OPC ao MP de 15 em 15 dias
do material entretanto coligido (art. 188.º, n.º 3 do CPP), e deste ao JIC no
prazo de 48 horas (art. 188.º, n.º 4 do CPP), entendeu o legislador concretizar,
nestes prazos, o que deveria entender-se por imediatamente, assegurando
assim um controlo judicial efectivo do JIC sobre a escuta telefónica, pelo que
na falta de norma legal especifica que determine a comunicação imediata dos
conhecimentos fortuitos ao JIC, nada parece impedir que os mesmos sejam
comunicados dentro dos prazos legais referidos, sem que de tal circunstância
resulte uma qualquer afectação das garantias do sujeito a quem o
conhecimento fortuito é imputado370.
Como dissemos, a necessidade de comunicação do conhecimento fortuito
dentro destes prazos legais, deve ser vista como uma formalidade das
operações, pelo que se o dito conhecimento for comunicado para lá deste
prazo, seguir-se-á o regime da violação de formalidades referente às escutas
telefónicas e não o regime da inobservância ou violação dos seus pressupostos
materiais de admissibilidade. Em princípio, tratar-se-á de uma nulidade
sanável (arts. 190.º e 120.º, n.º 2 do CPP) que deve ser arguida até ao prazo
estabelecido no art. 120.º, n.º 3, alínea c), prazo esse que, na nossa óptica, deve
referir-se ao novo processo e não ao processo onde a escuta telefónica foi
autorizada, na medida em que é no novo processo que os conhecimentos
fortuitos vão adquirir relevância probatória.
370
Resta saber se não seria preferível adoptar uma solução que impusesse uma comunicação imediata (por
exemplo, no praxo máximo de 48 horas) da descoberta por parte dos OPC ao MP e deste ao JIC no mesmo
prazo, podendo, no entanto, aquele prazo ser mais flexível (até ao máximo de 15 dias a contar da descoberta)
se justificado por condicionalismos concretos.
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IV. No que concerne ao prazo de que o JIC dispõe para decidir da
valoração, ou não valoração, dos conhecimentos fortuitos, ele parece ser de 24
horas, face ao disposto nos artigos 268.º, n,º 1, alínea f) e n.º 4 e 269.º, n.º 1,
alínea e) do CPP. Este prazo, na nossa óptica, poderá ser manifestamente curto
em processos em que haja um grande volume de gravações referentes a um
específico conhecimento fortuito. Complicação tanto maior, quanto a nossa lei
parece exigir o melhor de dois mundos: de um lado, uma decisão célere e, de
outro, uma minuciosa e detalhada análise dos pressupostos de valoração dos
conhecimentos fortuitos, nomeadamente do pressuposto da subsidiariedade.
Secção IV – Dos pressupostos materiais de índole subjectiva de
valoração dos conhecimentos fortuitos.
19 – Dos pressupostos materiais subjectivos de valoração dos
conhecimentos fortuitos.
I. No que concerne à delimitação subjectiva da valoração dos
conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma escuta telefónica
legalmente efectuada, cumpre atentarmos na norma do art. 187.º, n.º 7 do
CPP que estatui o seguinte: “Sem prejuízo do disposto no art. 248.º, a gravação
de conversações só pode ser utilizada em outro processo, em curso ou a
instaurar, se tiver resultado de intercepção de meio de comunicação utilizado
por pessoa referida no n.º 4 […] ”.
Assim, de uma leitura rápida e absolutamente literal da norma citada,
parece resultar da mesma que basta que na comunicação interceptada, onde
surgiu o conhecimento fortuito, tenha participado uma pessoa cujo estatuto se
enquadre no art. 187.º, n.º 4 do CPP. Qualquer pessoa abstractamente
subsumível no n.º 4 do citado preceito, não obstante não estar individualizada,
ou sinalizada, no despacho de autorização da escuta telefónica.
Ou será que a norma pretende significar que para que o conhecimento
fortuito seja valorado é necessário que tal pessoa referida no n.º 4 do art. 187.º
tenha de estar individualizada no despacho de autorização que permite o
recurso a este método de obtenção de prova, de tal sorte que se assim não
suceder, uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 mas que não conste
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individualizada no despacho de autorização, nada mais será que um terceiro,
merecendo o tratamento que para estes estiver reservado371.
Respondida esta questão, devemos centrar a nossa atenção numa outra
questão: contra quem podem ser valorados os conhecimentos fortuitos.
No entanto, a resposta a esta questão está necessariamente dependente da
solução que dermos à primeira questão atrás enunciada.
II. Comecemos pela interrogação que se prende com a problemática de
saber entre quem pode estabelecer-se a conversação de onde surgiu o
conhecimento fortuito. Isto, na medida em que podem estabelecer-se
conversações de onde podem surgir conhecimentos fortuitos, mas que não
podem ser valorados, uma vez que na comunicação interceptada não participa
pessoa referida no n.º 4 do art. 187.º do CPP.
Antes de mais, atentemos nas diferentes combinações de conversas ou
comunicações que podem estabelecer-se neste domínio:
1. Uma pessoa referida no n.º 4 do art. 187.º do CPP, individualizada no
despacho de autorização da escuta telefónica, pode estabelecer uma
comunicação ou conversação com:
1.1 – Uma pessoa referida no n.º 4 e também ela individualizada no
despacho de autorização da escuta telefónica.
1.2 – Uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4, mas não
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica.
1.3 – Com um terceiro.
2 – Uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP,
mas não individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica, pode
estabelecer uma comunicação ou conversação com:
2.1 – Uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4, mas não
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica.
2.2 – Uma pessoa referida no n.º 4 e individualizada no despacho de
autorização da escuta telefónica.
2.3 – Com um terceiro.

371
Note-se que não estamos aqui a tratar da questão de contra quem podem ser valorados os
conhecimentos fortuitos, mas sim de uma questão a montante. A de saber quem tem de participar na
conversação para que o dito conhecimento possa ser valorado.
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3 – Um terceiro pode estabelecer uma comunicação ou conversação com:
3.1 – Uma pessoa referida no n.º 4 e individualizada no despacho de
autorização da escuta telefónica.
3.2 – Com uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4, mas não
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica.
3.3 – Com um terceiro.
Face ao exposto, surgem-nos as seguintes combinações possíveis:
1. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP e
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica estabelece
uma comunicação com pessoa em idêntica condição.
2. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP e
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica estabelece
uma comunicação com pessoa, também ela, abstractamente subsumível no
mesmo preceito, mas que não se encontra individualizada no despacho de
autorização da medida.
3. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP e
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica estabelece
uma comunicação com um terceiro.
4. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP mas
não individualizada no despacho de autorização da escuta estabelece uma
comunicação com pessoa em idêntica condição.
5. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP mas
não individualizada no despacho de autorização da escuta estabelece uma
comunicação com um terceiro.
6. Um terceiro enceta uma comunicação com um outro terceiro372.
Podemos ainda pegar neste grupo de situações e subdividi-los em três
constelações típicas:
1. As situações em que na conversação ou comunicação em que é
detectado o conhecimento fortuito participa uma pessoa referenciada no n.º 4

372
Tendo por base as diferentes combinações que podem estabelecer-se, podemos constatar a elevada
“danosidade social polimórfica” que o recurso a este método de obtenção de prova acarreta. Sobre este ponto,
cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 285.

| 252

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

do art. 187.º do CPP, individualizada ou sinalizada no despacho de autorização
da escuta telefónica.
2. As situações em que na conversação ou comunicação apenas participam
terceiros, estranhos ao núcleo de pessoas identificadas no n.º 4 do art. 187.º
do CPP.
3. As conversações ou comunicações em que participa uma pessoa
abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP, mas não
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica, e uma pessoa
em idêntica qualidade ou um terceiro.
No primeiro e no segundo caso não se colocam problemas de monta a nível
da inserção, ou não, destes casos na letra e espírito da norma do art. 187.º, n.º
7 do CPP, no segmento em que exige que o conhecimento fortuito tenha
resultado da intercepção de meio de comunicação utilizado por pessoa referida
no n.º 4 do art. 187.º do CPP.
Quer interpretemos este segmento normativo como exigindo que a pessoa
do n.º 4 tenha de estar individualizada no despacho de autorização da medida,
ou em sentido contrário, logo podemos concluir que nos casos em que na
conversação ou comunicação tenha participado pessoa do n.º 4 sinalizada no
despacho, o conhecimento fortuito pode ser valorado (claro está, desde que
estejam presentes os requisitos materiais de índole objectiva).
Como também não levanta objecções a conclusão de que não podem ser
valorados os conhecimentos fortuitos que brotem de uma conversação ou
comunicação desenrolada entre dois terceiros. Isto, porque, a lei é clara ao
prescrever que na conversação tem de ter participado pessoa do n.º 4 e os
terceiros são absolutamente estranhos em relação a esse núcleo de pessoas que
o legislador entendeu que poderiam ser alvo de uma escuta telefónica373.
Por fim, temos as situações em que a conversa ou comunicação, donde
surge a descoberta do conhecimento fortuito, se estabeleceu entre duas pessoas
abstractamente subsumíveis no art. 187.º, n.º 4 do CPP, mas que não foram
individualizadas no despacho de autorização da escuta telefónica, ou entre uma
destas e um terceiro.
Nestas situações há um adensar de problemas. Será que o n.º 7 do art. 187.º
do CPP quando utiliza a expressão “utilizado por pessoa referida no n.º 4”,
quer significar qualquer pessoa abstractamente subsumível nesse preceito ou,
ao inverso, deve ser interpretado no sentido de referir-se à pessoa do n.º 4 que
373
Assim, o conhecimento fortuito que brote de uma conversação entre dois terceiros não pode ser valorado,
sendo afectado por uma proibição de valoração. No entanto, ficarão ressalvados os seus efeitos
investigatórios. Sobre esta questão falaremos mais adiante, no Cap. VI, ponto n.º 30.
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foi concretamente individualizada no despacho de autorização da medida de
intercepção das telecomunicações.
É que a questão não se afigura despicienda, uma vez que se optarmos pela
interpretação mais lata, os conhecimentos fortuitos assim adquiridos podem
ser valorados, e caso opte por acolher-se a interpretação mais restritiva, então
tal levará a que os referidos conhecimentos daí resultantes não possam ser
valorados, o que significa que estas entidades merecem um tratamento idêntico
ao atrás descrito para as conversas desenroladas entre terceiros.
III. Vejamos: as vantagens da primeira interpretação (mais ampla),
prendem-se com uma maior eficácia da investigação criminal e por conseguinte
uma mais intensa prossecução da verdade material e a prevalência do interesse
público na perseguição dos perpetradores de ilícitos criminais.
Por outro lado, como a norma do n.º 7 do art. 187.º do CPP nada diz sobre
a necessidade, ou não, de a pessoa estar individualizada no despacho de
autorização da medida de intercepção, podíamos aplicar a velha máxima de
que onde o legislador não distingue, não deve o intérprete fazê-lo.
Contudo, não podemos deixar de notar que a literalidade do preceito é tãosomente o ponto de partida da tarefa de interpretação. Desde logo, a verdade
material não pode ser prosseguida a todo e qualquer custo, devendo sê-lo de
acordo com os valores que enformam um Estado de Direito democrático,
como o é o Estado português (art. 2.º da CRP), onde deve sobressair uma
consagração e efectivação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos
cidadãos.
IV. Por outro lado, estas mesmas pessoas, que não foram sinalizadas no
despacho de autorização da escuta telefónica, acabam por ser “estranhas” em
relação àquele procedimento de intercepção telefónica em concreto.
Para apurarmos essa mesma “estranheza” devemos ter em linha de conta o
despacho do JIC que autorizou a medida, uma vez que não é a lei, por si só,
de forma imediata, que permite a realização da escuta telefónica. Ela pode ser
vista como um fundamento da mesma, por imposição constitucional (artigos
18.º, n.º 2 e 34.º, n.º 4 da CRP), mas não é ela que lhe outorga validade, pelo
menos, não por si só. O despacho de autorização da escuta telefónica é que se
assume como sendo o referente material legitimador directo da intromissão nas
conversações ou comunicações telefónicas.
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V. Militando igualmente no sentido da interpretação restritiva, pode
invocar-se a circunstância de o art. 187.º, n.º 7 do CPP ser uma norma
restritiva de direitos fundamentais, nomeadamente do direito ao sigilo das
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), do direito à reserva da intimidade
da vida privada e do direito à palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP), indo a
valoração dos conhecimentos fortuitos aprofundar a sua lesão e, como tal, deve
esta norma ser interpretada restritivamente374.
Assim sendo, resulta da lei, de que a nível subjectivo para que se proceda à
valoração dos conhecimentos fortuitos é condição indispensável, logo antes de
mais, que na conversação em que o mesmo surgiu tenha participado o suspeito
ou outra pessoa abstractamente enquadrável no n.º 4 do art. 187.º do CPP e
que tenha sido sinalizada no despacho de autorização da escuta telefónica375.
É assim certo que, mesmo que se admita a valoração dos conhecimentos
fortuitos contra terceiros, haverá por via desta interpretação uma rigorosa
delimitação subjectiva da valoração dos mesmos, já que estes não podem ter
efeitos probatórios nas hipóteses em que na conversa ou comunicação
interceptada não participou a pessoa sinalizada no despacho de autorização da
escuta telefónica.
O que não significa que, nestes casos, o crime ocasionalmente descoberto
não tenha qualquer relevância, pelo que a terá, mas limitada à aquisição de
uma notitia criminis376, não havendo assim um total sacrifício da verdade
material377.

374

Cf. decisão do BGH de 16/03/1983, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 286.

375

Neste sentido, cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 275, ao escrever: “Se a
comunicação foi estabelecida por pessoas que não as do elenco legal que o despacho legal sinalizou e a que
se dirigiu, tais pessoas são estranhas ao processo e as suas conversações devem ser destruídas – 188.º/6 a)
CPP”. No mesmo sentido, cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., p.
256, ao afirmar que o aparelho tem de ser utilizado pela pessoa a quem a escuta telefónica se refere.
Igualmente, cf. DANIEL GIRARDI BARROSO [Análise crítica às intercepções / escutas telefónicas (Diss.; FDUL),
Lisboa: n.p., 2009, cit., p. 116], escreve que é necessário que o “facto descoberto seja consequência de
comunicação interceptada entre um indivíduo determinado na ordem concessiva da escuta telefónica (alvo) e
terceiros”.
376

Esta questão será abordada no Capítulo VI, ponto n.º 30.

377

Perfilhando assim uma interpretação restritiva do art. 187.º, n.º 7 do CPP, coloca-se-nos um problema.
Não terá, de tal sorte, de ser o art. 188.º, n.º 6, alínea a) do CPP interpretado da mesma forma? Ou seja, se na
escuta telefónica não participar uma das pessoas elencadas no n.º 4 do art. 187.º do CPP e sinalizada no
despacho de autorização da medida (e não haja qualquer conhecimento fortuito que possa ser valorado, porque
neste caso é o próprio art. 188.º, n.º 6 que ressalva do seu âmbito de aplicação estes casos) não terão, por
consequência, os suportes magnéticos e relatórios das escutas de ser destruídos?
A consequência de uma interpretação restritiva do art. 188.º, n.º 6, alínea a) do CPP, irá ser um maior número
de destruição de suportes magnéticos e relatórios das intercepções telefónicas e, embora o teor literal do
preceito não pareça apontar nesse sentido, pensamos que se trata da solução a seguir, pelas seguintes razões:

255 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

1. Confere-se uma maior protecção aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
2. Por outro lado, embora constando essas pessoas do elenco legal das pessoas que podem ser alvo de uma
escuta, a verdade é que elas não foram sinalizadas no despacho de autorização da medida, legitimando assim
a intercepção e gravação das suas conversações aos olhos da lei.
3. Esta solução não afecta a matéria dos conhecimentos fortuitos, já que a não destruição dos suportes
magnéticos neste caso, está ressalvada pela primeira parte do n.º 6 do art. 188.º do CPP.
4. Por fim, também não é afectada a possibilidade de valoração dos conhecimentos da investigação, uma
vez que para que os suportes técnicos sejam destruídos, não basta que não participe na conversa pessoa
referida no n.º 4. É também necessário que aquelas informações sejam manifestamente estranhas ao
processo onde a medida foi autorizada, o que não sucede com este tipo de conhecimentos, dada a sua conexão
com o objecto em investigação.
No entanto, e agora fugindo um pouco do nosso tema, o art. 188.º, n.º 6 do CPP levanta alguns problemas
de complexa resolução.
Por exemplo: imagine-se que a conversa não é manifestamente estranha ao processo em que a escuta
telefónica foi autorizada, mas em que o conteúdo da mesma fere sensivelmente direitos, liberdades e garantias,
ferindo mesmo o seu núcleo essencial. Imagine-se que a conversa fere o núcleo essencial do direito à reserva
da intimidade da vida privada, isto é, nas palavras de FERNANDA PALMA [“Tutela da vida privada e Processo
Penal”, AA.VV., Estudos em memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, cit.,
p. 657], “aquele que se for invadido é susceptível de destruir a identidade da pessoa”, onde apenas haja um
simples falar consigo mesmo, da pessoa em questão, não se relatando somente factos.
Do teor literal do preceito, parece que esta matéria, mesmo assim, não deve ser destruída, porque não é
manifestamente estranha ao objecto do processo, não se cumprindo assim o primeiro pressuposto de
destruição dos suportes técnicos das gravações. Parece-nos que, perante situações desse tipo, a solução deve
passar por um juízo de proporcionalidade a efectuar pelo JIC, onde ponha num dos pratos da balança os
direitos devassados e a intensidade da devassa e do outro a importância do material coligido para a
investigação. A intervenção do JIC neste sentido faz evidenciar o seu papel de dominus da escuta, a que acresce
a sua função de juiz de instrução, enquanto órgão monofuncional, de garante de direitos, liberdades e garantias.
Mas será que não se pode contra-argumentar contra esta ideia de que esse mesmo juízo de
proporcionalidade já foi levado a cabo pelo legislador, pelo que mesmo que a conversação fira direitos,
liberdades e garantias, mas não seja manifestamente estranha ao objecto do processo, não pode ser destruída.
Isto, podemos acrescentar, porque a escuta telefónica é um método de obtenção de prova que não opera sem
que se restrinjam esses mesmos direitos fundamentais.
Contudo, mesmo funcionando as escutas telefónicas por via de uma devassa à reserva da intimidade da vida
privada e, mesmo que o legislador tivesse, em abstracto, efectuado uma ponderação de bens que o orientaria
na conclusão da não destruição dos suportes que não sejam manifestamente estranhos ao processo (esta é a
posição também de KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 128, segundo o qual
existe uma diferença no nível de protecção das formas de expressão mistas, ou seja, naquelas que dizem
respeito tanto ao núcleo essencial como ao crime sob investigação, de tal forma que por mais que a conversa
fira direitos, liberdades e garantias mas não seja manifestamente estranha ao objecto do processo não deve
ser destruída, ficando a destruição reservada para os casos em que a conversa interceptada não tem qualquer
relevância para o objecto do processo), casos há em que a ponderação de valores não pode ter lugar, como
sucede com “aquela área nuclear intangível, de todo em todo subtraída ao alcance dos juízos de ponderação”
[Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições,1992, cit., p. 35]. Como constata FERNANDA PALMA [Estudos em
memória, 2007, cit., p. 663], “os interesses gerais da investigação e da prossecução da justiça penal terão de
ser sacrificados sempre que contendam com esta reserva absoluta da personalidade”. Não obstante, não falta
quem pense de forma diferente. Por exemplo, o BGH no segundo caso do diário entendeu que “a repressão da
criminalidade grave legitima a valoração do diário mais íntimo, em que o seu autor se confronta com problemas
existenciais e radicalmente incomunicáveis” [Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 35].
Pelo que transpondo esta ideia para o domínio agora em apreciação, por mais íntima que fosse a conversa
escutada e por mais grave que a lesão fosse para o respectivo direito fundamental, a mesma poderia ser
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VI. Por nós, pensamos que de um ponto de vista do direito a constituir o
preceito em causa poderia ir mais longe, no sentido de não exigir que na
conversação ou comunicação de onde brotaram os conhecimentos fortuitos
tenha de ter participado o sujeito-alvo da escuta telefónica individualizado no
despacho de autorização da mesma, ou, nas palavras da lei, a pessoa referida
no n.º 4 do art. 187.º do CPP.
Isto, porque mesmo que na conversação apenas tenham participado dois
terceiros e um deles tenha imputado ao outro interlocutor a comissão de um
conhecimento fortuito que se traduza num delito catalogar, a verdade é que
estando verificados os restantes pressupostos de valoração dos ditos
conhecimentos (a suspeita fundada e a subsidiariedade), essa mesma pessoa
poderia ser alvo autónomo de uma escuta telefónica, uma vez que os
pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos são coincidentes com
os pressupostos de admissibilidade do dito método de obtenção de prova e,
como tal, não nos parece que haja desta forma uma mais intensa violação dos
direitos fundamentais dos visados.
valorada, isto porque não se assume com manifestamente estranha em relação ao objecto do processo. É de
salientar que o BGH [Cf. BGHst 34, 401, decisão de Julho de 1987, apud, CLAUS ROXIN, “Autoincriminación
involuntaria y derecho al ambito privad privado de la personalidade en las actuaciones penales” (trad. por
Guerrero Peralta), Pasado, presente y futuro del Derecho Procesal Penal, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores,
2007, cit., p. 102] já afastou a doutrina das três esferas e optou por seguir a doutrina da ponderação, apesar de
o TCF alemão apenas admitir a ponderação de interesses no âmbito da vida privada que não diga respeito ao
núcleo essencial da privacidade, sendo que no caso concreto o BGH deparou-se perante uma informação
extremamente íntima que dizia respeito a um delito altamente gravoso.
Embora esta situação seja complexa, tendemos a admitir a destruição das escutas telefónicas nestes casos,
uma vez que nos situamos em áreas do núcleo central do direito restringido, que escapam à própria óptica da
ponderação de bens e porque, como nota WOLTER [apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p.
38]: “em todos os casos que contendam com a dignidade humana, não poderão ser chamados à ponderação
os interesses por uma justiça penal eficaz. Quem o fizesse não tomaria a sério nem a inviolabilidade da
dignidade humana nem um processo penal vocacionado para a protecção dos direitos fundamentais”. No
mesmo sentido se pronunciam KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 100,
segundo o qual, se detectadas conversas íntimas, as intercepções devem ser interrompidas, de forma imediata,
devendo ser anuladas ou destruídas as respectivas gravações e não podendo ser utilizados os dados obtidos.
Não nos parece também que se possa contra argumentar que a partir do momento em que o agente exterioriza
por palavras as informações respeitantes ao núcleo essencial da sua vida privada, as mesmas saem da sua
esfera interna de controlo, pois o que aqui ainda está em causa é o não reconhecimento da esfera intangível da
privacidade do ser humano.
Contudo, se a valoração da gravação for a única forma possível de salvar a condenação de um inocente,
parece dever valorar-se essa mesma prova, como forma de evitar o intolerável atentado à dignidade humana
em que se traduz a condenação penal.
A Lei do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro) impõe que caso sejam apreendidos dados ou
documentos informáticos cujo conteúdo seja susceptível de revelar dados pessoais ou íntimos, que possam
pôr em causa a privacidade do respectivo titular ou de terceiro, devem os mesmos, sob pena de nulidade, ser
apresentados ao juiz que ponderará a sua junção aos autos tendo em conta os interesses do caso concreto,
nos termos do art. 16.º, n.º 3 do respectivo diploma. Na nossa opinião, dizendo respeito o material recolhido ao
núcleo da vida privada, existirá, por regra, uma proibição de valoração desta prova.
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A explicação da solução legal reside, na nossa opinião, na circunstância de
que como os conhecimentos fortuitos são desligados do objecto em
investigação e a escuta telefónica é dirigida a uma pessoa determinada, essa
mesma pessoa tem de participar na mesma. Como se disse, essa falta de
conexão é a única explicação para a exigência legal, uma vez que se atentarmos
na valoração dos conhecimentos da investigação (onde a dita conexão com o
objecto alvo de investigação é efectiva), mesmo que na comunicação ou
conversação não tenha participado o sujeito alvo da medida sinalizado no
despacho de autorização, o mesmo conhecimento pode ser valorado, na
medida em que não é manifestamente estranho à matéria de facto a ser
investigada.
Mas não é por esta via, na nossa opinião, que se consegue uma protecção
mais eficaz dos direitos fundamentais, já que esta protecção é alcançada pela
exigência de o delito ocasionalmente descoberto pertencer ao elenco legal do
art. 187.º, n.º 1 do CPP, pela necessidade de impender sobre o sujeito a quem
o crime se refere uma suspeita fundada, alicerçada em factos concretos, da sua
comissão e, pela imposição de que a sua utilização probatória se assuma de
uma importância indispensável para a prova, assim escorando as três
dimensões do princípio da proporcionalidade, ínsito no art. 18.º, n.º 2 da CRP,
enquanto corolário de observância obrigatória em toda e qualquer restrição de
direitos fundamentais.
Assim sendo, este segmento normativo é desnecessário, vindo colocar
entraves à eficácia da investigação criminal e, por consequência, à busca pela
verdade material, sem que tal entrave se justifique por uma mais eficaz
protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos.
20 – Contra quem podem ser valorados os conhecimentos fortuitos?
I. Posto isto, tendo já por adquirido que apenas podem ser valorados os
conhecimentos fortuitos que brotem de uma intercepção de uma conversação
ou comunicação telefónica em que participe, pelo menos, uma das pessoas
elencadas no n.º 4 do art. 187.º do CPP e sinalizada no despacho de
autorização da escuta telefónica, cumpre apurar contra quem podem ser
valorados os conhecimentos fortuitos.
Ou seja, será que os ditos conhecimentos só podem ser valorados se
disserem respeito a pessoa do n.º 4 do art. 187.º do CPP e sinalizada no
despacho de autorização da medida, ou basta que digam respeito a pessoa
enquadrável nesse mesmo preceito? Ou, ainda poderão ser valorados contra
terceiros?
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II. Entre nós, a resposta tem ido no sentido de admitir a valoração dos
conhecimentos fortuitos contra terceiros, embora alguns autores revelem
posições com algumas particularidades.
É este o caso de GUEDES VALENTE, que entende que apenas podem ser
valorados os conhecimentos fortuitos contra terceiros, desde que, aquele
terceiro tenha participado nas comunicações ou conversações em que o mesmo
surgiu378. Isto é, se o interlocutor do suspeito escutado for um outro terceiro
que não aquele a quem é imputada a prática do crime que consubstancia o
conhecimento fortuito, o mesmo não pode contra ele ser valorado.
A razão de ser desta orientação reside, segundo o autor, no facto de que se
o terceiro não participar nas conversações ou comunicações, pode dar-se o caso
de os “intervenientes estarem a manipular a investigação e a arrastar para o
engodo um terceiro inocente”379.
III. Não é esta, contudo, a posição maioritária da nossa doutrina que tende
a pronunciar-se sobre a possibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos
contra terceiros, participem eles, ou não, nas conversações.
Segundo ANDRÉ LAMAS LEITE, “será de admitir a valoração dos
conhecimentos fortuitos sempre que se possa concluir que, se o Tribunal, no
momento em que ordenou a dada escuta, tivesse elementos para suspeitar da
prática, pelo arguido ou por um terceiro […] ”380. Ou seja, resulta das palavras
deste autor que os conhecimentos fortuitos tanto podem respeitar ao arguido
como a um terceiro.
No mesmo sentido se pronuncia CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA. Segundo
este autor, é indiferente a pessoa a quem se reporta o “conhecimento extra”.
“É aqui a verdadeira ratio e a maior rentabilidade do aproveitamento dos
conhecimentos fortuitos. Caso contrário, se só pudessem ser valorados os
conhecimentos fortuitos que dissessem respeito à pessoa alvo ou mesmo a
378
Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133 e Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo
n.º 538/00.OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES RAMOS.
379

Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133, nota n.º 322.

Criticando esta orientação escreve DIOGO CORREIA AFONSO, O regime dos conhecimentos fortuitos
provenientes de escutas telefónicas (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2007, cit., p. 33, nota n.º 124: “Se existe, nas regras
processuais sobre escutas telefónicas uma ratio de controlo preventivo da actividade probatória do Estado,
este controlo destina-se a impedir abusos por parte das autoridades e operadores judiciários e não a de prevenir
quaisquer tentativas de manipulação da investigação criminal por parte dos particulares”. Por outro lado, com
a exigência de que os conhecimentos fortuitos só podem ser valorados se das gravações resultar uma suspeita
fundada de que o terceiro cometeu um crime, suspeita essa alicerçada em factos concretos, não nos parece
que se possam correr quaisquer riscos de manipulação da investigação.
380

Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I, 2004, cit., pp. 40 e 41.
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pessoas do elenco legal naquele processo onde foi autorizada a escuta, a figura
teria pouca aplicação”381.
Por nós, tendemos a aderir a este último entendimento, ou seja, de que os
conhecimentos fortuitos podem ser valorados contra terceiros, participe, ou
não, na conversação em que o mesmo lhe é imputado.
Isto porque, na nossa óptica, a lei processual penal portuguesa pretendeu
delimitar a valoração a nível subjectivo, dos conhecimentos fortuitos, não por
via da estatuição de uma proibição de valoração dos mesmos contra terceiros,
mas sim pela via da exigência de que na comunicação em que o mesmo surgiu,
tenha participado o suspeito ou outra pessoa do n.º 4 do art. 187.º do CPP
sinalizada no despacho de autorização da escuta telefónica.
No mesmo sentido apontam as actas da UMRP. Pode ler-se o seguinte
trecho nas mesmas: “O Professor Doutor Paulo de Sousa Mendes apenas
admitiu a utilização de conhecimentos fortuitos se respeitarem a crime do
catálogo, ainda que implicando a responsabilidade criminal de terceiros […]
”382.
Foi assim intenção do legislador processual penal permitir a valoração dos
conhecimentos fortuitos contra terceiros.
IV. Tem sido também este o entendimento expresso pela doutrina e
jurisprudência alemãs.
Segundo GÖSSEL, “uma vez que em relação aos crimes constantes do
catálogo do § 100 a) da StPO é permitida a intromissão nas telecomunicações,
então os conhecimentos fortuitos só poderão valorar-se contra terceiros nos
casos em que, pelo menos a partir da escuta, contra eles possa afirmar-se a
suspeita de um crime de catálogo ou de um crime que com ele esteja em
conexão”. E isto, porquanto, “em tal situação, também esta terceira pessoa
poderia ser ela própria objecto de escuta, contra ela podendo valorar-se
directamente os conhecimentos obtidos”383.
No mesmo sentido tem-se pronunciado a jurisprudência do BGH. Segundo
este alto Tribunal, “também no contexto da lei processual penal alemã, que
expressamente prevê uma delimitação subjectiva deste meio de obtenção de
prova e na qual a proposta se inspira, tem o BGH entendido que a valoração

381

Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 275.

382

Cf. Acta n.º 18 da UMRP, de 24 de Abril de 2006.

383

Cf. KARL HEINZ GÖSSEL, RPCC, n.º 3 (1992), cit., p. 414.
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dos conhecimentos fortuitos se pode fazer contra terceiros por não se encontrar
limitada a uma esfera pessoal”384.
V. Outros argumentos são acrescentados por CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA,
para justificar a valoração dos conhecimentos fortuitos contra terceiros.
Segundo este autor, “ a possibilidade de os conhecimentos fortuitos dizerem
respeito a terceiros encontra acolhimento na letra e no espírito da lei, quando
aquela se refere à admissão da utilização daqueles em processo a “instaurar”,
já que é certo que também se pode instaurar um processo novo relativamente
ao crime cometido pelo escutado, por falta de conexão objectiva do crime de
conhecimento fortuito com os demais sob investigação, a verdade é que,
observando a regra do art. 25.º CPP aquele acabará por ser apensado ao
processo da escuta dadas as vantagens de concentração da defesa, economia
processual, pelo que só aparentemente este tipo de situações densificará a
expressão “a instaurar”385.
Apenas em parte podemos concordar com esta ideia. É certo que nada obsta
a que um novo processo seja instaurado contra o próprio suspeito escutado em
virtude da descoberta de um crime que se traduza num conhecimento fortuito.
Aliás, só assim pode ser nos casos em que a responsabilidade criminal do
agente não esteja já em discussão em outro processo penal.
Contudo, temos dúvidas que a regra do art. 25.º do CPP possa ser vista
como fundamento dessa mesma construção. Senão vejamos. Estatui o citado
artigo que, para lá dos casos previstos no art. 24.º do CPP, a conexão de
processos pode verificar-se “quando o mesmo agente tiver cometido vários
crimes cujo conhecimento seja da competência de tribunais com sede na
mesma comarca, nos termos dos artigos 19.º e seguintes”.
Ora, para que a conexão opere é necessário que, face ao princípio geral do
art. 19.º, n.º 1 do CPP que estatui que a competência territorial é definida de
acordo com o local de consumação do crime, o agente tenha cometido os
diversos crimes no mesmo local ou pelo menos nas proximidades, desde que,
dentro da sede da mesma comarca.
Reconhecemos que casos há em que tal pode suceder, mas sendo sobretudo
aptas as escutas telefónicas nas investigações de criminalidade organizada e
altamente complexa, que não se contém nas fronteiras dos países e, como tal,
muito menos nas fronteiras de uma sede de comarca, temos dúvidas que

384
Cf. DIOGO CORREIA AFONSO, O regime, 2007, cit., p. 32. É o caso, por exemplo, da decisão do BGH de
30/08/1998, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 35.
385

Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 275.
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quando o conhecimento fortuito diga respeito ao suspeito escutado, haja lugar
à aplicação do art. 25.º do CPP386.
VI. No entanto, questão importante, é a seguinte: não será que ao
permitirmos a valoração dos conhecimentos fortuitos contra terceiros não
estamos a ultrapassar, ou pelo menos a pôr em causa, o fundamento de
legitimação material imediato das escutas telefónicas, i.e., o despacho de
autorização da medida de intercepção das telecomunicações?
Como escrevemos em crítica a estas posições, não nos parece que assim
seja. Isto, porque, os conhecimentos fortuitos enquanto crimes ocasionalmente
descobertos e não conhecidos no início da investigação não podem, por essa
mesma razão, ser objecto de individualização no despacho de autorização das
escutas telefónicas387 e, também, porque ao exigirmos que das gravações de
onde brotaram os conhecimentos fortuitos surja uma fundada suspeita da
prática do crime em que o mesmo se traduz, de tal forma que legitimasse o
recurso a este método de obtenção de prova de forma autónoma no novo
processo, a verdade é que por esse crime o sujeito já adquiriria o grau de
suspeito da sua comissão e, como tal, contra ele poderia ser uma escuta
telefónica autorizada.
VII. Podemos assim concluir que ao nível da delimitação subjectiva da
valoração dos conhecimentos fortuitos, afigura-se, antes de mais, necessário
que na comunicação em que o mesmo surgiu, tenha participado uma pessoa
elencada no art. 187.º, n.º 4 do CPP e sinalizada no despacho de autorização
da escuta telefónica, podendo, neste contexto, os conhecimentos fortuitos ser
valorados contra quaisquer pessoas, mesmo que seja um terceiro relativamente
àquele procedimento de escuta em particular ou, mesmo, em relação àquele
processo penal em geral.
Secção V
Da valoração dos conhecimentos fortuitos – conclusão.
386
Outro argumento utilizado por CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 276, é o de
que a valoração de tais conhecimentos sobre terceiros, não implica a lesão de qualquer bem jurídico ou direito
fundamental. Parece, assim, repousar esta ideia, no entendimento de que a lesão dos direitos fundamentais
restringidos pela escuta telefónica dá-se no momento da realização das mesmas e não (também) no momento
da sua valoração, que essa mesma valoração não aprofunda a lesão já perpetrada.

387
Como nota COSTA ANDRADE, Sobre a proibições, 1992, cit., p. 283, tal afigura-se uma característica das
escutas telefónicas, em virtude da sua danosidade social polimórfica. “Tanto no plano objectivo (dos bens
jurídicos sacrificados) como no plano subjectivo (do universo das pessoas atingidas), as escutas telefónicas
acabam invariavelmente por desencadear uma mancha de danosidade social, a alastrar de forma dificilmente
controlável”.
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21 – A valoração dos conhecimentos fortuitos.
I. Depois de verificados os requisitos materiais objectivos e subjectivos de
valoração dos conhecimentos fortuitos, cumpre perguntar se a valoração dos
conhecimentos fortuitos não atenta contra a nossa Lei Fundamental.
Na nossa óptica, não deixa de ser verdade que a valoração dos
conhecimentos fortuitos, porque obtidos por intermédio de uma escuta
telefónica, restringe, ou pelo menos, aprofunda a lesão que já foi consumada
pela intercepção das telecomunicações propriamente dita. Restringem-se os
direitos fundamentais à reserva da intimidade da vida privada e o direito à
palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP) e o direito ao sigilo das
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), tanto das pessoas elencadas no n.º
4 do art. 187.º do CPP, como de terceiros.
No entanto, parece-nos que essa restrição se afigura proporcional face a
outros valores também eles dignos de tutela, tais como o interesse público na
perseguição dos agentes do crime (que se impõe constitucionalmente por via
dos artigos 272.º, n.º 2 e 3, 214.º e 202.º da CRP), a eficácia da investigação
criminal, a prossecução da verdade material e o restabelecimento da paz
jurídica comunitária abalada por esse mesmo crime 388 / 389.

388
Como nota CONDE CORREIA, “A distinção entre prova proibida por violação dos direitos fundamentais e
prova nula numa perspectiva essencialmente jurisprudencial”, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 179, a eficácia
da justiça penal é também um elemento essencial do Estado de Direito. “Para além da ideia de justiça, o
princípio do Estado de Direito exige também a manutenção de uma administração da justiça capaz, sem o que
não poderá contribuir para a imposição daquela”. Destacando igualmente estes valores como essenciais a um
Estado de Direito democrático se pronunciou por várias vezes o TCF alemão, como pode ler-se em LEONARDO
MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 198, segundo o qual: “O TCF, por isso, destacou repetidamente as
inevitáveis necessidades de uma efectiva persecução penal e do combate ao crime (BVerfGE 19, 342 [347]; 20,
45 [49], 144 [147]), o interesse público na averiguação mais completa possível no processo penal para provar a
culpa de criminosos, como também para livrar inocentes (BVerfGE 32, 373 [381]), apreciou o esclarecimento
efectivo de delitos graves como uma tarefa essencial de uma colectividade e Estado de Direito (BVerfGE 29, 183
[194]) e destacou a manutenção de uma jurisdição eficiente sem a qual a justiça não pode ser feita”. Claro está,
como nota o TCF alemão que, entrando em conflito estes valores com outros valores ou direitos fundamentais
contrapostos, deve “ser averiguado a qual deve ser atribuído maior peso em cada caso particular”.
389
Pode ler-se o seguinte na Sentença n.º 372/2006 da Corte Constitucional italiana, de 06/11/2006: “Esta
Corte já expressou a orientação que a utilização das intercepções telefónicas em procedimento diverso,
limitada à prova de uma determinada categoria de crimes previsivelmente capazes de causar um particular
alarme social, constitui indubitavelmente um balanceamento operado pelo legislador entre os direitos
constitucionais à liberdade e segredo das comunicações e o direito representado pelo interesse público na
repressão dos crimes e pela perseguição judicial dos delinquentes”.
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II. Ora, como os direitos fundamentais conhecem limites390,
nomeadamente extrínsecos, i.e., que decorrem do relevo de outros interesses
ou direitos que com eles podem entrar em colisão, deve apelar-se a uma ideia
de concordância prática entre os mesmos391. Ou seja, é necessário verificar se
a medida restritiva de direitos fundamentais, neste caso a valoração dos
conhecimentos fortuitos, é proporcional face aos interesses que visa
salvaguardar, ponto que seja sempre salvaguardado o conteúdo essencial de
tais direitos (art. 18.º, n.º 2 da CRP)392, uma vez que como nota o TCF
alemão, “o direito geral de personalidade, contudo, não é garantido sem
ressalvas. Contanto que a intervenção não ocorra no âmbito intangível da vida
privada, o indivíduo tem de aceitar as restrições que são impostas em nome do
interesse comum preponderante ou de interesses protegidos por direitos
fundamentais de terceiros, sob a observância estrita da proporcionalidade”393,
princípio este que sendo provido de dignidade constitucional “resulta da
própria essência dos direitos fundamentais, que como expressão da pretensão
jurídica geral de liberdade do cidadão frente ao Estado, só podem ser limitados
pelo poder público quando isso for imprescindível para a protecção dos
interesses públicos”394.
A não valoração em absoluto dos conhecimentos fortuitos, perante a
existência de norma habilitante para o efeito (art. 187.º, n.º 7 do CPP), ou a
sua valoração sem restrições, seriam medidas desproporcionadas, uma vez que

390
Limites imanentes, inerentes a qualquer direito, já que nenhum direito é absoluto ou ilimitado; limites
extrínsecos, que decorrem do relevo de outros interesses ou direitos que podem com eles entrar em colisão e;
limites voluntários, que decorrem da vontade do próprio titular (veja-se, por exemplo, o art. 126.º, n.º 3 do CPP
que afasta a ilicitude das escutas telefónicas se o titular do direito restringido consentir na utilização das
mesmas).
391

“Para além das situações em que não existe conflito, ou então este não é senão aparente, a própria
Constituição permite a restrição de direitos fundamentais nos casos expressamente prescritos na lei e segundo
determinados pressupostos materiais” [Cf. CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p.183]. No fundo,
no domínio das escutas telefónicas e igualmente no domínio dos conhecimentos fortuitos, verifica-se uma
colisão de direitos em sentido impróprio, ou seja, verifica-se que “o exercício de um direito fundamental colide
com outros bens constitucionalmente protegidos”, devendo a colisão ser resolvida de acordo com a
ponderação e concordância “feita em face de determinadas circunstâncias concretas” [Assim, cf. GOMES
CANOTILHO, Direito Constitucional, 2003, cit., p. 1229].
392
Uma vez que como nota o TCF alemão em decisão de 16/07/1969, apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta
anos, 2005, cit., p. 217: “ […] ao indivíduo deve restar, tendo em vista um desenvolvimento livre e responsável da
sua personalidade, um espaço interior, no qual ele pertence a si mesmo e ao qual se pode recolher, ao qual os
outros não têm acesso, no qual é deixado em paz, desfrutando do direito à solidão”. Ou, como nota, FERNANDA
PALMA [Estudos em memória, 2007, cit., pp. 662 e 663], o TC foi afirmando “que o direito à reserva da intimidade
da vida privada não deixa de redundar na tutela jusfundamental de uma esfera pessoal íntima […] e inviolável
[…], de um núcleo mínimo onde ninguém penetra salvo autorização do próprio titular”.
393

Cf. decisão do TCF alemão de 06/05/1997, apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 211.

394

Cf. decisão do TCF alemão de15/12/1983, apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 239.
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preservariam totalmente um grupo de direitos e descurariam, fariam tábua
rasa, completamente, de outros direitos que com aqueles conflituam e,
também eles, dignos de tutela.
Daí que o caminho mais adequado, em nossa opinião, seja o da valoração
condicional dos conhecimentos fortuitos obtidos no decurso de uma escuta
telefónica legalmente autorizada, uma vez que ao trilhar-se este caminho tenta
obter-se uma concordância de valores conflituantes entre si.
Mas, ao mesmo tempo, o legislador processual penal português foi
cauteloso o suficiente para não descurar que os ditos conhecimentos se
encontram desligados do objecto a investigar no processo em que a escuta
telefónica foi autorizada, e daí que subordine a sua valoração ao preenchimento
de uma série de pressupostos que visam, como vimos, dar expressão positivada
ao princípio da proporcionalidade nas suas diversas manifestações. No fundo,
o princípio da proporcionalidade, funciona como um importante factor de
correcção das medidas restritivas de direitos fundamentais, neste caso a
valoração dos conhecimentos fortuitos.
III. Como não podia deixar de ser, tal como as diferentes normas que
disciplinam o regime jurídico do recurso às escutas telefónicas, também o art.
187.º, n.º 7 do CPP, exprime uma tensão dialéctica entre a salvaguarda dos
direitos fundamentais do cidadão e o interesse público no cumprimento das
normas penais e a consequente responsabilização dos seus violadores395.
Ao fim e ao cabo, como nota FIGUEIREDO DIAS, todo o “processo penal
constitui um dos lugares por excelência em que tem de encontrar-se a solução
do conflito entre as exigências comunitárias e a liberdade de realização da
personalidade individual. […] Daqui que ao interesse comunitário na
preservação e repressão da criminalidade tenha de pôr-se limites –
inultrapassáveis quando aquele interesse ponha em jogo a dignitas humana;
ultrapassáveis, mas só depois de cuidadosa ponderação da situação, quando
conflitue com o legítimo interesse das pessoas em não serem afectadas para
além do absolutamente indispensável à consecução do interesse
comunitário”396.

395
Como constata FERNANDA PALMA [Estudos em memória, 2007, cit., pp. 655 e 656] existe no Direito
Processual Penal uma “profunda tensão, se não conflito, entre o apelo à preservação de um espaço íntimo de
livre realização de si mesmo e de expressão da respectiva identidade e um outro apelo, aparentemente
antinómico, de protecção da segurança e de realização da justiça em matéria de Direito Penal e Direito
Processual Penal, que reclama intrusão, exposição e controlo da pessoa pelo sistema jurídico”.
396

Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 59.
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Secção VI – Do transporte dos conhecimentos fortuitos
para outro processo.
22 – Do transporte dos conhecimentos fortuitos para outro processo
em curso ou a instaurar.
I. Neste ponto, iremos apurar quais os trâmites a seguir após se constatar
que os conhecimentos fortuitos podem ser valorados. No fundo, como é que
eles são transportados para o outro processo.
Antes da introdução do art. 187.º, n.º 8 do CPP, pela revisão do Código de
Processo Penal operada pela Lei n.º 48/2007 de 29 de Agosto, era posição da
jurisprudência nacional que esse mesmo transporte fazia-se mediante
extracção de certidão das escutas telefónicas397.
Com a revisão operada pela citada lei, veio o legislador regular
expressamente esta matéria, no art. 187.º, n.º 8 do CPP, estatuindo este que:
“Nos casos previstos no número anterior, os suportes técnicos das
conversações ou comunicações e os despachos que fundamentaram as
respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do juiz, ao processo
em que devam ser usados como meio de prova, sendo extraídas, se necessário,
cópias para o efeito”.
Assim sendo, verificados os pressupostos de valoração dos conhecimentos
fortuitos398, pelo juiz do processo em que as escutas telefónicas foram
autorizadas, deve este, mediante despacho devidamente fundamentado399,
onde explanará as razões de facto e de direito porque entende estar perante um
conhecimento fortuito e a verificação dos respectivos pressupostos, ordenar
que os suportes técnicos (ou cópias, se necessário) das gravações referentes ao
alvo, ou alvos, em questão e os despachos de autorização, prorrogação e
397

Assim, o Ac. do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: RODRIGUES DA COSTA, onde se
afirma que o transporte para outro processo é feito por extracção de certidão das conversas relevantes; Ac. do
TRL de 11/09/2007; Processo n.º 3554/2007-5; Relator: NUNO GOMES DA SILVA, donde resulta que quando
se descobre um conhecimento fortuito deve extrair-se certidão das escutas telefónicas e a partir das mesmas
dar-se início a um novo processo de investigação e; Ac. do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator:
JOÃO CARROLA, donde se depreende que se os conhecimentos fortuitos puderem ser valorados, a certidão
das escutas é enviada para outro processo, para aí poder ser valorada. Mas, caso os conhecimentos fortuitos
não possam ser valorados, essa mesma certidão só pode fundar a abertura de inquérito (ou seja, só pode valer
como notícia do crime) não podendo ser mencionada como meio de prova.
398
Questão que este preceito coloca, é a de saber se perante a utilização da expressão “em que devam ser
usados como meio de prova”, se no caso em que não estejam verificados os pressupostos de valoração dos
conhecimentos fortuitos e, como tal, a eficácia dos ditos conhecimentos é limitada à aquisição de uma notitia
criminis (art. 187.º, n.º 7 e art. 248.º do CPP), será esta a forma correcta de proceder. Sobre esta questão,
daremos a nossa opinião mais adiante, no Cap. VI, ponto n.º 30.
399
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cessação das escutas telefónicas sejam enviados para outro processo400. Com
esta norma visa-se assegurar o direito de defesa do arguido no novo processo401
que decorre directamente do art. 32.º, n.º 1 da CRP.
II. Por sua vez, no outro processo, para onde será enviado o material
probatório, deve ser dado conhecimento do mesmo, na sua íntegra, aos
restantes sujeitos processuais interessados no conhecimento do mesmo,
maxime ao arguido, como forma de se dar cumprimento ao princípio do
contraditório402 e tornarem-se efectivas as garantias de defesa, já que estas
englobam “indubitavelmente todos os direitos e instrumentos necessários e
adequados para o arguido defender a sua posição e contrariar a acusação”403,
e como forma de contrariar a desigualdade material que à partida existe entre
a acusação e a defesa e, assim, estabelecer um efectivo princípio de igualdade
de armas. Já neste sentido, ou seja, que ao arguido deve ser dada a hipótese de
controlar e contraditar os resultados obtidos, havia-se pronunciado o Supremo
Tribunal de Justiça404 e o Tribunal da Relação do Porto405.
A destruição desses mesmos suportes técnicos e relatórios fica no âmbito
dos poderes decisórios do juiz do “outro processo”, só podendo os mesmos ser
destruídos depois de “dada hipótese aos sujeitos interessados de os conhecer
na sua íntegra”406. Uma vez mais, visa-se o respeito pelo princípio do
contraditório407 e pelas garantias de defesa do arguido, ínsitas no art. 32.º, n.º
1 da CRP.

400
A Corte Constitucional italiana, mediante uma decisão interpretativa de rejeição, afirmou que no
procedimento diverso têm de ser depositados os suportes das gravações e os despachos que as autorizaram
com a finalidade de obstar a que no segundo procedimento sejam utilizadas escutas telefónicas ilegítimas,
como se pode ver em, SERGIO RAMAJOLI, La prova nel Processo Penale, Padova: Cedam, 1995, cit., p. 307. No
mesmo sentido, cf. FRANCO CORDERO, Procedura Penale, 7.ª ed., Milano: Giuffrè Editore, 2003, cit., p. 854.
401

Neste sentido, no que concerne à norma respectiva do art. 270.º do CPPI, veja-se ANDREA ANTONIO
DALIA, Corso di diritto Processuale Penale, Padova: Cedam, 1992, cit., p. 376 e segs.
402
Segundo a sentença da Corte Constitucional italiana n.º 63/1994, de 10/02/1994: “a utilização dos
resultados da intercepção em processo diverso deve respeitar o contraditório relativamente às partes no
processo”.
403

Cf. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Constituição, 1993, cit., p. 202.

404

Cf. Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133; Relator: LEAL HENRIQUES.

405

Cf. Ac. do TRP de 16/01/2008; Processo n.º 0743305; Relator: LUÍS GOMINHO.

406

Cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 511.

407

Segundo FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 158 e 159, derivam duas consequências
do princípio do contraditório. A primeira diz respeito a um direito subjectivo público que o seu titular tem contra
o Estado, a ser ouvido por um tribunal. A segunda, prende-se com o facto de que somente quando tal direito
“couber a todos os participantes processuais que possam ser juridicamente afectados na esfera dos seus
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III. Outra questão que pode levantar-se é a de havendo a possibilidade de
valoração dos conhecimentos fortuitos em outro processo, em curso ou a
instaurar, quando é que deve proceder-se à transcrição das conversações ou
comunicações que lhe digam respeito. Deve a mesma ser feita no processo
onde a escuta telefónica foi autorizada ou no processo onde os conhecimentos
fortuitos, efectivamente, vão ser valorados?
À primeira vista, poderíamos ser tentados a considerar que a transcrição
dever-se-ia efectuar no processo originário da escuta telefónica, mas não nos
parece que seja a solução mais consentânea com a lei positiva. Ora, se as
gravações de onde brotaram os conhecimentos fortuitos são originárias do
processo onde a escuta telefónica foi autorizada, a verdade é que elas não
assumem qualquer relevo probatório nesse mesmo processo, produzindo
materialmente os seus efeitos probatórios no novo processo, em curso ou a
instaurar. Tendo em linha de conta esta circunstância, a letra do art. 187.º, n.º
8 do CPP parece-nos clara neste sentido, ao estatuir que: “Nos casos previstos
no número anterior, os suportes técnicos das conversações ou comunicações e
os despachos que fundamentaram as respectivas intercepções são juntos […]
ao processo em que devam ser usados como meio de prova […] ”. Ou seja, se
a lei prescreve o transporte para o outro processo dos suportes técnicos, resulta
implicitamente que é no outro processo que deve proceder-se à transcrição das
conversações ou comunicações com respeito pelo formalismo previsto no art.
188.º do CPP.
Por outro lado, quando o art. 188.º, n.º 8 do CPP determina que a partir
do encerramento do inquérito, o assistente e o arguido podem examinar os
suportes técnicos das conversações ou comunicações, no que diz respeito aos
suportes técnicos ou às gravações de onde constam os conhecimentos fortuitos,
deve entender-se que os mesmos podem ser consultados a partir do
encerramento do inquérito no novo processo onde se vai proceder à valoração
dos conhecimentos fortuitos, na medida em que os mesmos não assumem
relevância no processo originário da escuta telefónica, dada a sua falta de
conexão com a matéria de facto a ser aí apurada, produzindo os seus efeitos
probatórios no novo processo408.

direitos […] por uma decisão a tomar em juízo, estará assegurada às pessoas a sua participação constitutiva
na declaração do direito ao caso e, através dela, na conformação da sua situação jurídica futura”.
Entende a Corte Constitucional italiana, como se pode ver na sentença 463/1994, de 15/02/1994 que, quando
as intercepções não sejam necessárias para o processo, os interessados podem requerer a sua destruição
como forma de tutela da sua reserva e, em tal caso, o juiz decide com respeito pelas garantias constitucionais
inerentes ao seu direito de defesa, em particular a garantia do contraditório.
408

Claro está que se essa fase processual já se encontrar ultrapassada a questão não se põe.
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IV. Por fim, deve pôr-se a questão de saber se esta decisão é recorrível, ou
seja, como é que um sujeito interessado que se sinta prejudicado pela decisão
do JIC que autoriza a valoração dos conhecimentos fortuitos pode reagir.
Esta mesma decisão deve ter-se por recorrível, tal como resulta de forma
imediata do princípio geral de recorribilidade das decisões (art. 399.º do CPP),
desde que, como é o caso, não se verifique uma das situações de
inadmissibilidade de recurso previstas no art. 400.º do CPP. Mais
concretamente, esta decisão, quando o recorrente entenda que não estão
verificados os pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos, é
recorrível por via do art. 410.º, n.º 3 do CPP que admite como fundamento de
recurso, mesmo quando a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a
matéria de direito, a inobservância de requisito cominado, sob pena de
nulidade que não deva considerar-se sanada409.
Ao nível da recorribilidade deste despacho, põe-se o problema de saber o
momento da sua subida para o Tribunal da Relação competente. Ora, se o
recurso subir imediatamente, no momento em que o JIC profere despacho a
admitir a valoração dos conhecimentos fortuitos, a questão fica imediatamente
decidida, ganhando força de caso julgado formal410, na medida em que da
decisão do Tribunal da Relação não cabe recurso para o STJ, nos termos do
art. 400.º, n.º 1, alínea c) do CPP.

Outra questão passa por saber se à semelhança do que acontece com a aplicação de medidas de coacção
ou de garantia patrimonial baseadas nas intercepções telefónicas, também não deveria o JIC que tem de decidir
sobre a valoração dos conhecimentos fortuitos, de determinar a transcrição das gravações indispensáveis à
decisão. A nossa lei positiva nada diz sobre este problema, mas parece-nos que não deve haver impedimento
a que o JIC que tenha de decidir a questão possa determinar a transcrição das gravações indispensáveis à
tomada de decisão, por maioria de razão face ao disposto no art. 188.º, n.º 7 do CPP. Assim, tendo o JIC já
determinado a transcrição das gravações serão as mesmas enviadas para o novo processo, juntamente com
o material referido no art. 187.º, n.º 8 do CPP.
409
Neste sentido, CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 192; PAULO DE SOUSA MENDES,
Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 151, considerando que estamos perante um erro de direito, tal
como FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 463. Também assim Ac. do STJ de 06/05/2010;
Processo n.º 156/00.2IDBRG.S1; Relator: RODRIGUES DA COSTA, segundo o qual: “O STJ tem entendido que a
fiscalização sobre o eventual uso de um método proibido de prova é uma questão de direito de que deve tomar
conhecimento, ainda que em última análise se repute à fixação da matéria de facto”.
410
Por força da distinção entre caso julgado formal e material, como a decisão do JIC que determine a
valoração extra-processual dos conhecimentos fortuitos, diz respeito a um aspecto processual
(admissibilidade de um meio de prova) e, não, sobre a procedência ou improcedência da acção, a sua eficácia
restringe-se ao processo em que foi proferida, i.e., tem força de caso julgado formal. A este respeito escreve
TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos, 1997, cit., p. 569, o seguinte: “As decisões proferidas numa acção pendente
podem ser decisões de forma, se incidirem sobre aspectos processuais, ou decisões de mérito, se apreciam no
todo ou em algum dos seus elementos, a procedência ou improcedência da acção. Esta distinção reflecte-se
no respectivo valor do caso julgado: em regra, as decisões de forma adquirem apenas o valor de caso julgado
formal; pelo contrário, as decisões de mérito são, em princípio, as únicas susceptíveis de adquirir a eficácia de
caso julgado material”.
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Olhando para o art. 407.º do CPP, só nos resta concluir que o recurso do
mencionado despacho tem de subir diferidamente, sendo instruído e julgado
conjuntamente com o recurso interposto da decisão que tiver posto termo à
causa, nos termos do art. 407.º, n.º 3 do CPP, uma vez que não há lugar à
aplicação no disposto no n.º 1 do citado preceito, dado que a subida do recurso
a final não o torna absolutamente inútil. É verdade que se o Tribunal da
Relação considerar que não estavam verificados os pressupostos de valoração
dos conhecimentos fortuitos, o despacho é nulo (art. 190.º do CPP) e, como
tal, são igualmente nulos os actos que dele dependerem e a nulidade possa
afectar (art. 122.º, n.º 1 do CPP), ou seja, todos aqueles actos que estiverem
numa relação de dependência lógica, valorativa e causal para com aquele.
Não obstante se tratar de um efeito nocivo, que pode levar à anulação de
todo o processado, este efeito não quis ser evitado pelo legislador, uma vez que
o que este pretendeu evitar foi que a subida a final do recurso das decisões
interlocutórias não tornassem o recurso (o mesmo é dizer, a decisão proferida
em recurso) absolutamente inoperante, mas já não evitar que a subida a final
pudesse ter o efeito de anulações e repetições de actos processuais411.
Como tal, o recurso da decisão que determinar a valoração dos
conhecimentos fortuitos apenas sobe a final, conjuntamente com o recurso da
decisão que tenha posto termo ao processo, pelo que poderá dar-se a situação
de os actos que dele dependem serem anulados (art. 122.º, n.º 1 do CPP), nas
situações em que o despacho recorrido também o seja, e haja uma relação de
dependência para com aquele dos actos processuais sucessivos.

411

Como nota PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 1039, “o risco de anulação de actos
processuais é um efeito normal do procedimento de recursos. A inutilidade do recurso é um risco anormal
resultante da demora no procedimento de recurso”. Relativamente a idêntica expressão utilizada pelo legislador
no art. 691.º, n.º 2, alínea m) do CPC (actual alínea k, do n.º 2, do art. 641.º do CPC novo) - que regula as decisões
de que é admissível apelar-se - escreve ABRANTES GERALDES, Recursos em Processo Civil - novo regime, 2.ª ed.,
revista e actualizada, Coimbra: Almedina, 2008, cit., p. 192, o seguinte: “O advérbio empregue (“absolutamente”)
marca bem o nível da exigência imposta pelo legislador, em termos idênticos ao que anteriormente se previa
no art. 734.º, n.º 1, al. c) para efeitos de determinar ou não a subida imediata do agravo. Empregue a mesma
expressão, agora para efeitos da delimitação dos casos em que pode ou não pode interpor-se imediatamente
recurso, não basta que a transferência da impugnação para um momento posterior comporte o risco de
inutilização de uma parte do processado, ainda que neste se inclua a sentença final. Mais do que isso, é
necessário que imediatamente se possa antecipar que o eventual provimento do recurso em momento ulterior
não passará de uma “vitória de Pirro”, sem qualquer reflexo no resultado da acção ou na esfera jurídica do
interessado. Verificada uma qualquer situação de absoluta inutilidade de impugnação relegada para momento
ulterior, deve ser interposto recurso, a fim de evitar a formação de caso julgado sobre a concreta decisão”.
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Secção VII – Alguns casos específicos de valoração
dos conhecimentos fortuitos.
23 – Os conhecimentos fortuitos e o Presidente da República, o
Presidente da Assembleia da República ou o Primeiro-Ministro.
I. O problema que nos cumpre abordar, nesta sede, pode ser ilustrado com
o seguinte exemplo: imagine-se que foi autorizada uma escuta telefónica contra
o cidadão X, suspeito de um crime do catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP, e
que durante a intercepção com ele comunica o Primeiro-Ministro412,
referindo-se ao facto de ele próprio ter cometido um facto criminoso que se
traduz num conhecimento fortuito. A questão que se impõe é a de sabermos
se pode, ou não, este conhecimento fortuito ser valorado?
Ao levarmos em linha de conta o art. 187.º, n.º 7 do CPP diríamos que sim,
na medida em que estivessem verificados os restantes pressupostos de
valoração dos conhecimentos fortuitos. No entanto, temos de tomar em linha
de conta o disposto nos artigos 11.º, n.º 2, alínea b), 11.º, n.º 3, alínea a) e
11.º, n.º 7 do CPP que podem alterar os dados da questão e a sua aparente
linearidade.
II. Estatui o art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP que compete ao Presidente
do STJ autorizar a intercepção, gravação e a transcrição de conversações ou
comunicações “em que intervenham o Presidente da República ou o PrimeiroMinistro e determinar a respectiva destruição, nos termos dos artigos 187.º a
190.º ”. Por sua vez, o art. 11.º, n.º 3, alínea a) do CPP atribui competência
ao pleno das secções criminais do STJ para o julgamento do Presidente da
República, do Primeiro-Ministro e do Presidente da Assembleia da República
pelos crimes que tenham sido praticados no exercício das suas funções,
pertencendo a um juiz das secções criminais do Supremo praticar os actos
jurisdicionais relativos à fase de inquérito, como resulta do art. 11.º, n.º 7 do
CPP.
Face ao regime estabelecido nestes preceitos legais devemos considerar que
o art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP diz respeito tão-somente aos casos em que
se indicie a prática, por qualquer desses titulares de órgãos de soberania, de
crimes cometidos fora do exercício das suas funções, isto porque se o crime for
cometido no exercício das mesmas a competência para o seu julgamento é do
412

Ou o Presidente da República ou o Presidente da Assembleia da República.

271 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

pleno das secções criminais do STJ (art. 11.º, n.º 3, alínea a) do CPP), o que
leva a que a prática dos actos jurisdicionais durante o inquérito seja atribuída
a um juiz da secção criminal do mesmo Tribunal, tal como resulta do art. 11.º,
n.º 7 do CPP413.
Por outro lado, entendemos que o art. 11.º, n.º 7 do CPP deve ser
interpretado de acordo com o disposto no art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP,
ou seja, que a competência do juiz da secção criminal do STJ, no domínio das
intercepções telefónicas, abrange a autorização, gravação, transcrição e
destruição das mesmas nos casos em que nelas intervenham o PrimeiroMinistro, o Presidente da República ou o Presidente da Assembleia da
República.
No que concerne à ratio destes preceitos, ela repousa na consideração de
que as funções desempenhadas, por estes titulares de órgãos de soberania, são
dotadas de um certo grau de dignidade, o que leva a que mereçam um
tratamento objectivo diferenciado414.
III. Postos estes esclarecimentos, face ao regime jurídico vigente, se no
decurso de uma intercepção telefónica um cidadão comum comunica com um
desses titulares de órgãos de soberania e da mesma resultar um conhecimento
fortuito, que tanto pode dizer respeito ao titular do órgão de soberania, ao seu
interlocutor ou a um terceiro, o mesmo não pode ser valorado, uma vez que a
competência para autorizar a escuta telefónica pertence ao Presidente do STJ
ou a um juiz da secção criminal do mesmo Tribunal, consoante os casos. Isto,
na medida em que o art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP utiliza a palavra
“intervenham”, o que dá a entender que basta que na conversação ou
comunicação interceptada participe, por exemplo, o Primeiro-Ministro para
que a competência seja deferida ao Presidente do Supremo, não se reportando
a sua competência somente aos casos em que a escuta telefónica é dirigida ab
initio contra os ditos titulares de cargos de soberania, por preencherem uma
das hipóteses previstas no art. 187.º, n.º 4 do CPP415.

413

Neste sentido, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 73.

414

Segundo MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 90, “A CRP não impõe uma igualdade absoluta em todas
as situações, nem proíbe discriminações quando se revelam necessárias, adequadas e proporcionadas à
satisfação dos seus objectivos, prevendo ela própria discriminações legitimadoras de tratamento diferenciado”.
Por sua vez, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 73, informa-nos que “o propósito do
legislador foi precisamente o de evitar quaisquer escutas de conversações do Presidente da República, do
Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro, autorizadas por magistrados de tribunais de 1.ª
instância, incluindo as conversações tidas com eles por qualquer das pessoas indicadas no art. 187.º, n.º 4”.
415
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Contudo, este regime legal padece de algumas incoerências. Em primeiro
lugar, como nota PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, no caso de a competência
ser atribuída ao Presidente do STJ, a escuta telefónica vem a final a ser
sindicada pelo Tribunal de 1.ª instância, já que é a este que cabe valorar a
prova. Esta incongruência já não se verificará nos casos em que a competência
para a prática dos actos jurisdicionais relativos ao inquérito é atribuída a um
juiz da secção criminal do STJ, na medida em que neste caso o julgamento
processar-se-á perante o pleno das secções criminais do mesmo Tribunal
(artigos 11.º, n.º 7 e 12.º, n.º 3, alínea a) do CPP). Em segundo lugar, verificase que se a conversa ou comunicação se estabelece entre dois cidadãos comuns
e da mesma resultar a imputação de um crime que concretize um
conhecimento fortuito ao Primeiro-Ministro, o mesmo pode ser valorado
(desde que verificados os respectivos pressupostos de valoração dos mesmos),
ao passo que se na conversa ou comunicação participar o dito titular de um
órgão de soberania e ele próprio impute a si a prática de um crime que se traduz
num conhecimento fortuito, o mesmo não pode ser valorado, uma vez que a
autorização para a obtenção da prova por esse método deveria ter provindo do
Presidente do STJ, dado que o Primeiro-Ministro, interveio nessa conversa.
IV. Na tentativa de eliminar estas incongruências, entende CARLOS
ADÉRITO TEIXEIRA que a solução deve passar por uma interpretação restritiva
da expressão legal “em que intervenham”, considerando apenas ali abrangidos
os casos em que aqueles titulares de órgãos de soberania sejam alvo de escuta,
ou seja, que a escuta é contra eles dirigida416.
No nosso entender, também esta solução não deve ser seguida. Embora ela
elimine as incongruências apontadas a nível da valoração dos conhecimentos
fortuitos, a verdade é que ela não leva em linha de conta a intenção de o
legislador ter querido estabelecer um regime diferenciado para estas situações,
deferindo a competência totalmente ao JIC do processo onde a escuta
telefónica foi autorizada.
A nosso ver, deve-se encontrar uma solução compromissória que atenda,
por um lado, ao facto de o despacho de autorização da medida ser lícito e
válido e que não é previsível saber com absoluta segurança quem vai entrar em
contacto com o escutado-alvo e, por outro lado, que o legislador quis submeter
as situações ora em apreço a um regime de privilégio. Assim, somos da opinião
que deveria igualmente fazer-se uma interpretação restritiva do art. 11.º, n.º 2,
alínea b) do CPP, conferindo validade ao despacho do JIC titular do processo
416

CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 281.
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em que a escuta telefónica foi autorizada, mas deferindo todos os restantes acto
jurisdicionais ao Presidente do STJ, tais como a análise dos pressupostos de
valoração dos conhecimentos fortuitos e a destruição das gravações. Pensamos
que desta forma não se trai a intenção do legislador de querer submeter os
actos jurisdicionais relativos às escutas telefónicas à esfera de competência do
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça417.
24 – Os conhecimentos fortuitos e os portadores de esferas de
segredo. O caso especial do defensor.
I. Neste ponto, cumpre-nos apurar a seguinte questão: se for autorizada
uma escuta telefónica ao suspeito-alvo e no decurso da mesma for gravada uma
conversa entre ele e o seu defensor, conversa essa que diga respeito ao crime
sob investigação ou a um conhecimento fortuito, podem essas gravações ser
valoradas?
O ponto de partida deve ser o art. 187.º, n.º 5 do CPP que dispõe o
seguinte: “É proibida a intercepção e a gravação de conversações ou
comunicações entre o arguido e o seu defensor, salvo se o juiz tiver fundadas
razões para crer que elas constituem objecto ou elemento de crime”418.
417
E relativamente aos conhecimentos da investigação, será que podemos adoptar idêntica solução?
Supondo que foi autorizada uma escuta telefónica tendo como sujeito-alvo o cidadão comum X, por um
determinado delito catalogar e, no decurso da mesma, se intercepta uma conversa entre este e, por exemplo,
o Primeiro-Ministro, em que se descobre que este último foi comparticipante no crime que deu causa
justificativa à escuta telefónica, será que este conhecimento da investigação pode ser valorado? Pensamos
que pela utilização do verbo intervenham no art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP não pode aquela prova ser valorada,
não obstante aquele facto casualmente descoberto (a comparticipação) já estar abrangido pelo juízo de
ponderação levado a cabo pelo JIC aquando da prolação de despacho de autorização da escuta telefónica, na
medida em que ele faz parte do evento no seu todo. Sob aquela gravação em específico, em que participou o
Primeiro-Ministro, impende uma proibição de valoração, porque a competência para a sua autorização é do
Presidente do STJ e não do JIC titular do processo, violando-se assim os pressupostos de que a lei faz depender
a escuta telefónica nesse caso concreto (art. 126.º, n.º 3 do CPP).

Mas não é esta posição contraditória com o sufragado relativamente aos conhecimentos fortuitos?
Julgamos que não, porque, na nossa óptica, existe uma diferença essencial entre os conhecimentos fortuitos
e os conhecimentos da investigação. Enquanto estes últimos já estão abrangidos pelo juízo de
proporcionalidade levado a cabo aquando da prolação do despacho que autorizou a medida, o Presidente do
STJ não terá qualquer intervenção relevante e constitutiva, da situação daquele titular de um cargo público,
sobre a valoração ou não valoração do material probatório. Ora, esta situação não se verifica no domínio dos
conhecimentos fortuitos, onde o juízo de proporcionalidade terá de ser levado a cabo pela primeira vez para
aferir da sua possível valoração, dada a ausência de conexão entre o crime em que este se traduz e o delito que
legitimou a escuta telefónica, de tal forma que o mesmo não se encontra abrangido por aquele juízo e assim o
Presidente do STJ terá a palavra decisiva sobre a valoração dessa descoberta ocasional, não se gorando por
completo o privilégio que a lei quis atribuir às entidades descritas na previsão legal.
418
Segundo KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., pp. 134 a 136, no âmbito do
ordenamento jurídico alemão temos de distinguir dois grupos de pessoas em que a protecção da sua esfera
de segredo é diferenciada. No primeiro grupo, composto por ministros religiosos, defensores e deputados, as
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Vem este preceito estabelecer um regime mais rigoroso para a intercepção
das conversas entre estes sujeitos, em virtude da especial relação de confiança
que entre estes deve mediar, sendo ainda de salientar que este regime deve
estender-se a outras pessoas portadoras de segredo e, como tal, legitimadas a
recusar o depoimento419.
II. Cumpre, antes de avançarmos para a resposta à questão atrás levantada,
fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, embora este artigo apenas se
refira ao defensor, tem a doutrina420 entendido que a protecção estende-se a
diligências probatórias que previsivelmente conduzam à obtenção de informações protegidas não podem ter
lugar, havendo uma proibição de produção de prova (§ 160 a Abs. 1 StPO), o mesmo valendo para os seus
colaboradores (§ 53 a StPO e § 160 a Abs. 3 StPO). Esta limitação cessa se existirem suspeitas de que a pessoa
com legitimidade para recusar o depoimento participou no crime sob investigação (§ 160 a Abs. 4 StPO). O §
160 a Abs. 1 da StPO regula ainda os casos em que são obtidos fortuitamente conhecimentos abrangidos por
uma relação de confiança. Neste caso, existe uma proibição de valoração dos mesmos, que cessa se existir a
suspeita de participação no crime relativamente à pessoa com direito de recusar o depoimento.
No segundo grupo de titulares de segredo profissional (consultores jurídicos, profissões médicas,
farmacêuticas, conselheiros de planeamento familiar e de toxicodependentes e trabalhadores dos media) vale
um nível de protecção diminuído, apenas estando consagrada uma proibição relativa de prova, ou seja, uma
proibição de prova dependente da proporcionalidade da medida (§ 160 a Abs. 2 StPO). Assim, se os
conhecimentos tiverem sido obtidos licitamente, podem ser valorados para fins de prova, desde que essa
valoração seja igualmente proporcional. Não obstante, a admissibilidade da sua utilização como pista de
investigação é ilimitada.
Segundo KARL HEINZ GÖSSEL, RPCC, n.º 3 (1992), cit., p. 415: “Problemas particularmente delicados
suscitam as situações em que a pessoa legalmente escutada comunica com o seu defensor. Nestes casos é
posto em causa o direito que assiste ao arguido de a todo o tempo estabelecer livremente comunicação oral
com o seu defensor. As provas do cometimento de crimes pela pessoa vigiada, adquiridas através destas
escutas, estão a coberto da proibição de valoração, decorrente do mencionado direito de, a todo o tempo e sem
quaisquer limites, comunicar oralmente com o defensor. Só não será assim se sobre o próprio defensor
impender a suspeita de autoria ou participação no mesmo crime, uma vez que neste caso teria sido já possível
ordenar directamente a escuta contra o defensor”.
No domínio do direito italiano escrevem SIRACUSANO / GALATI / TRANCHINA / ZAPPALÀ, Diritto Processuale
Penale, Milano: Giuffrè Editore, 2004, cit., p. 398, que existe uma proibição de intercepção das conversações ou
comunicações de pessoas vinculadas pelo segredo profissional e que tenham por objecto factos conhecidos
por razões do seu ministério, oficio ou profissão. Contudo, entendem estes autores que não há razão de ser
desta proibição quando as pessoas vinculadas ao segredo tenham deposto sobre o seu objecto ou o tenham
divulgado de outro modo. No mesmo sentido, ANDREA ANTONIO DALIA, Corso di Diritto, 1992, cit., p. 381.
419
Segundo RUDOLPHI, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 301: “A comunidade tem
um interesse vital no bom funcionamento dos serviços de saúde, do sistema jurídico, etc. O que só pode ser
logrado quando o cliente confiar plenamente no seu médico ou advogado e, sobretudo, quando estes não
podem ser juridicamente compelidos a revelar os segredos que lhe são confiados. […] São-no também porque
e na medida em que estes profissionais asseguram uma função pública nos domínios da saúde, administração
da justiça, imprensa e informação e porque a prossecução sem perturbação destas funções pressupõe
necessariamente uma relação de confiança com os cidadãos”. Entende, no entanto, COSTA ANDRADE, que
estes segredos não devem merecer a mesma salvaguarda de que o dispensado aos defensores.
420
Assim, MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 461; GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo
Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 252; SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Código, 2004, cit., p. 927; COSTA
ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 30.

275 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

outros portadores de segredos que poderiam recusar o depoimento nos termos
do art. 135.º do CPP. Em segundo lugar, quando o art. 187.º, n.º 5 do CPP
fala em crime, não deve entender-se essa referência como abrangendo todo e
qualquer crime, mas somente os crimes do catálogo do n.º 1 do art. 187.º do
CPP, porque assim o inculca a inserção sistemática do preceito no âmbito do
regime das escutas telefónicas, que só podem ser autorizadas relativamente a
esses crimes, e a própria teleologia do preceito que ficaria frustrada caso assim
não fosse, dado que abrir-se-ia a devassa da relação de confiança entre o
arguido e o defensor para lá dos casos previstos no catálogo de crimes para os
quais as escutas se encontram legitimadas, o que seria contrário à intenção do
legislador de proteger de forma mais intensa esta relação. Por fim, se o n.º 5
do art. 187.º do CPP visa proteger a relação de confiança que se estabelece
entre o arguido e o defensor, este último titular de um direito/dever de recusa
de depoimento (art. 135.º do CPP), parece que as restrições à valoração da
prova só fazem sentido quando estivermos perante uma esfera de segredo
protegida, i.e., quando estivermos perante factos objecto de segredo,
englobando estes os “factos revelados pelo cliente, por ordem de um cliente ou
obtidos sobre um cliente no exercício da sua profissão ou por causa do
exercício profissional”421. Caso não estejamos no âmbito do segredo
421
Cf. VITALINO CANAS, “O Segredo profissional dos advogados”, AA.VV., Estudos em homenagem do
Professor Doutor António Marques dos Santos (org. por Jorge Miranda / Lima Pinheiro / Dário Moura Vicente),
Vol. II, Coimbra: Almedina, 2005, cit., p. 797.

Assim, segundo o Ac. do STJ de 07/07/2010; processo n.º10443/08 10443/.6TDPRT-A.P1; Relator:
EDUARDA LOBO: “O segredo profissional proíbe a revelação de factos ou acontecimentos de que se teve
conhecimento ou foram confiados em razão e no exercício de uma actividade profissional. Contudo, a relação
constituída com o mandato forense apenas impõe dever de segredo sobre os factos inerentes ao exercício
concreto do mandato. Daí se o advogado foi testemunha de um crime estranho ao mandato constituído inexiste
fundamento para a invocação do dever de segredo profissional”.
Segundo o Ac. do STJ de 17/04/2008; Processo n.º 08A756; Relator: MÁRIO MENDES: “O Estatuto da Ordem
dos Advogados, particularmente o seu artigo 87.º, estabelece uma proibição de utilização de elementos de
prova relativos a factos abrangidos pelo sigilo profissional. Entre esses factos encontram-se:
- os referentes a assuntos profissionais revelados pelo cliente ou conhecidos no exercício da profissão;
- os comunicados por co-interessado;
- os comunicados pela parte contrária durante negociações para acordo amigável e relativos à pendência;
- os considerados sigilosos que, em virtude de cargo ocupado na Ordem, tenham sido comunicados ao
advogado por qualquer colega.
Considerar-se-ão, igualmente, abrangidos pelo sigilo profissional os factos contidos em comunicações,
dirigidas por advogado a outro colega, nas quais se manifeste clara e equivocamente, aquando da sua
expedição, o seu carácter confidencial (“without prejudice”, na terminologia anglo-saxónica).
A carta em apreço é dirigida por advogado (alegadamente em nome da aqui A e do seu irmão) ao aqui R BB,
limitando-se a manifestar o propósito de revogação das doações e a sugerir um acordo nesse sentido; o seu
conteúdo não se enquadra em qualquer das situações acima enunciadas e o seu destinatário não está
vinculado a qualquer dever especial de sigilo.

| 276

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

profissional, julgamos que o preceito em causa não deve ter aplicação, devendo
haver lugar à aplicação das regras gerais. Neste entendimento parece
corroborar o facto de o próprio art. 135.º, n.º 2 do CPP permitir que se subtraia
ao regime da quebra de segredo (art. 135.º, n.º 3 do CPP) os casos em que os
factos do conhecimento do portador do mesmo, não se encontram no seu
âmbito.
III. Assim sendo, só podem ser escutadas as conversas ou comunicações
entre o arguido e o defensor, relativamente a um crime do n.º 1 do art. 187.º
do CPP e quando essas declarações constituam objecto ou elemento desse
crime, o que só se verifica quando o defensor é comparticipante a qualquer
título no crime que o arguido cometeu422, ou nos casos em que o defensor é
autor dos crimes de receptação ou branqueamento de capitais, relacionados
com o crime imputado ao arguido, dado que estes são delitos catalogares, mas
já não nos casos de crimes de favorecimento pessoal ou auxílio material, na
medida em que não pertencem ao catálogo legal. Como tal, é necessário que
as declarações digam respeito a um delito catalogar e que o mesmo esteja
relacionado com o crime imputado ao arguido, porque só quando esta relação
se verifica é que podemos dizer que elas são objecto ou elemento de crime423.

É, assim, perfeitamente legitima a sua utilização como meio de prova pelo que falece este segmento do
recurso”.
422
Podendo a prova ser valorada contra o defensor e contra o arguido. Neste sentido, cf. PAULO PINTO DE
ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 510; MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
JUDICIAL DO PORTO, Código, 2009, cit., p. 490; ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p.
46, considerando que o art. 187.º, n.º 3 [hoje o n.º 5] do CPP não procede a qualquer distinção a nível da esfera
subjectiva de valoração; o facto de a lei autorizar as escutas telefónicas entre o arguido e o defensor, só pode
significar que a protecção da relação de confiança deve ceder perante as necessidades da investigação “dado
terem sido os próprios interessados directos nessa protecção a traírem-na”; a relação de confiança não visa
funcionar como uma imunidade do defensor, mas também não pretende que o arguido, a coberto da
funcionalidade da defesa possa eximir-se contra a utilização do material probatório recolhido contra si e; a
relação de confiança só deve ser respeitada, enquanto essa finalidade é respeitada, finalidade essa que é a
protecção da esfera de segredo, enquanto não contende com a prática de um dos crimes do n.º 1. Contra, cf.,
COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 301, entendendo que esta prova só pode ser valorada contra
o defensor em virtude de se assegurar a funcionalidade da defesa.
423
Segundo COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 301, a expressão elemento ou objecto de
crime deve ser entendida como bastando uma “responsabilidade penal relacionada com o crime do catálogo
que constitui objecto do processo criminal. Bastará, para tanto, que sobre o portador do segredo profissional
impenda a suspeita fundada de favorecimento pessoal, auxílio material ou receptação.” Isto no que concerne
aos demais portadores de segredo que não o defensor, porque este, segundo COSTA ANDRADE só pode ser
escutado quando pertença ao universo de autores ou cúmplices do crime imputado ao arguido. Contra este
último entendimento, cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 510; MAGISTRADOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO JUDICIAL DO PORTO, Código, 2009, cit., p. 490 e; CÍNTIA VENÂNCIO,
Escutas telefónicas - análise das mudanças introduzidas pela reforma de 2007 (Diss.; FDUL), Lisboa: n.p., 2009, cit.,
p. 12.
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IV. Aplicando este pensamento à matéria dos conhecimentos da
investigação e dos conhecimentos fortuitos, podemos chegar à seguinte
conclusão:
1. No caso dos conhecimentos fortuitos, os mesmos não podem ser
valorados, na medida em que como estes não dizem respeito à matéria de facto
em investigação, não se verifica qualquer relação entre eles e o crime motivador
da escuta telefónica imputado ao suspeito-alvo. Desta forma, existe uma
proibição de valoração independente (artigos 187.º, n.º 5; 190.º; 118.º, n.º 3;
126.º, n.º 3 do CPP e 32.º, n.º 8 da CRP), não podendo as gravações, de onde
o conhecimento fortuito resulta, ser utilizadas como meio de prova, sendo
nulas, mas somente com a nulidade a afectar estas gravações, dada a
divisibilidade da nulidade. Neste caso, o conhecimento fortuito apenas terá a
valia de notitia criminis.
Mas porque é que em relação a este tipo de conversações ou comunicações,
não pode valer integralmente o disposto no art. 187.º, n.º 7 do CPP? Porque é
que o conhecimento fortuito não pode ser valorado se verificados os
pressupostos do citado preceito? Na nossa óptica, deve-se ao facto de haver
uma diferença entre a intercepção de conversações ou comunicações do
defensor com o arguido face às demais intercepções, que reside na
circunstância de aquelas só poderem ser interceptadas quando, para lá de
dizerem respeito a um delito catalogar, sejam objecto ou elemento do crime
que motivou a escuta telefónica424, o que a doutrina identifica com as situações
de comparticipação, branqueamento de capitais ou receptação, que se
assumem, em princípio, como conhecimentos da investigação.
Assim sendo, se as conversações entre estes sujeitos só podem ser
interceptadas sob a verificação destes pressupostos, e sendo o art. 187.º, n.º 7
do CPP um novo exame dos pressupostos de admissibilidade de uma escuta
telefónica, o que compreende-se face à situação de os conhecimentos fortuitos
não apresentarem uma qualquer conexão relevante com o delito legitimador
da escuta, não se compreenderia que os mesmos pudessem ser valorados sem
que se levasse à colação o pressuposto de as mesmas serem objecto ou
elemento do crime, sob pena de se criar um regime que não levaria em linha
de conta o regime mais restritivo destas intercepções, que se justifica como
forma de assegurar a relação de confiança entre o arguido e o seu defensor,
abrindo lateralmente a possibilidade de obter-se prova de um crime (lateral ao
objecto da investigação) que o legislador à partida não permitiu no art. 187.º,
n.º 5 do CPP e, assim, se poder contornar esse regime, mais restritivo,
424
Como nota, DANIEL GIRARDI BARROSO, Análise crítica, 2009, cit., p. 108, “o conteúdo interceptado tem de
ser relativo a crime conexo àquele legalmente autorizado”.
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permitindo a entrada pela porta dos fundos daquilo que o legislador não quis
que entrasse pela porta da frente.
Ora, se os pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos são uma
espécie de “resumo” dos pressupostos de admissibilidade das escutas
telefónicas, então se a escuta entre o arguido e o seu defensor só pode ser
autorizada quando haja fundadas razões para crer que através dela se vão obter
declarações que constituam objecto ou elemento do crime, então só verificado
este pressuposto é que pode haver valoração das descobertas ocasionais e
quando assim seja, não estamos perante conhecimentos fortuitos, mas perante
conhecimentos da investigação e daí que os primeiros não possam ser
valorados.
2. No caso dos conhecimentos de investigação, estes caracterizam-se por
manterem uma relação de proximidade com o crime que motivou a escuta
telefónica, podendo então os mesmos ser valorados, desde que se refiram a um
delito catalogar, tais como o branqueamento de capitais ou a receptação.
No entanto, impõe-se uma questão. Porque é que, nesta sede, apenas
podem ser valorados os conhecimentos da investigação, que consubstanciando
um crime, pertençam ao catálogo legal do art. 187.º, n.º 1 do CPP?
A resposta, julgamos, passa pelo facto de que para além de haver uma
violação do direito à reserva da intimidade da vida privada e do direito à palavra
falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP) e do direito à inviolabilidade das
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), conatural à realização de qualquer
escuta telefónica, acresce a circunstância de se por em causa a relação de
confiança que se estabelece entre o arguido e o seu defensor, a que o legislador
processual penal quis dispensar uma tutela mais rigorosa, como resulta dos
artigos 187.º, n.º 5 e 135.º do CPP e do art. 195.º do CP425 que pune como
crime a revelação de segredo.
Assim, só exigindo que o conhecimento da investigação se reporte a um
delito catalogar, fica salvaguardado o princípio da ponderação de interesses, a
que o art. 187.º, n.º 1 do CPP dá corpo, devendo ainda o JIC levar em linha
de conta os critérios estabelecidos no art. 135.º, n.º 3 do CPP para a quebra
do segredo justificado, tais como a gravidade do crime (o que a nosso ver se
traduz no facto de o crime que consubstancia o conhecimento da investigação
se enquadrar no catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP), essas declarações serem

425
“Quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu
estado, ofício, emprego, profissão ou arte é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até
240 dias”.
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imprescindíveis para a descoberta da verdade e levando em linha de conta a
necessidade de protecção de bens jurídicos.
Desta forma, torna-se óbvia a tutela reforçada que o legislador quis
estabelecer para este tipo de relações de confiança e harmoniza-se o regime do
art. 187.º, n.º 5 do CPP com o regime da quebra de segredo profissional,
previsto no art. 135.º, n.º 3 do CPP.426
V. Caso estes mesmos requisitos não estejam previstos, os conhecimentos
adquiridos apenas terão a valia de notícia do crime, impendendo sobre os OPC
a obrigatoriedade de a transmitirem ao MP (art. 248.º do CPP), devendo este,
por via do princípio da oficialidade, proceder à abertura de inquérito (art.
262.º, n.º 2 do CPP), embora com as limitações que no capítulo VI, ponto n.º
30, lhe assinalaremos.

Capítulo V
Das consequências jurídicas da violação dos pressupostos de
valoração dos conhecimentos fortuitos
Secção I – Das proibições de prova em Processo Penal.
25 – Questão prévia. Das proibições de prova em Processo Penal.
I. Como questão prévia, neste capítulo, cumpre apurar qual o fundamento
jurídico das proibições de prova427 no nosso ordenamento jurídico, assim como
426

A este propósito, escreve CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 259: “Julgo ser
defensável que, nos casos em que as conversações não sejam manifestamente estranhas ao processo e,
respeitando a segredos tutelados mas não autonomizáveis face à informação que se revela de extrema
importância para a prova, devem ser objecto de ponderação judicial com os demais interesses em causa,
prevalecendo o que for considerado preponderante, à semelhança do raciocínio que se opera em sede do art.
135.º do CPP, mesmo sem recorrer formalmente ao mecanismo ali previsto por se revelar burocrático e
moroso, logo, incompatível com a salvaguarda dos interesses em presença”. Sobre o funcionamento do art.
135.º do CPP veja-se: PAULO DE SOUSA MENDES, “A orientação da investigação para a descoberta dos
beneficiários económicos e o sigilo bancário”, AA.VV., 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria
Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, cit., pp. 201 e segs.
427
Segundo CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., pp. 190,191 e 194, as proibições de prova
dividem-se em: proibições de produção de prova e proibições de valoração de prova. O primeiro grupo, por sua
vez, subdivide-se em: temas de prova proibidos – determinados factos não podem ser objecto de prova; meios
de prova proibidos – quando determinados meios de prova não podem ser empregues; métodos de prova
proibidos – na produção da prova não podem ser utilizados certos métodos de recolha da mesma e; proibições
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o regime legal a que as mesmas se encontram submetidas. Isto, na medida em
que esta matéria está intimamente ligada com as consequências jurídicas da
falta dos pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos428.

de prova relativas – a ordem ou a obtenção de prova só pode ser levada a cabo por certas pessoas, ou nas
palavras de KAI AMBOS [Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 81], aquelas
que “somente limitam a obtenção de provas, no sentido de que somente algumas e determinadas pessoas
estão facultadas a produzir, adquirir ou realizar certa produção probatória, estabelecendo-se, em consequência,
uma proibição em relação a qualquer outro sujeito”. Por sua vez, as proibições de valoração podem ser de duas
ordens: proibições de valoração dependentes – “aquelas que se fundam na lesão de uma proibição de produção
de prova” e; proibições de valoração independentes – “aquelas que não se baseiam na lesão da lei, mas sendo
derivadas directamente da Constituição”. Relativamente ao seu fundamento teórico e histórico veja-se KAI
AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., pp. 81 a 85.
428
Problema interessante que pode colocar-se no difícil âmbito desta temática é o de saber se,
eventualmente, poderiam ser valoradas provas proibidas pro reo. Isto, porque a prova proibida surge
essencialmente para responder a exigências associadas à protecção do indivíduo contra intromissões
abusivas do poder público na sua esfera. Nasceram como limites à actividade de investigação dos poderes
públicos e como forma de assegurarem ao arguido o direito a ser julgado com base em provas adquiridas de
forma legítima. Sobre este problema veja-se, por exemplo, ROBERTA CASIRAGHI, “Prova vietate e Processo
Penale”, RIDPP, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro (2009), cit., pp. 1797 e segs.

Sobre esta matéria, segundo GIULIO ILUMINATI, “L’inutilizzabilità della prova nel Proceso Penale italiano”,
RIDPP, Fasc. 2.º, Abril-Junho (2010), cit., p. 526: “A questão da utilização de prova proibida a favor do réu
apresenta um interesse sobretudo teórico, tanto mais que não há nenhum precedente jurisprudencial sobre a
matéria. Trata-se de estabelecer se a “inutilizzabilità”, sendo em princípio independente da vontade das partes,
pode ser derrogada quando a prova demonstre a inocência do arguido. Existem algumas previsões do c.p.p.
que limitam a proibição exclusivamente quanto à sua utilização contra o arguido ou à prova da sua culpa, mas
destas não é possível desenrolar um regra geral. Exigências de justiça substancial podem levar a privilegiar
uma aplicação flexível da proibição de prova; mas no texto da lei é difícil encontrar uma indicação neste
sentido”. Mas como de seguida nota o autor, o emprego discricionário deste vício pode prejudicar a eficácia da
sanção.
É no entanto de salientar, que a doutrina favorável à sua valoração restringe essa possibilidade à faculdade
de valorar o resultado de uma prova proibida já produzida, não permitindo assim a violação originária de uma
regra probatória que acarretaria uma proibição de prova com o intuito de demonstrar a inocência do arguido,
uma vez que tal conduta apenas acarretaria a mera possibilidade de um ganho futuro que “não supera aqui os
prejuízos decorrentes da violação dos direitos fundamentais” [Cf. CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 587 e
bibliografia aí citada]. É o caso, por exemplo, de DERSHOWITZ [apud, SILVA DIAS, “Torturando o inimigo ou
libertando da garrafa o génio do mal? Sobre a tortura em tempos de terror”, AA.VV., Estudos em homenagem ao
Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias (org. por Manuel da Costa Andrade / Maria João Antunes / Susana Aires
de Sousa), Vol. I, BFDUC, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, cit., p. 214], que embora admitindo como método
admissível, mas excepcional, em casos-limite a tortura, entende que a mesma não pode ser aplicada para obter
confissão sob crimes passados.
Por nós, pensamos que não deve ser admitida uma violação originária de uma proibição de prova enquanto
forma de demonstrar a inocência de um determinado arguido, na medida em que além da violação dos direitos
fundamentais que tal situação acarretaria, os resultados a que eventualmente permitiria chegar, seriam
incertos. Mas, se do que se trata é de aproveitar uma prova proibida que já se encontra nos autos, que apresente
a virtualidade de demonstrar a inocência do arguido, não estamos perante um resultado incerto, pelo que o
valor da incerteza é retirado da equação. Mas, mesmo retirado este factor da equação, parece-nos que uma
leitura conforme aos direitos fundamentais protegidos pelas proibições de prova, tal valoração só será de
admitir em casos de extrema necessidade, de última ratio, quando não seja possível chegar à conclusão de que
o arguido é inocente por outros meios de prova legais e conformes com as regras de um Estado de Direito
democrático.
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Desde logo, no entanto, é de salientar que o problema das proibições de
prova enquadra-se numa encruzilhada em que o próprio Estado pode
encontrar-se. De um lado, a necessidade de assegurar um processo penal
efectivo, capaz de perseguir e punir os criminosos e, de outro lado, o dever de
assegurar um processo penal justo, associado à ideia de fair trial, àquele que
por ele se vê envolvido, apesentando assim as proibições de prova, segundo
KAI AMBOS, uma dimensão individual de protecção dos direitos fundamentais
(protegendo o investigado da utilização de provas ilegalmente obtidas contra
si) e uma dimensão colectiva de preservação da integridade constitucional,
“particularmente através da realização de um processo justo”429. Daí que a
temática das proibições de prova se ligue à própria concepção de Estado em
vigor a cada momento histórico e em cada local geograficamente delimitado430,
cabendo a esse mesmo Estado “uma dupla função estabilizadora da norma: o
Estado deve estabilizar as normas jurídico penais não só através de uma
persecução penal efectiva, mas também, em um mesmo plano, através da
garantia dos direitos fundamentais dos investigados por meio do
reconhecimento e, principalmente, aplicação das proibições ou vedações de
utilização de provas […] ”431.
Por outro lado, deve ter-se por afastada a ideia de que as proibições de prova
contradizem o princípio da investigação. Tal contradição é meramente
aparente432.
Ao dispor aquele princípio que o tribunal ordena oficiosamente todos os
meios de prova cujo conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da
verdade e à boa decisão da causa (por ex. art. 340.º, n.º 1 do CPP), tem de se
ter presente que o fim de investigar e punir os crimes, embora sendo um valor
de elevada importância, não pode ser sempre e sob quaisquer circunstâncias o
valor prevalente num Estado de Direito democrático.

429

Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., pp. 82 e 83.

430

Como nota KARL-HEINZ GÖSSEL [“Las prohibiciones de prueba como límites de la busqueda de la verdad
em el Proceso Penal - aspectos jurídico-constitucionales y politico-criminales” (trad. por Polaino Navarrete), El
Derecho Procesal Penal en el Estado de Derecho, Tomo I, Buenos Aires: Rubinzal-Culzioni Editores, 2007, cit., p.
146], o Estado de polícia, com os seus meios ilimitados pode perseguir e punir os criminosos de forma mais
eficaz que o Estado liberal, mas naquele surge o perigo de se verem condenados inocentes, mostrando-se
assim a finalidade de combate à criminalidade contraproducente, conduzindo a redução da criminalidade
privada à “criminalidade de Estado”.
431

Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 83.

432

No mesmo sentido, cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “El principio de investigación de oficio en la praxis del
Proceso Penal alemán” (trad. por Miguel Polaino e José António John), Obras Completas, Tomo I, Buenos Aires:
Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, cit., p. 87.
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25.1 – O fundamento jurídico das proibições de prova e identificação
das mesmas.
I. A matéria das proibições de prova no âmbito do Direito Processual Penal
apresenta, desde logo, um fundamento jurídico-constitucional, uma vez que o
art. 32.º, n.º 8 da CRP dispõe que: “São nulas todas as provas obtidas mediante
tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva
intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas
telecomunicações”.
Entendeu, assim, o legislador constitucional que, embora, a realização da
justiça seja um valor com dignidade constitucional, é um valor que não pode
ser encarado de forma absoluta. Não pode a realização da justiça ser perseguida
com um intolerável sacrifício para os direitos fundamentais dos cidadãos.
II. Em concretização do preceito constitucional, veio o legislador processual
penal prescrever no art. 126.º do CPP, sob a epígrafe “Métodos proibidos de
prova” que: “São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas
mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral
das pessoas” (art. 126.º, n.º 1 do CPP), ao passo que o n.º 3 do mesmo artigo
dispõe que, “ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não
podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida
privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações sem o
consentimento do respectivo titular”.
Entendeu, no entanto, por bem, o legislador ordinário, estatuir que se a
utilização desses métodos proibidos de prova constituir crime, os mesmos
podem ser utilizados com o fim exclusivo de proceder contra os agentes do
mesmo, nos termos do n.º 4 do art. 126.º do CPP, cumprindo assim este
preceito “a função de avisar órgãos de polícia criminal de que ninguém está
acima da lei, dizendo alto e bom som que não há diferença de estatuto entre
os representantes da lei e da ordem e os cidadãos delinquentes”433.
III. Apurado o fundamento jurídico-constitucional e legal das proibições de
prova, impõe-se a questão de saber quando é que nos deparamos perante uma
proibição de prova.
Pode-se afirmar, desde já, que ao contrário das meras regras de produção
de prova, as proibições de prova são verdadeiras barreiras colocadas à
433

Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 154.
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determinação dos factos que constituem o objecto do processo, assumindo-se
como limites à descoberta da verdade material434.
Por sua vez, a delimitação do que constitua uma proibição de prova há-de
ser encontrada na Constituição435. No entanto, a questão passa por saber se a
violação de um qualquer direito fundamental gera a dita proibição ou, se, pelo
contrário, só a violação dos direitos abrangidos pelo n.º 8 do art. 32.º da CRP
leva a que estejamos diante de uma verdadeira proibição de prova.
COSTA ANDRADE, parece inclinar-se no sentido da primeira orientação, já
que o autor afirma que sempre que se viole um direito fundamental, existirá
uma proibição de prova, dada a força jurídica dos preceitos que os consagram
(art. 18.º da CRP)436.
No mesmo sentido vai a doutrina espanhola, tendo por base o art. 11.º, n.º
1 da Lei Orgânica do Poder Judicial (doravante LOPJ) que estatui que “não
surtem efeito as provas obtidas, directa ou indirectamente, de forma violadora
dos direitos ou liberdades fundamentais”. Segundo ASCENSIO MELLADO,
“este preceito, significa que toda a prova que se obtenha com violação de um
direito fundamental há-de ser considerada nula e por consequência a sua
valoração, ou tomada em consideração, está vedada, pelo que, em caso algum
os tribunais a poderão ter em conta para basear uma sentença
condenatória”437.
IV. Entendimento diferente tem, no entanto, HELENA MORÃO, que
entende que “a proibição de prova em sentido próprio no sistema processual
penal português, é somente aquela norma probatória proibitiva cuja violação
possa redundar na afectação de um dos direitos pertencentes ao núcleo eleito
do art. 32.º, n.º 8 da Lei Fundamental e que o art. 126.º do Código de Processo
Penal manteve, sem alargar. Não basta a mera violação de uma proibição legal

434

Neste sentido, cf. Ac. do STJ de 20/02/2008; Processo n.º 07P4543; Relator: ARMINDO MONTEIRO e, Ac.
do STJ de 02/04/2008; Processo n.º 08P578; Relator: SANTOS CABRAL.
435
Segundo CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 189, “a delimitação da área proibida deverá
encontrar-se na Constituição: seja na identificação das provas absolutamente proibidas […] seja, sobretudo, na
identificação das provas relativamente proibidas”.
436

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições,1992, cit., p. 14.

437

Cf. JOSÉ MARIA ASCENSIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 141. No mesmo sentido,
pronuncia-se VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 651, uma vez que este autor
abarca dentro da categoria da prova proibida os meios de prova praticados com violação dos direitos
fundamentais. A declaração do arguido obtida mediante tortura, coacção ou através de meios que a lei não
autoriza, como a promessa de vantagens materiais e a declaração do arguido que com sacrifício do seu direito
fundamental de defesa é interrogado na qualidade de testemunha, são exemplos, de provas proibidas, dados
por este autor.
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em matéria probatória”438. Mas logo em seguida, alerta a autora, para o facto
de não podermos encarar o art. 32.º, n.º 8 da CRP como fornecendo um elenco
taxativo de direitos fundamentais, cuja violação gera uma proibição de prova.
Deste modo, quando um determinado direito “se encontrar intimamente
relacionado com a dignidade humana e se situar num contexto de especial
fragilidade com o poder em matéria probatória, é dever do intérprete proceder
à devida aplicação analógica do regime constitucional e legal das proibições de
prova”439.
Ou seja, perante esta opinião, somente a violação dos direitos fundamentais
elencados no art. 32.º, n.º 8 da CRP ou de um outro direito que, embora não
pertencendo a esse elenco, seja conexo com a dignidade da pessoa humana,
pode gerar uma proibição de prova440. O que significa que a violação de outros
direitos constitucionalmente protegidos que não pertençam a esse elenco,
apenas gera uma nulidade do acto violador do mesmo reconduzível ao sistema
geral das nulidades previstas no Código de Processo Penal.
Assim, por exemplo, a violação do art. 134.º, n.º 2 do CPP não gera uma
proibição de prova e por consequência uma nulidade extra-sistemática. O que
está em causa, neste preceito, é essencialmente a protecção das relações
familiares existentes entre estas categorias de pessoas, pelo que a não
verificação da advertência da possibilidade de recusa de depoimento gera uma
nulidade do acto processual em causa, nulidade essa sanável (art. 120.º, n.º 1
e 134.º, n.º 2 do CPP), que deve ser arguida antes de o depoimento ter
terminado, nos termos do art. 120.º, n.º 3, alínea a) do CPP441.

438

Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância das proibições de prova no Direito Processual Penal português (Diss.:
FDUL), Lisboa: n.p., 2002, cit., p. 20.
439

Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 21.

440

Neste mesmo sentido pronunciou-se já o STJ, por exemplo, no Ac. do STJ de 02/04/2008; Processo n.º
08P578; Relator: SANTOS CABRAL, onde se escreveu que “a proibição de prova em sentido próprio no sistema
processual penal português é somente aquela norma probatória proibitiva cuja violação possa redundar na
afectação de um dos direitos pertencentes ao núcleo eleito do art. 32.º, n.º 8 da CRP, e que o art. 126.º manteve”.
Também assim, cf. Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 103/01.4TBBRG-G.S1; Relator: SANTOS
CARVALHO: “Na verdade, os métodos proibidos de prova são apenas os indicados no art. 126.º do CPP e não
parece caber nesta disposição a violação do art. 133.º, n.º 2, do CPP”.
441
Não pode, no entanto, tal querer significar que apenas existirá uma proibição de valoração probatória
quando a lei expressamente a preveja, uma vez que como notam KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo
acusatório, 2009, cit., p. 88: “Em geral, há um consenso quanto ao facto de que a existência de uma proibição
de utilização probatória não depende – no sentido formal – da sua expressa presença em uma codificação ou
da sua previsão legal, mas que, na verdade, tal proibição se determina, em sentido material, de acordo com a
razão de ser (ontológica) da norma processual violada e, também, em vista daqueles interesses contrapostos,
que obstaculizam a averiguação dos factos”.
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25.2 – O regime legal das nulidades associadas às proibições de
prova.
I. Verificada a existência de uma proibição de prova, cumpre apurar o
regime jurídico a que a mesma se encontra submetida, nomeadamente pelo
facto de haver uma “imbricação íntima entre as proibições de prova e o regime
jurídico das nulidades”442, como resulta do art. 118.º, n.º 3 do CPP que
prescreve: “As disposições do presente título não prejudicam as normas deste
Código relativas a proibições de prova”.
Por conseguinte, esse mesmo acto processual em que se proceda à obtenção
da prova por métodos proibidos é inválido, no sentido em que existe um
“desvio entre as disposições processuais e a actividade empreendida, capaz de
legitimar uma pretensão eliminatória dos efeitos jurídicos produzidos”, sendo
que “os actos processuais inválidos dão origem a uma pluralidade de
tratamentos, que variam em função da gravidade e da natureza da violação”443.
II. Ora, essa invalidade está relacionada com o sistema de nulidades e
irregularidades previsto nos artigos 118.º e seguintes do CPP444. Desde logo,
da análise do art. 118.º, n.º 1 do CPP chegamos à conclusão de que as
nulidades estão submetidas ao princípio da legalidade, ou seja, o acto só será
nulo nos casos em que a lei expressamente fulmine esse desvalor jurídico para
o acto em causa, seja nas normas dos artigos 119.º ou 120.º, ou em outras
disposições dispersas pelo Código de Processo Penal.
As nulidades, por sua vez, podem ser insanáveis nos casos elencados no art.
119.º do CPP ou noutras disposições avulsas dispersas pelo Código, desde que
a lei expressamente a comine para o acto inválido. Esta nulidade, dita
insanável, caracteriza-se pelo facto de poder ser oficiosamente declarada em

442

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 193.

443

Cf. CONDE CORREIA, Contributo para a análise da inexistência e das nulidades Processuais Penais, BFDUC,
Coimbra: Coimbra Editora, 1999, cit., p. 102.
444
No que concerne ao vício da inexistência veja-se, CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., pp. 161 e segs.
Segundo este autor, o vício da inexistência jurídica terá um alcance residual, estando reservado para aquelas
situações em “que a decisão final ou o instrumento utilizado têm defeitos tão grandes que os tornam
processualmente inúteis”. Exemplos dessas situações são: 1- uma sentença ditada por um particular; 2- um
processo desencadeado sem o impulso do MP; 3- o facto objecto do processo não ser punível à luz da lei penal
substantiva. Segundo o Ac. do STJ de 05/03/2008; Processo n.º 07P3259; Relator: ARMINDO MONTEIRO: “A
inexistência jurídica é reservada para vícios graves em que o acto foi completamente omitido ou se lhe deva
equiparar”.
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qualquer fase do procedimento445, de poder ser invocada por qualquer
interessado446, mas de não obstar à formação do caso julgado447.
As nulidades sanáveis, ou na terminologia legal, nulidades dependentes de
arguição, encontram-se especificadas no art. 120.º do CPP, sem prejuízo de
outras que se encontrem dispersas pelo CPP e que não se reconduzam à figura
das nulidades insanáveis (art. 120.º, n.º 1 e 2 do CPP). Estas, por sua vez,
caracterizam-se pela circunstância de só poderem ser conhecidas pelo tribunal
no caso de serem arguidas pelos interessados448, nos prazos previstos nas
diversas alíneas do n.º 3 do art. 120.º do CPP, podendo, no entanto, ser
sanadas449 pela imediação dos eventos previstos no art. 121.º do mesmo
diploma.
Nos casos em que a lei expressamente não comine a nulidade do acto ilegal,
o mesmo é irregular, por via do já aludido princípio da legalidade que rege em
matéria de nulidades (art. 118.º, n.º 1 e 2 do CPP). Esta dirige-se sobretudo a
actos que perpetram infracções mais leves, quase sempre de carácter formal,
estando “sujeitas a causas de sanação fulminantes”450, nos termos do art. 123.º
do CPP.
III. Apresentado o sistema das nulidades do Código de Processo Penal,
cumpre perguntar se não haverá, pelo menos, uma outra categoria de

445
Segundo CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., p. 171, a possibilidade de o juiz conhecer oficiosamente
das nulidades insanáveis, compreende-se em virtude da sua agressão “aos mais elementares direitos,
liberdades e garantias” de tal forma que se impõe um tratamento de excepção. “Mecanismo que se mostra
desajustado e, até, incompreensível na figura das irregularidades” já que em seu entender é um resquício que
teima em ressuscitar o §1.º do art. 100.º do CPP de 1929.
446

As nulidades insanáveis podem ser invocadas por qualquer interessado, na medida em que as normas
violadas são “ normas que constituem a estrutura essencial do processo penal e sem as quais este jamais
funcionará. A sua violação é assim assunto público, respeitante à colectividade, em especial, a todos aqueles
que possam ser afectados por ela” [Cf. CONDE CORREIA, Contributo, 1999, p. 172].
447

MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 332, escreve que “embora insanáveis, as nulidades aqui
enumeradas precisam de ser declaradas, mas podem e devem sê-lo oficiosamente. O acto que enferma de
nulidade tem existência jurídica, e por isso subsiste enquanto não for declarado nulo. A decisão judicial com
trânsito em julgado, se não for ela própria nula, cobre a nulidade dos actos processuais até então praticados”.
448
Segundo CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., p. 172, a referência do art. 120.º, n.º 1 do CPP aos
interessados deve ser interpretada restritivamente, “significando apenas aquelas pessoas no interesse de
quem foi estabelecida a norma jurídica violada e, quando muito, o Ministério Público. Mas este apenas em
virtude do seu estatuto constitucional de defensor da legalidade”.
449
As nulidades sanáveis admitem a possibilidade de confirmação, ao contrário das insanáveis, na medida
em que a gravidade da imperfeição processual praticada nas primeiras é menor e, ainda, devido à incidência
da necessidade de conservação dos efeitos produzidos [Cf. CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., p. 170].
450
Assim, cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 146 e, Ac. do TC
429/95; Processo n.º 520/94; Relator: VÍTOR NUNES DE ALMEIDA.
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nulidade451 a reger a matéria das proibições de prova, face ao disposto no art.
118.º, n.º 3 do CPP.
São as nulidades que a doutrina denomina de nulidades extrasistemáticas452, nulidades de prova453 ou nulidades em sentido forte454. Embora
o entendimento da doutrina maioritária, entre nós, vá no sentido de consagrar
a autonomia técnica da nulidade subjacente às proibições de prova455, contudo,
vozes há que não se mostram concordantes456.
Entendem estes últimos autores que, no domínio das proibições de prova,
temos de distinguir duas situações. A saber: as provas obtidas em contravenção
do art. 126.º, n.º 1 e 2 do CPP, geram uma nulidade insanável, estando assim
sujeitas ao regime do art. 119.º do CPP, ao passo que as provas obtidas em
violação do art. 126.º, n.º 3 do CPP, apenas geram uma nulidade sanável,
sujeita ao regime do art. 120.º do CPP.
O fundamento desta posição parte do entendimento de que o desvalor
ético-jurídico subjacente à violação do n.º 1 e 2 do art. 126.º do CPP é
superior, e daí a sua submissão ao regime mais gravoso das nulidades
insanáveis457.

451
Expressamente neste sentido, cf. Ac. do STJ de 18/05/2006; Processo n.º 06P/394; Relator: SANTOS
CARVALHO, segundo o qual “não deve confundir-se a nulidade dos actos processuais, prevista nos artigos 118.º
a 123.º do CPP, com a nulidade dos meios de prova, pois o próprio art. 118.º, n.º 3, estabelece que as
disposições do presente título não prejudicam as normas desse código relativas a proibições de prova”.
452

Por exemplo, cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 146.

453

Por exemplo, cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 54.

454

Cf. JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa anotada, 2005, cit., p. 362.

455

Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 146; ANDRÉ LAMAS
LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 54; GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal,
Tomo II, 2008, cit., pp. 138 e segs.; CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., pp. 175 e segs.; COSTA
ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 193; MANUEL AUGUSTO ALVES MEIREIS, O regime das provas
obtidas pelo agente provocador, Coimbra: Almedina, 1999, cit., pp. 190 e 191; MAIA GONÇALVES, Código, 2009,
cit., p. 327, anotação 5 ao art. 118.º; JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição, 2005, cit., p. 362; HELENA
MORÃO, O efeito-à- distância, 2002, cit., pp. 23 e segs.
456
É o caso, por exemplo, de PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE e antigamente MAIA GONÇALVES, tal como
a maioria da jurisprudência, escrevendo a este respeito CONDE CORREIA [“A distinção, 2006, cit., p. 176] o
seguinte: “a generalidade da jurisprudência nacional não compreendeu logo nem a diversidade conceptual, nem
a autonomia técnica das proibições de prova”. De forma mais impressiva ainda, admitia COSTA PIMENTA
[Código de Processo penal anotado, Lisboa: Editora Rei dos Livros, 1987, cit., p. 682] que a nulidade associada à
violação do art. 187.º era uma “nulidade relativa (sanável), com o regime estabelecido nos artigos 120.º e 121.º”.

No entanto, como nota GIULIO ILLUMINATI, RIDPP, Fasc. 2.º, Abril-Junho (2010), cit., p. 545, a disciplina da
nulidade não é suficiente para assegurar que a prova seja efectivamente excluída.
457
Segundo ANDRÉ LAMAS LEITE [Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 50], o art. 126.º, n.º 1 do CPP, ao
utilizar a expressão “não podendo ser utilizadas” constitui o suporte deste entendimento.
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Por sua vez, a prova obtida em contradição com o art. 126.º, n.º 3 do CPP
comporta um menor desvalor ético-jurídico, dado que os direitos aí elencados
podem sofrer restrições pelo consentimento do seu titular e, como tal, está
sujeita ao regime das nulidades sanáveis. Mas também porque a elas não se
refere o art. 119.º do CPP, nem outra disposição do mesmo diploma as fulmina
com a nulidade insanável, pelo que têm de aplicar-se as regras relativas às
nulidades sanáveis, face ao disposto no art. 120.º, n.º 1 e 2 do CPP458.
IV. Mas, como atrás demos conta, não é este o entendimento da doutrina
maioritária entre nós. Desde logo, nota COSTA ANDRADE que “a ligação
estreita das proibições de prova à doutrina e ao regime das nulidades não deve
todavia, ser entendida como a homogeneização das duas figuras,
reconduzindo-se as proibições de prova a meras manifestações de nulidade.
Tal entendimento colidiria, com o art. 118.º, n.º 3 que deverá ser interpretado
como expressão positivada da intencionalidade do legislador de consagrar as
proibições de prova, adscrevendo-lhes uma disciplina que transcende o regime
das nulidades processuais […] ”459.
É assim, a partir deste inciso legal, que parte a doutrina para a defesa das
nulidades extra-sistemáticas, a aplicar aos casos em que se verifique a
existência de uma proibição de prova.
Face assim ao citado preceito do CPP entende PAULO DE SOUSA
MENDES460 que temos de distinguir três situações, a saber:
1. A lei consagra um regime especial para alguma das nulidades resultantes
da violação de normas de prova;
2. A lei comina expressamente a nulidade insanável;
3. A lei não comina expressamente a nulidade insanável e estamos perante
uma nulidade sanável, face ao disposto nos artigos 119.º e 120.º do CPP.
Ora, o que se verifica é que o legislador consagrou expressamente esse
mesmo regime especial, constituído pelas nulidades do art. 126.º do CPP,
brotando a autonomia técnica das nulidades associadas às proibições de prova,
face ao sistema geral de nulidades previsto nos artigos 118.º a 123.º do CPP,
por força do art. 118.º, n.º 3 do CPP.

458

Assim, por exemplo, cf. o Ac. do TC 198/2004; Processo n.º 39/04; Relator: MOURA RAMOS.

459

Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 194.

460

Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 147.
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V. A não ser assim, temos igualmente dúvidas de que a nulidade prevista
no art. 126.º, n.º 1 do CPP pudesse ser configurada como uma nulidade
insanável, uma vez que em bom rigor, apenas constituem nulidades insanáveis
as constantes do art. 119.º do CPP e/ou aquelas outras que, embora dispersas
pelo Código, sejam expressamente cominadas com essa sanção.
No entanto, como o art. 126.º, n.º 1 do CPP não cominou expressamente
essa sanção para os casos em que são utilizados métodos de prova que atentam
contra esses direitos fundamentais e indisponíveis dos cidadãos, não restaria
outra hipótese, face ao actual regime jurídico das nulidades em vigor, senão a
aplicação do regime das nulidades sanáveis, nos termos do art. 120.º, n.º 2 do
CPP.
Pelo que jamais se compreenderia que um método de obtenção de prova
que colidisse com direitos fundamentais, tanto mais que são direitos
indisponíveis, pudesse ainda ver a prova por si obtida utilizada, bastando para
tal que a respectiva nulidade não fosse arguida, ou se verificasse algum dos
casos de sanação verificados na lei. Tanto mais, que este raciocínio vale
igualmente, pelo menos em parte, para os casos em que se considera que
estamos perante uma nulidade insanável, isto porque também esta está sujeita
a uma condição de sanação, o trânsito em julgado da decisão onde aquela
prova inquinada foi valorada461.
VI. Por outro lado, também não é líquido que o desvalor ético-jurídico da
prova obtida em contravenção do art. 126.º, n.º 1 do CPP, seja mais intenso
que o desvalor que incide sobre a prova violadora no preceituado no art. 126.º,
n.º 3 do CPP.
Desde logo, porque é a própria Constituição, no art. 32.º, n.º 8, que inclui
os direitos à reserva da intimidade da vida privada na sua esfera de protecção.
Mas, como é bom de ver, tanto a Constituição (por exemplo o art. 34.º, n.º 4)
como o próprio art. 126.º, n.º 3 do CPP admitem a restrição desses direitos,
desde que, claro está, seja observado o princípio da proporcionalidade (art.
18.º, n.º 2 da CRP) e o seu conteúdo essencial seja salvaguardado (art. 18, n.º
3 da CRP)462. No entanto, “estes casos ficam já de fora das proibições de prova,

461
“As nulidades estão muito ligadas a causas de sanação e, nessa medida, a sua utilização neste domínio
podia permitir a recuperação indesejável do valor das provas proibidas” [Cf. CONDE CORREIA, Revista do CEJ,
n.º 4 (2006), cit., p. 195].
462
Como se escreveu na decisão do TCF alemão, de 6 de Maio de 1997, apud, LEONARDO MARTINS,
Cinquenta anos, 2005, cit., p. 211: “O direito geral de personalidade, contudo, não é garantido sem ressalvas.
Contanto que a intervenção não ocorra no âmbito intangível da vida privada, o indivíduo tem de aceitar as
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sendo aliás métodos de prova permitidos e regulamentados”463. Ou seja,
observando a investigação criminal as regras processuais penais que permitem
o recurso aos métodos de obtenção de prova, restritivos desses direitos, não há
qualquer ilegalidade, não há qualquer proibição de prova. No fundo, não há
um desvio entre um acto processual e as regras processuais que possam
sustentar a sua invalidade.
VII. Assim sendo, como o próprio teor literal do art. 126.º, n.º 3 do CPP
sugere, a nulidade prevista neste artigo é exactamente idêntica à nulidade do
n.º 1 do mesmo artigo, ou seja, uma nulidade absoluta, que caracteriza-se pelo
facto de poder ser conhecida oficiosamente em qualquer estado do processo,
dado que se assim não fosse o resultado final ficaria na dependência de
interesses individuais, quando é hoje tido por assente que muitos dos valores
subjacentes às proibições de prova apresentam uma dimensão que ultrapassa
o interesse particular de um individuo464, e que não se sana com o trânsito em
julgado da decisão final condenatória, dado que se a força do caso julgado
permitisse a sua sanação, permitir-se-ia que houvesse uma recuperação do
valor de uma prova proibida465. De tal forma que se a decisão final se basear
nessa mesma prova, haverá fundamento para a interposição de um recurso

restrições que são impostas em nome do interesse comum preponderante ou de interesses protegidos por
direitos fundamentais de terceiros, sob a observância estrita da proporcionalidade”.
463

Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 148.

464

Em sentido diferente, no entanto, ROGALL [apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 75],
reconduzindo a teleologia das proibições de prova à ideia de instrumentos de tutela de direitos individuais
contra o interesse na perseguição criminal.
465
No ordenamento jurídico italiano estar perante uma prova “inutilizável” significa, antes de mais, impedir
que o juiz a possa valorar, tê-la na sua consideração quando vai impender a tarefa de reconstrução do facto
histórico, devendo assim, perante esta situação, a prova ser expurgada dos autos. Neste sentido, cf. ROBERTA
CASIRAGHI, RIDPP, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro (2009), cit., p. 1794. Como nota GIUSEPPE DE LUCA [“La
cultura della prova e il nuovo Processo Penale”, AA.VV., Studi in onore di Giuliano Vassalli – evoluzione e reforma
del Diritto e della Procedura Penale, Vol. II, Milano: Giuffrè Editore, 1991, cit., pp. 190 e 191], a categoria da
“inutilizzabilità” assume-se como a mais drástica das sanções processuais, impondo ao juiz que não tenha em
conta os factos apurados e afectados por aquela sanção.
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extraordinário de revisão, nos termos do art. 449.º, n.º 1, alínea e) do
CPP466/467.
25.3 – As nulidades não reconduzíveis ao sistema especial.
I. A par das nulidades especiais associadas às proibições de prova, outras
violações de normas processuais penais em matéria probatória apenas geram
nulidades que se reconduzem ao sistema geral das mesmas, consagrado nos
artigos 118.º e seguintes do CPP468. Tal acontece nos casos em que estejamos
perante a violação de meras formalidades de prova, embora por vezes não seja
fácil traçar a fronteira entre as normas processuais penais probatórias que ainda
visam dar cumprimento à Constituição, daquelas outras que somente
disciplinam o procedimento de realização da prova.

466
Já antes da introdução deste novo inciso legal pela reforma do Código de Processo Penal, operada pela
Lei n.º 48/2007, escrevia CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 197: “Haverá alguém capaz de
defender que uma sentença baseada na tortura poderá vingar, consolidar-se e ser executada? O “mito do caso
julgado” perdeu e bem parte do seu fulgor inicial. Se as proibições de prova são regras essenciais ao próprio
Estado de Direito como é que ele pode assistir (como Pilatos) impávido à sua valoração?”.

No entanto, volvida a reforma do Código de Processo Penal, sustenta PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE,
Comentário, 2009, cit., pp. 1190, 1191 e 1192, que o art. 449.º, n.º 1, alínea e) é inconstitucional, por violação
conjugada dos artigos 2.º, 29.º, n.º 5 da CRP e art. 6.º, §1 da CEDH. “O valor da segurança jurídica inerente ao
caso julgado é degradado para um nível de protecção incompatível com o Estado de Direito”.
A esta afirmação responderemos com uma breve ideia de HASSEMER [apud, COSTA ANDRADE, Sobre as
proibições, 1992, cit., p. 118]: “As proibições de prova prestam homenagem à Rechtskultur do Processo Penal de
um Estado de Direito. Em causa estão valores jurídicos que, embora historicamente mutáveis, são hoje, para
nós, irrenunciáveis. E que caracterizam o horizonte normativo do nosso sistema jurídico de tal modo que o seu
sacrifício ou funcionalização subverteria a nossa experiência histórica e a nossa tradição no sentido do
desenvolvimento de um direito justo”.
467

No direito italiano, uma sentença condenatória que se baseia numa proibição de prova pode ser alvo de
recurso de cassação, já que é fundamento deste recurso a inobservância de norma processual penal que
comine para a sua violação a sanção da nulidade ou “inutilizzabilità”. Mas como notam, GIOVANNI CONSO /
VITTORIO GREVI, Compendio, 2003, cit., p. 838, é necessário verificar se a prova inutilizável influiu, ou não, na
decisão da causa e se sim, tal leva ao anulamento da decisão e ao seu reenvio para o tribunal competente para
a reformulação da decisão.
Este recurso de cassação tem o seu fundamento no art. 601.º, n.º 1 do CPPI, escrevendo a propósito
ROBERTA CASIRAGHI, RIDPP, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro (2009), cit., p. 1796, que segundo a orientação da
Corte de Cassação, verificada a presença de uma prova proibida, há que efectuar uma prova de resistência da
decisão como forma de averiguar se a mesma, mesmo sem aquele elemento probatório, continua a poder
considerar-se suficientemente motivada. No entanto, autores há que entendem que percorrer o processo
mental do juiz que decidiu a causa exorbita os poderes daquele alto Tribunal, sendo assim preferível a
orientação segundo a qual é necessário proceder à anulação e reenvio para o Tribunal de 1.ª instância sempre
que se constate que a prova proibida influenciou a decisão.
468
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Assim, acolhendo a distinção entre proibições de prova (enquanto
prescrição de um limite à descoberta da verdade469) e regras de produção de
prova (estas visando tão somente disciplinar o procedimento exterior de
realização da prova470), podemos concluir que a violação destas últimas,
porque não geradoras de uma proibição de prova e, por tal, não consagrando
para elas um regime de nulidade especial, face ao art. 118.º, n.º 3 do CPP,
ficam subordinadas ao regime geral da nulidade, sendo essa mesma nulidade
insanável se a situação se enquadrar no art. 119.º do CPP ou a lei
expressamente cominar este tipo de nulidade em disposição avulsa do Código,
ou caso assim não seja e, cominando a lei a nulidade, estamos perante uma
nulidade sanável (art. 120.º do CPP)471.
25.4 – O recurso de revisão de decisão condenatória baseada em meios
de prova proibidos.
I. No que concerne ao recurso de revisão472, veio o legislador, com a
reforma do Código de Processo Penal de 2007, consagrar uma nova causa de
revisão da sentença condenatória transitada em julgado “se se descobrir que
469
Normalmente formulada como uma proibição, a proibição de prova pode ser ditada através de uma
imposição e mesmo de uma permissão. É que toda a regra relativa à averiguação dos factos que permite uma
forma de averiguação proíbe ao mesmo tempo outras vias não permitidas [Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as
proibições, 1992, cit., p. 83].
470
Sobre estas veja-se, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., pp. 83 e 84, e FÁTIMA MATAMOUROS, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 231.
471
Como atrás dissemos, o grande problema passa por saber quando é que nos situamos perante
verdadeiras formalidades, que não visam assegurar a defesa de direitos, liberdades e garantias, mas tãosomente disciplinar a exteriorização da prova. Sobre este problema falaremos no ponto n.º 26 (Cap. V, Secção
II), no âmbito da nulidade das escutas telefónicas.
472

Nos termos do art. 29.º, n.º 6 da CRP, “Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições
que a lei prescrever, à revisão da sentença e à indemnização pelos danos sofridos”. Como nota CLAUS ROXIN,
Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 492, a paz jurídica só pode ser mantida se os “princípios contrapostos da
segurança jurídica e da justiça conduzirem a uma solução de equilíbrio. O recurso de revisão representa o caso
mais importante de quebra do caso julgado no interesse de uma decisão materialmente correcta”.
Segundo o Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 103/01.4TBBRG.S1; Relator: SANTOS CARVALHO, “o
recurso extraordinário de revisão visa a obtenção de uma nova decisão judicial que se substitua, através da
repetição do julgamento, a uma outra já transitada em julgado, apoiando-se em vícios ligados à organização
do processo que conduziu à decisão posta em crise. Por via dele, vai operar-se não um reexame do anterior
julgamento, mas antes tirar-se uma nova decisão assente em novo julgamento do feito, agora com apoio em
novos dados de facto. Temos assim que a revisão versa apenas sobre a questão de facto”. Relativamente a
esta última afirmação, escreve CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 445, que, “nas palavras do TC, uma vez
que a revisão propter nova implica apreciação da matéria de facto, a decisão a rever deverá ser aquela que tiver
apreciado os factos provados e não provados e, consequentemente, será essa decisão a submeter a recurso
de revisão. O facto de sobre ela ter recaído uma outra que julgou restritamente a matéria de direito não tem
relevância neste plano de considerações, visto que esta última decisão ficará pelo menos desprovida de
eficácia se, em revisão, vier a ser proferida sentença que não seja meramente confirmatória da antecedente”.
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serviram de fundamento à condenação provas proibidas”, tal como estatuído
no art. 449.º, n.º 1, alínea e) do CPP. Contudo, é de notar que já antes da
introdução deste inciso legal, PAULO DE SOUSA MENDES entendia que a
sentença condenatória baseada em prova proibida seria susceptível de revisão,
pois se a revisão “pode ser admitida quando sejam descobertos novos meios de
prova, então, também, deverá ser possível quando tenham sido utilizados
meios de prova proibidos, pois a verdade material assim obtida resulta afinal
na injustiça da condenação”473.
Olhando para o direito vigente, verifica-se que apesar da sua aparente
simplicidade, este preceito levanta uma série de problemas e dúvidas, de que
apenas tentaremos dar conta.
II. Segundo o art. 449.º, n.º 1, alínea e) do CPP, para que seja interposto
recurso de revisão com base na utilização de meios de prova proibidos, é
necessário, desde logo, que a sentença condenatória já tenha transitado em
julgado, sendo efectivamente este aspecto que permite qualificar o meio de
impugnação em questão como sendo um recurso extraordinário.
Mas mais, é necessário que a dita sentença condenatória se tenha
fundamentado em prova proibida, nos termos do art. 126.º, n.º 1 a 3 do CPP,
e sob a qual impenda uma proibição de valoração, não sendo suficiente uma
mera proibição de produção de prova, na medida em que esta última pode não
gerar obrigatoriamente uma proibição de valoração, ou porque existindo a
primeira, não se procedeu, em concreto, à valoração da prova proibida, não se
violando assim a proibição de utilização474. Neste sentido é claro o art. 449.º,
n.º 1, alínea e) do CPP, ao exigir que a prova proibida tenha sido fundamento
da condenação, ou seja, é necessário que tal prova tenha feito parte do iter
argumentativo do juiz que lhe permitiu chegar àquele resultado475, ou seja, à
condenação do arguido.
Não obstante, não é suficiente para a interposição do recurso de revisão que
a sentença se tenha baseado em prova proibida, empregando a lei a expressão
“se se descobrir” que tal prova serviu de fundamento à condenação, o que
473

Cf. CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 492.

474

No mesmo sentido, cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, Obras completas, 2007, cit., p. 154, ao escrever: “Assim, todas
as proibições de prova seriam ao mesmo tempo proibições de utilização de prova e não seria mais possível
distinguir entre proibições de utilização de prova, sujeitas a revisão, das meras proibições de produção”,
acrescentando na página 168 que: “[…] se um facto abrangido pela proibição de utilização é introduzido no
processo, mas não é fundamento da sentença, não existe nenhuma infracção susceptível de recurso”.
475
Também assim, cf. Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 103/01.4TBBRG.S1; Relator: SANTOS
CARVALHO.
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inculca a ideia de que à data da condenação transitada em julgado a rever, não
se conheciam as provas proibidas e a respectiva proibição de valoração. Seja
como for, trata-se de um preceito dúbio de tal forma que SIMAS SANTOS e
LEAL HENRIQUES afirmam que o preceito “pareceria impor uma outra
redacção que permitisse afastar as enunciadas dúvidas”476.
III. Vejamos assim os moldes em que a nossa jurisprudência tem
interpretado a expressão em causa477. Segundo o acórdão do STJ de
26/11/2009, “o uso do verbo descobrir significa que se está perante algo que
na altura da audiência de julgamento não foi possível reconhecer, ou por ser
então totalmente desconhecido que a prova fora obtida por método proibido
ou por ter mudado a lei, passando a considerar proibido certo método de
obtenção de prova que na altura era lícito”478. Assim sendo, só revela a
utilização de prova proibida na decisão condenatória, enquanto fundamento
476

Cf. SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Recursos, 2008, cit., p. 219.

477

Vejamos, no entanto, qual tem sido a interpretação dos nossos tribunais relativamente à utilização da
mesma expressão na al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP. Desde logo, segundo o Ac. do STJ de 17/02/2011
[Processo n.º 66/06.OPJAMP-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA], “a literalidade do preceito aponta para a
descoberta de uma realidade que embora existente era desconhecida. Não para uma realidade nova, moldada
por factos entretanto acontecidos. O recurso em questão propõe-se reparar uma falsa visão da realidade que
a sentença a rever teve. Só interessa ter em conta a factualidade ocorrida até à data da condenação”. No
mesmo sentido, cf. CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 603.
Por outro lado, põe-se a questão de saber se o desconhecimento relevante é só o do tribunal ou também é
necessário o desconhecimento do recorrente. A esta pergunta responde o Ac. do STJ de 08/09/2010 [Processo
n.º 378/06.2GAPUL-A.S1; Relator: PIRES DA GRAÇA], segundo o qual, “os factos ou meios de prova novos,
conhecidos de quem cabia apresentá-los, serão invocáveis em sede de recurso de revisão, desde que seja dada
uma explicação suficiente, para a omissão, antes da sua apresentação. Por outras palavras, o recorrente terá
de justificar essa omissão, explicando porque é que não pôde, e, eventualmente até, porque é que entendeu,
que não devia apresentar os factos ou meios de prova, agora novos para o tribunal”. No mesmo sentido, cf. Ac.
do STJ de 05/11/2011; Processo n.º 968/06.3TAVLG.S1; Relator: OLIVEIRA MENDES.
O que resulta destas decisões, é que o desconhecimento relevante é o do tribunal, devendo os factos ser
novos no sentido “de não terem sido apreciados no processo que conduziu à condenação, embora não fossem
ignorados pelo réu no momento em que o julgamento teve lugar” [Cf. SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES,
Recursos, 2008, cit., p. 218]. Mas tem entendido o STJ que não os desconhecendo o recorrente, ele só os poderá
apresentar, por via de uma interpretação sistemática com o art. 453.º, n.º 2 do CPP, quando justificar que
ignorava a sua existência ao tempo da decisão, ou com base numa impossibilidade da sua prévia apresentação.
Assim, cf. Ac. do STJ de 17/02/2011; Recurso n.º 66/06.OPJAMP-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA e Ac. do
STJ de 05/11/2011; Processo n.º 968/06.3TAVLG.S1; Relator: OLIVEIRA MENDES, sendo que segundo este
último: “ […] são apenas novos os factos e os meios de prova desconhecidos pelo recorrente ao tempo do
julgamento e não tenham podido ser apresentados e apreciados na decisão, pelo que se o recorrente conhecia
os factos e os meios de prova ao tempo do julgamento e os podia apresentar, tais factos e meios de prova não
revelam para efeitos de revisão da sentença”. Diferentemente, CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 582, tende
a admitir a apresentação da testemunha conhecida pelo recorrente à data do julgamento e que não estava
impossibilitada de depor, de acordo com uma leitura à luz do direito fundamental à revisão da sentença penal
condenatória injusta, nos termos do art. 29.º, n.º 6 da CRP.
478

Cf. Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 193/01.4TBBRG-G.S1; Relator: SANTOS CARVALHO.
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de recurso extraordinário de revisão, quando se verifique a anomalia probatória
depois da condenação, o que segundo o acórdão do STJ de 28/10/2009
justifica-se pela excepcionalidade do recurso de revisão e pela ofensa que o
mesmo apresenta à figura do caso julgado479.
Pode assim constatar-se, que tem sido entendimento da nossa
jurisprudência, que quanto ao momento em que se “descobre” a utilização da
prova proibida, este terá de ser posterior à condenação do arguido. Nas
palavras do acórdão do STJ de 08/04/2010 a descoberta terá de ser posterior à
condenação transitada em julgado480, pelo que se antes do trânsito em julgado
o arguido se apercebe que a decisão que o condenou, numa determinada pena,
se fundou em prova sob a qual impendia uma proibição de valoração, deve
recorrer ordinariamente, sob pena de não o fazendo ver o recurso de revisão
rejeitado.
No entanto, cabe ainda uma outra questão. Se tem sido entendimento do
STJ que o recurso de revisão só pode ser interposto quando a prova proibida,
que serviu de fundamento à condenação, tenha sido conhecida depois de a
condenação ter transitado em julgado, para quem é relevante o
desconhecimento? Ou seja, será que a utilização dos meios de prova proibidos
têm de ser desconhecidos somente do tribunal (do processo) ou também é
necessário o desconhecimento do recorrente à data da dita condenação?481
A este respeito, no ordenamento jurídico alemão, segundo ROXIN, “foi-se
perdendo, com as infracções aos §136 e §137, a possibilidade de interpor
recurso se o defensor não alega oportunamente a infracção ao processo devido,
no processo principal”482. Em muitos casos tal conduz ao resultado de que a
infracção ao processo devido, apesar de gerar uma proibição de valoração, fica
sem consequência. De tal forma que, segundo o autor, o defensor que não se
479

Cf. Ac. do STJ de 28/10/2009; Processo n.º 109/94-8TBEPS-A.S1; Relator: OLIVEIRA MENDES. Segundo
esta decisão, “não basta, pois, à verificação deste pressuposto de revisão de sentença a ocorrência de
condenação baseada em provas proibidas tout court. A imposição de que o uso ou utilização e valoração de
provas proibidas só revela em matéria de revisão de sentença quando descobertos posteriormente, tem a sua
justificação na excepcionalidade da revisão, na restrição grave que a mesma admite e estabelece ao princípio
non bis in idem na sua dimensão objectiva, ou seja, ao caso julgado enquanto instituto que garante a segurança
e a certeza da decisão judicial […] ”.
Assim, como nota MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 1062, “trata-se aqui, manifestamente, de provas
que não tenham sido apreciadas no julgamento, coerentemente com o que se dispõe na al. d) e como resulta
também da locução se descobrirem, no início desta alínea”.
480

Cf. Ac. do STJ de 08/04/2010; Processo n.º 12749/04.4TDLSB-A.S1; Relator: SANTOS CARVALHO.

481

A questão não é despicienda, na medida em que se só for relevante o desconhecimento do processo nada
impede que o agora recorrente que conhecesse a utilização da prova proibida antes do trânsito em julgado da
condenação possa vir a interpor o dito recurso.
482
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oponha à utilização de prova proibida no processo principal é como se tivesse
acordado a utilização da mesma contra o arguido, convertendo-se em senhor
do seu destino. Trata-se da chamada “solução da impugnação”483.
Entre nós, o STJ tem entendido que deve revelar tanto o desconhecimento
do tribunal, como o do recorrente, pelo que se à data da condenação já era
conhecida, maxime pelo condenado, a existência de provas proibidas e, apesar
disso, se formula um juízo condenatório com base nelas, em defesa do caso
julgado material, não é admissível o recurso484.
Em via geral, os problemas só se colocam nos casos em que há um
desconhecimento da questão para o Tribunal, mas não para o recorrente,
fechando-se o mesmo “em copas” com o intuito de vir mais tarde interpor
recurso extraordinário de revisão485. Face a este entendimento, conhecendo o
recorrente condenado a utilização de prova proibida antes de a condenação
transitar, deve recorrer ordinariamente da sentença (art. 410.º, n.º 3 do CPP),
sob pena de não o fazendo ver o recurso de revisão rejeitado e ser efectivamente
condenado com base num processo injusto, assente em prova proibida. Tratase de uma jurisprudência muito apegada à defesa do caso julgado e que atribui
uma forte auto-responsabilidade aos restantes sujeitos processuais, com base
numa ideia de estrita lealdade processual (reduzindo assim eventuais tácticas
processuais de defesa menos leais), que parece restringir ao mínimo a
operabilidade do preceito do art. 449.º, n.º 1, alínea e) do CPP, querendo que
ele funcione como uma válvula de escape do sistema, para obviar a situações

483

A este respeito, escreve COSTA ANDRADE, Bruscamente no verão passado - a reforma do Código de Processo
Penal, observações críticas sobre uma Lei que podia e devia ter sido diferente, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, cit.,
pp. 94 e 95: “ […] nisto não vai minimamente assumida uma adesão a doutrinas como a que vem ficado
conhecida como “solução da impugnação” (Widerspruchslösung) e a que, recentemente, se vêm acolhendo os
tribunais superiores alemães. […] Um prazo que os tribunais alemães identificam com o momento previsto no
§ 257 da StPO, isto é, com o momento consignado, no termo da audiência de julgamento, para as últimas
alegações da acusação e da defesa. […] Com as vozes mais credenciadas da doutrina alemã, cremos dever
recusar a doutrina que fica sumariamente exposta. Que acabaria por comprometer o conteúdo de garantia do
novo regime das proibições de prova, de étimo prevalentemente substantivo, sacrificando-o em nome de
considerações adjectivo-formais. Sem prejuízo, há-de contrariar-se a tentação de, em nome de respeitáveis
gratificações estratégicas, escolher arbitrariamente o momento de invocação da violação da proibição de
prova”.
484
Expressamente neste sentido, cf. Ac. do STJ de 28/10/2009; Processo n.º 109/94-8TBEPS-A.S1; Relator:
OLIVEIRA MENDES e Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 193/01.4TBBRG-G.S1; Relator: SANTOS
CARVALHO.
485
Nos casos em que nem o tribunal, nem os restantes sujeitos processuais, notam a presença do vício em
questão, antes do trânsito em julgado da condenação, não é de censurar a admissão de recurso de revisão,
dado que nestes casos há uma verdadeira superveniência subjectiva da questão, existe um verdadeiro
descobrir da utilização da prova proibida na condenação do arguido.
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em que a utilização de prova proibida enquanto fundamento da condenação
do arguido passe despercebida a todos os sujeitos processuais486.
IV. Por fim, é de salientar que inversamente ao que sucede no art. 449.º,
n.º 1, alínea d) do CPP, neste caso específico não é necessário que a utilização
da prova proibida tenha gerado graves dúvidas sobre a justiça da condenação,
486
Embora não se trate de uma solução tão extrema como a da chamada “solução da impugnação” e se
baseie nos valores referidos no texto, a verdade é que ela não responde a questões como as seguintes: exigindo
a mesma o desconhecimento tanto do processo como do recorrente relativamente à utilização da prova
proibida, como é que o tribunal pode saber se este último conhecia ou não a situação se tal não resultar dos
autos ou ele nada disser? E mais, será que se justifica que mesmo conhecendo o recorrente, antes de a
condenação transitar em julgado, a existência da prova proibida fundamentadora da decisão, o mesmo não
possa interpor recurso de revisão? Será que se justifica que alguém torturado para obtenção de uma confissão
e depois se vê condenado com base nela (desconhecendo o tribunal o carácter proibido da prova) não possa
recorrer? Será que valores de índole material associados às proibições de prova podem ser suplantados por
valores adjectivos ligados à auto-responsabilidade das partes e ao não uso de forma dilatória do processo. E,
mesmo relativamente à defesa da figura do caso julgado condenatório podemos citar CONDE CORREIA [O
«Mito, 2010, cit., pp. 558 e 559], segundo o qual: “Se o cidadão injustamente condenado tem direito à revisão da
sentença, então o caso julgado condenatório só deverá resistir se for justo. […] Nenhuma decisão injusta deverá
resistir, mas também nenhuma decisão justa deverá sucumbir. […] Nesta vertente, o caso julgado tem, assim,
entre nós, como limite inquestionável, a justiça da condenação”.

No fundo, tudo se resume à tentativa de encontrar um ponto de equilíbrio entre a defesa do caso julgado, o
dever de lealdade e auto-responsabilidade dos sujeitos processuais e o interesse na busca da verdade material
e pelo respeito dos mais elementares direitos fundamentais do cidadão, protegidos pelas proibições de prova,
donde talvez se justifique a imposição de um “ónus” àquele que conheça a situação para que a invoque antes
do trânsito em julgado da decisão, afastando assim o recurso de revisão quando não o faça por mera táctica
processual, dirigida ao uso dilatório do processo, mas já não assim se não tiver havido arguição do vício por o
não reputar eficaz, numa incorrecta avaliação jurídica levada a cabo pelo sujeito processual em causa. Não
pode, no entanto, descurar-se que será muito difícil distinguir o que é táctica processual, daquilo que é um erro
de avaliação jurídica por parte do sujeito processual.
Criticando veemente a orientação do STJ (relativamente ao n.º 1 do art. 449.º, al. d) do CPP) ao exigir o
desconhecimento dos factos e meios de prova antes da condenação por parte do arguido para poder interpor
recurso de revisão, escreve CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 593: “ […] os casos em que o arguido conhece
os factos ou provas, mas desconhece a sua relevância para o julgamento, em que por qualquer um motivo
atendível ou despreza apesar de serem importantes ou em que está impossibilitado de os apresentar, é
esquecer o principal: a indisponibilidade dos interesses em causa. Ninguém tem o direito de se deixar
condenar”. Prossegue o mesmo autor afirmando (p. 591) que o que a nossa jurisprudência faz é importar
argumentos do Direito Processual Civil para o Direito Processual Penal, afirmando a mesma que “dada a
responsabilidade das partes na condução do processo, é razoável que não se lhes permita a revisão da
sentença quando forem responsáveis pela injustiça que invocam”. Veja-se com mais detalhe a citada obra do
autor, nas pp. 593 e segs. Relativamente ao fundamento de revisão que ora nos ocupa, entende CONDE
CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 601, nota 1163, que não é de adoptar a ideia de Costa Andrade de impor uma
certa dose de auto responsabilidade aos sujeitos processuais, qualificando esta orientação de tendencialmente
restritiva, concluindo o autor que o novum deve identificar-se “com a prova não valorada pelo juiz, mesmo que
introduzida no processo (prova noviter cognita), permite recuperar o valor gnosiológico das provas esquecidas
ou recusadas por aquele, ou então não indicadas tempestivamente pelo arguido ou depois prescindidas. Uma
vez que não foram utilizadas no julgamento anterior, o seu eventual potencial probatório não ficou consumido
e, assim, é inquestionável que devem ser consideradas como novas”. Aplicando esta ideia ao campo do art.
449.º, n.º 1 al. e) do CPP é de concluir que se a questão da prova proibida não foi apreciada pelo juiz, nem que
o recorrente a conhecesse, como não foi decidida pelo mesmo, a questão não foi consumida e, como tal, pode
ser alvo de interposição de recurso de revisão.
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ou seja, não é necessário que a utilização dessa prova tenha posto em causa, de
forma séria, a condenação de determinada pessoa. Isto, porque, como nota
CONDE CORREIA, aqui, “ não está em causa a (in) justiça substancial da
condenação. Aquele vício processual é, portanto, suficiente para destruir o
resultado final, qualquer que ele seja. Devido às graves insuficiências da
metodologia utilizada, o próprio veredicto – qualquer que ele seja – deixa de
dar as necessárias garantias. Num Estado de Direito não pode ser aplicada uma
pena sem intervenção legitimadora de um processo justo. Ele é o garante
mínimo da aceitabilidade da decisão”487.
Secção II – As proibições de prova no contexto das escutas telefónicas
e dos conhecimentos fortuitos.

26 – As proibições de prova, as nulidades e as escutas telefónicas.
I. Apurado o que deve entender-se por proibições de prova e qual regime
jurídico a que se encontram submetidas, cumpre atentar na aplicação deste
regime à violação dos pressupostos estabelecidos pelo legislador para a
realização de uma escuta telefónica.
Certo é que a não observância dos pressupostos materiais de realização de
uma intercepção telefónica gera uma proibição de prova, por violação dos
artigos 32.º, n.º 8 da CRP e 126.º, n.º 3 do CPP, uma vez que tais pressupostos
são aqueles de que a lei faz depender a adopção do método de obtenção de
prova. Mais concretamente, estamos perante uma proibição de produção de
prova (por utilização de um método de produção de prova proibido), por
violação de determinados direitos liberdades e garantias, que vai redundar
numa proibição de valoração das gravações assim obtidas, como estatuído
expressamente no art. 126.º, n.º 3 do CPP.
Por conseguinte, atestada a violação dos artigos 187.º e/ou 188.º do CPP,
estabelece o art. 190.º do CPP a nulidade desses actos, pelo que tem-se posto
a questão, entre nós, de saber se a nulidade a que se refere este preceito é
exactamente a mesma nas situações em que se violem os pressupostos
materiais de admissibilidade das escutas telefónicas (com assento legal no art.
187.º do CPP) e nos casos em que se violem as formalidades das operações,
previstas no art. 188.º do CPP.

487

Cf. CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., pp. 568 e 569.
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II. No ordenamento jurídico alemão, para apurarmos quando estamos
perante uma proibição de valoração, é dominante a teoria da ponderação dos
interesses conflituantes, e é com base nesta teoria que, segundo GÖSSEL, deve
ser investigado se a uma proibição de produção de prova se junta uma
proibição de valoração488. Não nos parece, no entanto, que esta teoria possa
ter aplicação no domínio da violação dos pressupostos de admissibilidade das
escutas telefónicas e dos conhecimentos fortuitos. Havendo uma violação dos
pressupostos de admissibilidade destas figuras, deparamo-nos perante uma
proibição de produção de prova que leva a uma proibição de valoração da
mesma. Aliás, neste sentido é expresso o art. 126.º, n.º 3 do CPP ao estatuir
que, “ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não podendo
ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, sem o consentimento
do respectivo titular”. Não nos parece que por via da ponderação de interesses
possamos chegar a uma solução diferente, na medida em que essa mesma
ponderação já foi levada a cabo pelo legislador, ao admitir o recurso a este
método de obtenção de prova dentro de certo circunstancialismo.
III. Tem sido entendimento praticamente unânime da nossa jurisprudência
que é necessário distinguir, entre a violação dos pressupostos materiais de
admissibilidade da medida (que segundo a mesma corrente se identificam com
o art. 187.º do CPP) e os requisitos formais de realização das mesmas
(identificados com os casos elencados no art. 188.º do CPP), de tal sorte que
a violação do primeiro grupo de situações gera uma proibição de prova e a
correspondente nulidade extra-sistemática, e a violação do segundo grupo de
situações gera uma mera nulidade sanável, reconduzível ao sistema geral das
nulidades processuais489. Ou seja, repousa este entendimento, na distinção
488

Cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “La prueba ilicita en el Proceso Penal” (trad. por Gabriela Sander com base no
Löwe – Rosenberg Groβkommentar, 25.ª ed., Berlin – New York: Walter de Gruyer, 1999), Obras completas,
Tomo I, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, cit., p. 204; Thiago Pierobom Àvila, Provas ilícitas e
proporcionalidade: uma análise da colisão entre os princípios da protecção penal eficiente e da inadmissibilidade das
provas obtidas por meios ilícitos (Diss.: FDUB), Brasília: consultado em http://btdc.bce.unb,br, 2006, p. 163 e segs.
489
No ordenamento jurídico alemão, no que concerne à violação dos pressupostos de admissibilidade das
escutas telefónicas, “segundo a opinião dominante, os resultados de uma vigilância telefónica conforme aos
§§ 100 a e ss. não podem ser valorados quando não estejam presentes os pressupostos materiais da medida,
em especial a suspeita da comissão de um dos delitos do catálogo do § 100 a. Pelo contrário, a inobservância
dos pressupostos formais dos §§ 100 b e 101 não provoca uma proibição de valoração” [Cf. CLAUS ROXIN,
Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 202. Informa-nos o autor que, “segundo o BGH St 41, 34, para a apreciação
dos pressupostos materiais, a quem compete ordenar a medida, corresponde uma margem discricionária, de
tal modo que uma proibição de valoração apenas existe em caso de arbitrariedade ou de apreciação errónea e
grosseira”]. Também assim KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 116, segundo
o qual: “ […] temos de considerar a não utilização daquelas informações obtidas através de interceptação e
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entre proibições de prova e regras de produção de prova, entendidas as
primeiras como limites à descoberta da verdade material e as segundas como
regras de exteriorização da prova490.
IV. Por nós, como ponto de partida, esta orientação tem-se por fundada.
De facto, ela tenta distinguir a violação de pressupostos materiais de
admissibilidade das escutas telefónicas, das meras formalidades das operações
que consubstanciam meras regras de produção de prova. Enquanto os
primeiros acabam por ser uma concretização do princípio da
proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP) a observar na restrição de direitos,
liberdades e garantias, os segundos não apresentam esse mesmo referente
constitucional. Enquanto os primeiros ainda visam a protecção de direitos
constitucionalmente tutelados, nos segundos tal não acontece.
Como tal, a violação das normas que prevêem estes pressupostos materiais
de admissibilidade de intercepções telefónicas geram uma proibição de
valoração da prova assim obtida (artigos 32.º, n.º 8 da CRP e 126.º, n.º 3 do
vigilância das telecomunicações, quando foram desatendidos os pressupostos materiais exigidos na ordem
que autoriza, por exemplo, quando a ordem ou mandado tenha sido expedido sem que existisse ao menos a
suspeita da prática de um delito relacionado no § 100, a, ou tenha sido expedida com violação do princípio da
subsidiariedade […] resultando, assim, em uma ilicitude […]. Apesar da existência de uma margem de
discricionariedade na apreciação da proibição de utilização deste tipo de prova, a jurisprudência insiste em só
reconhecer a existência de uma proibição de utilização de prova, in casu, ou seja, quando haja uma
arbitrariedade objectiva ou uma contundente apreciação errónea ao se expedir a ordem ou mandado”. Contra
esta última afirmação pronuncia-se JÄGER [apud, KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009,
cit., p. 117], mostrando-se favorável à existência de uma proibição de utilização da prova. Segundo KAI AMBOS
[idem], “as violações dos pressupostos formais da ordem (§§ 100, b, 101) não justificam uma proibição de
utilização da prova, excepto em se tratando de inexistência ou falta efectiva de uma autorização ou ordem do
Juiz ou do Ministério Público (§ 100, b), pois, neste caso existe uma violação grave […] ”.
490

Cf. Ac. do STJ de 29/12/2006; Processo n.º 06P3059; Relator: OLIVEIRA MENDES, segundo o qual, “os
procedimentos para realização de intercepções e gravações telefónicas estabelecidos no art. 188.º, após
ordem ou autorização judicial para o efeito, constituem formalidades processuais cuja não observância não
contende com a validade e a fidedignidade daquele meio de prova, razão pela qual, como este Supremo vem
entendendo, à violação dos procedimentos previstos naquele normativo é aplicável o regime das nulidades
sanáveis, previsto no art. 120.º do CPP”.
Segundo o Ac. do STJ de 07/03/07; Processo n.º 06P4797; Relator: ARMINDO MONTEIRO: “Na cominação
estabelecida no art. 189.º do CPP [actual art. 190.º], que fala genericamente em nulidade para a infracção às
regras dos arts. 187.º e 188.º do CPP, há que distinguir entre pressupostos substanciais de admissão das
escutas, com previsão no art. 187.º do CPP, e condições processuais da sua aquisição, enunciadas no predito
art. 188.º, para o efeito de assinalar o vício que atinja os primeiros a nulidade absoluta e a infracção às segundas
como nulidade relativa, sanável […]”.
Cf. Ac. do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: CARMONA DA MOTA, segundo o qual: “ […]
quando a nulidade do meio utilizado (a escuta telefónica) radique não nos requisitos e condições de
admissibilidade (art. 187.º) mas nos requisitos formais, sendo esta modalidade ainda que igualmente proibida,
menos agressiva do conteúdo essencial da garantia constitucional da inviolabilidade das telecomunicações”.
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CPP), senda a medida nula (art. 190.º do CPP), nulidade essa que se identifica
com a nulidade absoluta associada às proibições de prova (artigos 118.º, n.º 3
e 126.º, n.º 3 do CPP), uma vez que tais requisitos legais, são os requisitos de
que a lei faz depender a admissibilidade da escuta telefónica, no fundo, que a
torna conforme com a Lei Fundamental.
Por sua vez, a violação de normas que prescrevem meras formalidades na
realização da prova, não geram uma proibição de prova, já que elas não estão
“programadas” para a tutela de direitos, liberdades e garantias. Por
conseguinte, a nulidade a que se refere o art. 190.º do CPP, neste caso
específico, não é uma nulidade absoluta, mas sim uma nulidade reconduzível
ao sistema geral das invalidades previstas no Código de Processo Penal, mais
concretamente uma nulidade sanável (art. 120.º do CPP), dada a ausência de
cominação expressa de uma nulidade insanável (art. 119.º do CPP).
V. Como atrás dissemos, como ponto de partida, a distinção é plausível,
mas o problema reside em saber se a contraposição pode fazer-se em termos
tão amplos, ou seja, de um lado o art. 187.º do CPP e do outro lado da
barricada o art. 188.º do CPP. Não será que o primeiro não contém normas
jurídicas que mais não visam do que disciplinar a aquisição da prova e o
segundo não terá normas que, embora sob as vestes de meras formalidades,
ainda visam a tutela de determinados direitos fundamentais?
No fundo, o grande problema passa por saber se a designação atribuída a
um artigo pela lei, de formalidades das operações, é suficiente para afirmarmos
que todas aquelas normas são regras de produção de prova, ou se, pelo
contrário, temos dentro destas de ir mais longe e distinguir aquelas que, de
facto, são simples formalidades, “daquelas que traduzem parâmetros
constitucionais de tolerância na realização de uma escuta”491.
Por exemplo, a norma do art. 188.º, n.º 6, alínea c) do CPP, ao ordenar a
destruição dos suportes técnicos e relatórios que sejam manifestamente
estranhos ao processo e que violem determinados direitos, liberdades e
491
Cf. FÁTIMA MATA-MOUROS, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 231. Contrariando o entendimento do STJ,
pronuncia-se, CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., pp. 190 e 191: “Dizer que a observância dos
requisitos de admissibilidade consagrados no art. 187.º do Código de Processo Penal (como tal sujeito ao
regime das proibições de prova) é suficiente para satisfazer as exigências constitucionais e que as condições
previstas no art. 188.º, são meros requisitos processuais (por isso, apenas estariam sujeitos ao regime das
nulidades sanáveis) será […] inconstitucional.

Também essas formalidades, embora apresentando uma natureza formal, são condições essenciais para
que se possa dizer que a intervenção não foi abusiva e estão sujeitos à mesma sanção: a proibição de prova.
O carácter processual ou material da norma é irrelevante. O que interessa é saber se essa formalidade ainda é
uma condição constitucional para a admissibilidade da prova”.
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garantias, será que pode ser encarada como uma mera regra de produção de
prova?
Não nos parece. Embora não seja uma norma que consubstancie um
pressuposto de admissibilidade de uma escuta telefónica, a verdade é que ela
ainda se encontra pré- ordenada à tutela dos direitos fundamentais do
escutado, pelo que se o JIC não ordenar a destruição de uma gravação que se
enquadre nesse preceito, a mesma não pode, na nossa óptica, ser igualmente
valorada. Sob a mesma impende uma proibição de valoração por referência à
tutela de direitos fundamentais492, uma vez que a intercepção das conversações
ou comunicações telefónicas, quanto a este tipo concreto de informações é um
método de prova proibido, já que o núcleo da vida privada é intangível, estando
subtraído de todo e qualquer juízo de ponderação.
Do lado inverso, ou seja, no âmbito do art. 187.º do CPP, pensamos que
há pelo menos uma norma cuja violação não deve dar lugar a uma proibição
de prova. É o segmento normativo do art. 187.º, n.º 8 do CPP ao estatuir que
o transporte dos conhecimentos fortuitos para outro processo se faz mediante
junção dos suportes técnicos e despachos que fundamentaram as intercepções
(ou se necessário, sendo tiradas cópias). Neste caso se, por exemplo, apenas se
juntar o despacho de autorização das escutas telefónicas, mas não um dos
despachos de prorrogação das mesmas, não deve haver lugar a uma proibição
de prova, mas tão-somente a uma nulidade sanável (artigos 118.º, n.º 3; 126.º,
n.º 3 e 190.º do CPP), visto que este segmento normativo apenas visa
disciplinar o transporte da prova para o outro processo, não estando o mesmo
pré-ordenado à tutela de direitos, liberdades e garantias do escutado
enunciados nos artigos 32.º, n.º 8 da CRP e 126.º do CPP. No fundo, esta
norma apresenta uma elevada densidade regulamentadora, mas não pode
descurar-se, no entanto, que ela apresenta igualmente uma forte dimensão de
tutela do direito de defesa do visado pela valoração dos conhecimentos
fortuitos, uma vez que só podendo ele ter acesso aos despachos relativos às
escutas telefónicas proferidos no processo original, poderá ele avaliar da
legalidade ou ilegalidade da medida e, assim, poder exercer o seu direito de
recurso.
VI. Podemos assim concluir, que o caminho trilhado pelo STJ é o caminho
acertado, mas há que ter em atenção, na nossa óptica, ao facto de a
contraposição não poder fazer-se em termos tão amplos, identificando a
492
Já perante as normas do art. 188.º do CPP que tutelem somente o princípio do contraditório, não nos
parece que a sua violação redunde numa proibição de prova, porque embora ele seja uma importante garantia
de defesa em processo penal, ele não se identifica com nenhum dos direitos do art. 32.º, n.º 8 da CRP.
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violação de todas as normas do art. 187.º do CPP com proibições de prova e,
a violação de todas as normas do art. 188.º do CPP, com meras nulidades
submetidas ao regime geral das mesmas, dado que nem todas as normas deste
artigo podem ser encaradas como regras de produção de prova493.
27 – O caso específico da falta de observância dos pressupostos de
valoração dos conhecimentos fortuitos.
I. Nos casos de falta ou inobservância dos pressupostos de valoração dos
conhecimentos fortuitos, não podem os mesmos vir a ser utilizados como meio
de prova em outro processo, em curso ou a instaurar, visto que estamos perante
uma proibição de prova, por infracção no disposto nos artigos 126.º, n.º 3 e
187.º, n.º 7 do CPP, procedendo este último à concretização dos pressupostos
493
Outra questão que pode colocar-se, nesta sede, é a de saber se não haverá espaço para a irregularidade,
no âmbito da violação dos artigos 187.º e 188.º do CPP. O problema coloca-se, na medida em que se
actualmente o art. 190.º do CPP estatui que, “os requisitos e condições […]”, a anterior redacção do art. 189.º
do CPP estabelecia que, “Todos os requisitos e condições […]”. Ou seja, o legislador suprimiu a referência a
“todos” o que pode demonstrar a abertura ao vício da irregularidade, aquando da violação de determinadas
regras de produção de prova, ínsitas no art. 188.º do CPP. Como nota CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do
CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 294: “Na verdade, embora o legislador tenha cominado a nulidade para os requisitos e
condições dos dispositivos que antecedem o art. 190.º, a verdade é que o art. 188.º mostra-se muito
regulamentador”.

Contudo, parece que o art. 190.º do CPP, no seu teor literal, não admite a figura da irregularidade. Para
encararmos a situação de forma diversa, teríamos de considerar que a supressão do advérbio “todos” por parte
do legislador não foi inócua e quis expressar a admissibilidade desse mesmo vício. Outro caminho a seguir
poderia eventualmente ser o de fazer uma interpretação ab-rogante lógica do art. 190.º do CPP, mas para tal
teríamos de considerar que o mesmo era um “nado-morto” (Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito,
2005, cit., p. 428: “A pretensa regra é um nado-morto” que “existe uma contradição insanável, donde não resulta
nenhuma regra útil […]. O intérprete contenta-se em reconhecer, no termo da sua tarefa, que esse texto
proclamado como lei não contém, nenhuma regra”). No entanto, não nos parece que assim seja, visto que não
nos deparamos perante uma impossibilidade prática de atingir uma solução, e porque mesmo que queira
admitir-se a figura da irregularidade esta pode ser conseguida pela primeira via de solução. Assim preserva-se
o artigo e não se fere o princípio da conservação dos actos normativos.
Mas, a entendermos que a irregularidade tem aqui um papel a desempenhar, uma tarefa muito mais
espinhosa se nos põe pela frente. O de encontrarmos um critério que nos permita identificar, com objectividade,
quais os casos em que estamos perante uma nulidade absoluta, perante uma nulidade reconduzível ao sistema
geral das nulidades e perante uma mera irregularidade. Critério esse, que na nossa opinião, terá de atender aos
valores que as normas violadas visam tutelar.
Assim, quando a norma visasse a tutela dos direitos, liberdades e garantias elencados no art. 32.º, n.º 8 da
CRP, a sua violação reconduzir-se-ia a uma proibição de prova. Perante nulidades reconduzíveis ao sistema
geral das nulidades, encontrar-nos-íamos sempre que houvesse violação de outros direitos
constitucionalmente relevantes, tais como, por exemplo, o princípio do contraditório. Ou seja, ainda existe aqui
a tutela de determinados direitos relevantes de índole constitucional, mas que não se reconduzem àquele
núcleo de direitos elencados no art. 32.º, n.º 8 da CRP ou conexos com a dignidade da pessoa humana. Por
fim, à irregularidade ficaria ressalvado um âmbito de aplicação meramente residual, quando apenas estivessem
em causa verdadeiras regras de produção de prova, sem qualquer referência constitucional.
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materiais de valoração dos ditos conhecimentos, que são um dos casos
admitidos por lei de restrição ao direito fundamental à reserva da intimidade
da vida privada e do direito à palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP) e do
direito ao sigilo das telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP). São, assim,
estes mesmos pressupostos, que procedem à concretização do princípio da
proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP) a observar por mandamento
constitucional, sempre que se proceda à restrição de um direito fundamental.
São esses pressupostos, que traduzindo princípios constitucionais, reduzem a
margem de insegurança na restrição dos direitos fundamentais e, como tal,
asseguram o conteúdo essencial do direito em causa.
Daí que, se violado o princípio da proporcionalidade, a restrição aos direitos
fundamentais não é consentânea com o ordenamento jurídico-constitucional,
acabando por se violarem os próprios direitos fundamentais em causa494.
Esta proibição de prova, vai-se traduzir numa proibição de valoração
independente, i.e., alheia a qualquer anterior vício/proibição de produção de
prova495.
II. Trata-se de uma proibição de valoração independente496 que emerge em
função da tutela dos direitos fundamentais à inviolabilidade das
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), do direito à reserva da intimidade
da vida privada e do direito à palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP).
494
Posto é que não tenha havido consentimento do titular do direito restringido, i.e., do sujeito contra quem
o conhecimento fortuito vai ser valorado, porque nesse caso o método de obtenção de prova é legítimo.
495
Neste sentido, cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 144.
Contra este entendimento pronuncia-se, todavia, SAX [apud, ISABEL ALEXANDRE, Provas ilícitas em Processo
Civil, Coimbra: Almedina, 1998, cit., pp. 60 e 61], com base na ideia de que as “proibições de valoração só podem
surgir como consequência da violação de uma proibição de produção, sendo sempre de admitir a valoração
quando foi lícito o modo de obtenção de um meio de prova”. Parece-nos que este último entendimento é
essencialmente um entendimento jurídico-processual das proibições de prova, no sentido de que sendo a prova
recolhida de modo conforme aos ditames processuais, a sua valoração não poderia ser negada, por
contraposição a um entendimento material das mesmas, donde pelo facto de uma prova ser licitamente
recolhida, não significa que possa ser legitimamente valorada.

A primeira solução encontramo-la no domínio do direito norte-americano e a segunda no nosso ordenamento
e no ordenamento jurídico alemão, mas sem que tal signifique uma maior densidade das proibições de prova
nos segundos, na medida em que este entendimento material das proibições de prova tem conduzido, na
Alemanha, a que se permita a valoração de prova ilicitamente recolhida com base na teoria da ponderação de
interesses. Sobre este ponto, no domínio da apreensão ilícita de diários pessoais, veja-se, COSTA ANDRADE,
Sobre as proibições, 1992, cit., pp. 147 e segs.
496
Trata-se de uma proibição de valoração independente que emerge “a partir da referência directa à tutela
constitucional dos direitos fundamentais”, como nota COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 56;
no mesmo sentido, ISABEL ALEXANDRE, Provas ilícitas, 1998, cit., p. 60, segundo a qual: “A existência de
proibições de valoração independentes é actualmente aceite […], dada a vinculação dos tribunais às normas
constitucionais”.
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Esta proibição de valoração de prova, tal como o nome indica, impede que
essa mesma prova seja valorada na acusação, pronúncia ou sentença, mas não
pode igualmente, como nota RIESS, “fundamentar a aplicação de medida de
coacção, buscas, revistas ou apreensões”497.
A prova, assim adquirida, é nula498, tal como resulta do art. 190.º do CPP,
uma vez que estamos perante a violação de requisitos ínsitos no art. 187.º do
CPP. Pelo que se impõe a questão: será esta nulidade idêntica à do art. 126.º,
n.º 3 do CPP?
A resposta é afirmativa. Para lá das nulidades que resultam directamente
do art. 126.º, n.º 3 do CPP, outras há que por violarem os pressupostos
materiais de admissibilidade de produção ou de valoração da prova,
pressupostos estes que procedem à concretização do princípio da
proporcionalidade, geram uma nulidade idêntica à do citado preceito, i.e., uma
nulidade extra-sistemática. É o próprio art. 126.º, n.º 3 do CPP que sustenta
este entendimento, uma vez que ele prescreve que os direitos fundamentais
abrangidos na sua previsão apenas podem ser restringidos “nos caso previstos
na lei”, pelo que se tal pressuposto não for observado, a prova assim coligida é
igualmente nula, não podendo ser utilizada.
Trata-se de uma nulidade que caracteriza-se pela circunstância de poder ser
oficiosamente conhecida em qualquer fase do processo, não se sanando com o
trânsito em julgado da decisão final e que fundamenta recurso extraordinário
de revisão da sentença final, desde que a mesma tenha baseado a condenação
do arguido na valoração desses mesmos conhecimentos fortuitos que não
poderiam ter sido valorados499.

497

Cf. RIEβ, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 97.

498

Não significa que todas as gravações das escutas telefónicas sejam nulas, mas tão só as gravações
referentes aos conhecimentos fortuitos. A invalidade apenas afecta estas últimas. Escreve a este propósito
CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., pp. 187, 188 e 189 que, desde que o acto processual ainda possa ser
subdividido, nada impede a conservação dos seus elementos componentes que não se mostrem viciados. Tal
tem lugar, segundo o autor, em virtude da aplicação analógica da figura da redução dos actos processuais,
prevista no CPC, ao permitir que a nulidade de uma parte do acto não prejudique as outras que em relação a
elas são independentes, até porque a sua repetição não acrescentaria nada de novo, constituindo um mero
desperdício de tempo e de dinheiro, sempre tão escassos. Trata-se assim da redutibilidade deste acto
processual, consistindo esta no aproveitamento das parcelas do acto que não se encontrem contaminadas
pela ilegalidade, não sendo assim abrangidas pela nulidade. Neste sentido milita também o princípio da
conservação dos actos processuais.
499
Não obstante, como atrás demos conta, não nos parece que o segmento normativo do art. 187.º, n.º 8 do
CPP (exceptuado o caso da autorização judicial) que regula a forma como se efectua o transporte dos
conhecimentos fortuitos para o outro processo, se violado gere uma proibição de prova.

Neste caso, não estamos perante uma norma que tenha como escopo a tutela de direitos, liberdades e
garantias enunciados no art. 32.º, n.º 8 da CRP, mas tão-somente a finalidade de regulamentar o modo de
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III. Contudo, como os conhecimentos fortuitos são transportados para um
outro processo, diferente daquele onde as escutas telefónicas foram
autorizadas, mediante despacho do JIC do processo em que a medida de
intercepção das telecomunicações foi autorizada, pode o interessado impugnar
esta mesma decisão judicial, por via recursória, com fundamento no art. 410.º,
n.º 3 do CPP, uma vez que este preceito admite como fundamento de recurso,
mesmo quando a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a matéria de
direito, a inobservância de requisito cominado sob pena de nulidade que não
deva considerar-se sanada500.
Atestada a proibição de valoração dos conhecimentos fortuitos (artigos
187.º, n.º 7; 190.º; 118.º, n.º 3, 126.º, n.º 3 do CPP, e 32.º, n.º 8 da CRP) e,
constatada a mesma pelo juiz do outro processo, deve este abster-se da sua
valoração501, devendo os suportes técnicos e gravações em que os mesmos
surgiram, ser desentranhados dos autos, pois a sua utilidade para efeitos
probatórios é nula.
IV. Mas se assim é, impõe-se a seguinte questão: será que mais nenhuma
será a valia dos conhecimentos fortuitos? Ou seja, poderão, ou não, os
conhecimentos fortuitos que não podem ser probatoriamente valorados valer
como notitia criminis?
Secção III – Do efeito-à-distância das proibições de prova
28 – Do efeito-à-distância das proibições de prova.
I. No que concerne à temática do efeito-à-distância das proibições de prova,
a questão que se coloca é a de sabermos se pelo facto de uma prova não poder
ser valorada, por ter sido adquirida para o processo através de um método de
efectuar o dito transporte e assegurar as garantias de defesa, pelo que à luz dos artigos 190.º, 118.º, n.º 3 e
120.º do CPP a sua violação gera uma nulidade sanável.
500
Neste sentido, cf. CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 192; PAULO DE SOUSA MENDES,
Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 151, considerando que estamos perante um erro de direito, tal
como FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 463.

Segundo PAULO DE SOUSA MENDES, Sumários, 2008/2009, cit., p. 140, “Nem sequer o regime da
irrecorribilidade da decisão instrutória que pronunciar o arguido por factos constantes da acusação do MP –
em jargão forense, “a dupla conforme” (…) – se estende à parte meramente formal dessa decisão que avalia as
nulidades (arts 308.º, n.º 1 e 3, e 310.º, n.º 1). Ou seja, é sempre recorrível o despacho de pronúncia na parte
que decidir a admissibilidade das provas”.
501

Cf. Cap. IV, Secção III, ponto n.º 18.5.
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obtenção de prova proibido, essa mesma proibição de valoração, que recai
sobre a prova primária, se estende à prova obtida por intermédio daquela
(prova secundária), de tal forma que também esta seja afectada por aquela
proibição de valoração. No fundo, trata-se de saber se existe, ou não, uma
projecção da proibição de valoração que inquina a prova primária, de tal sorte
que afecte a prova secundária.
28.1 – As principais soluções doutrinais.
I. Afastadas as vozes que denegam a relevância da figura502, como é, por
exemplo, o caso de MAYER503 com base no postulado de que “o Processo Penal
não pode desenvolver-se como se os meios de prova mediatos pura e
simplesmente não existissem” ou SCHÄFER504 com base na razão políticocriminal de que o efeito-à-distância paralisaria a administração da justiça
penal, comprometendo a sua eficácia, a questão coloca-se actualmente entre
aqueles que adoptam a teoria do efeito-à-distância sem restrições e, aqueles
outros, defensores de soluções compromissórias, numa tentativa de
salvaguardar a eficácia e sentido das proibições de prova, mas, ao mesmo
tempo, obtendo a sua conciliação com a eficácia da justiça penal, pois, como
nota ROXIN, ao não admitirmos o efeito-à-distância “as proibições probatórias
podem ser iludidas muito facilmente”505.
Certo é, que, entre nós, o efeito-à-distância das proibições de prova
encontra, desde logo, assento na Lei Fundamental, mais precisamente no art.
32.º, n.º 8 da CRP, ao prescrever que “são nulas todas as provas […] ”, não
introduzindo assim qualquer diferenciação entre prova primária e prova
secundária506.

502

Não obstante, ainda podem encontrar-se decisões dos tribunais espanhóis que adoptando a teoria directa
(por contraposição à teoria reflexa) circunscrevem os efeitos da proibição de valoração ao acto de prova
violador do direito fundamental. Assim, mesmo que a prova secundária derive da prova primária ilícita, a mesma
pode ser valorada [Cf. VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 652].
503

Cf. MEYER, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 173.

504

Cf. SCHÄFER, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 174.

505

Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 205. Como notam KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA,
O processo acusatório, 2009, cit., p. 125: “Se às proibições de prova são atribuídas, frequentemente, uma função
de controle disciplinar, tal acaba por favorecer o reconhecimento de um efeito extensivo, pois não existe outra
forma para se retirar o já aguerrido costume das autoridades encarregadas da persecução penal, em especial
aquelas da polícia, de se utilizar de práticas probatórias ilícitas, que não seja através da consequente não
possibilidade de utilização (directa e indirecta) das provas assim obtidas”.
506
Segundo o Ac. do TC 198/2004; Processo n.º 39/04; Relator: MOURA RAMOS, o art. 32.º, n.º 8 da CRP
mais não faz do que sublinhar o direito à exclusão das provas, que segundo o mesmo, já resultaria do n.º 1 do
mesmo artigo quando estatui que o Direito Processual Penal assegura todas as garantias de defesa.

| 308

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

O efeito-à-distância pode igualmente ser retirado do art. 126.º do CPP, que
mais não é do que uma concretização do preceito constitucional citado, ao
estatuir que “são nulas […] as provas […] ”, nos termos do n.º 1, mais uma
vez não havendo diferenciação entre prova primária e secundária.
Fundamental nesta sede, é, igualmente, o art. 122.º, n.º 1 do CPP, onde se
verifica uma afirmação clara da teoria dos frutos da árvore envenenada, no
domínio geral das nulidades delineadas pelo Código de Processo Penal.
Por nós, tendemos a concordar com a posição de HELENA MORÃO,
quando entende que a figura do efeito-à-distância das proibições de prova
resulta directamente da Constituição, isto na medida em que não nos parece
plausível que se defenda um regime diverso do explanado nos artigos 118.º e
seguintes do CPP (relativos às nulidades processuais) para as nulidades extrasistemáticas e, depois, se aplique um artigo desse mesmo regime507, para
sustentar o efeito-à-distância no seu domínio.
II. Não obstante, a par das vozes que defendem um efeito-à-distância sem
restrições, com base no postulado de que se assim não fosse frustrar-se-ia por
completo o programa de tutela inerente às proibições de prova e de que
incentivar-se-iam os órgãos de investigação criminal no uso de métodos
proibidos de prova, têm maioria, as vozes que impõe limites a esse mesmo
efeito remoto, numa tentativa de conciliar a não frustração da teleologia das
proibições de prova e uma mais eficaz repressão da criminalidade, associada a
uma justiça criminal dotada de uma maior eficácia.

A questão que se coloca é a de saber se essas garantias de defesa também abrangem, numa leitura
conjugada dos n.º 1 e 8 do art. 32.º da CRP, para além da invalidade da própria prova nula, a afirmação do
efeito-à-distância, sobre outras provas válidas. “Pode assegurar-se que o sentido de uma norma prescrevendo
que a invalidade do acto nulo se estende aos que deste dependerem ou que ele possa afectar (122.º, n.º 1 do
CPP) é, desde logo, o de abrir caminho à ponderação que subjaz à doutrina dos “frutos proibidos”. Isto, cotejado
com a apontada amplitude das garantias de defesa contidas no art. 32.º CRP, leva a que este Tribunal considere
que, certas situações de “efeito-à-distância” não deixem de constituir uma das dimensões garantísticas do
processo criminal […] ”.
507
Como nota HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., pp. 29, 30 e 31, é inequívoco concluir que o
conteúdo normativo do art. 32.º, n.º 8 da CRP inclui no seu âmbito o efeito remoto da utilização de métodos
proibidos de prova. “Tal deriva do teor literal da norma, dado que o art. 32.º, n.º 8 da CRP prescreve a nulidade
de todas as provas obtidas, pelo facto de as normas que prevêem direitos, liberdades e garantias serem
directamente aplicáveis (art. 18.º, n.º 1) na ausência de lei, contra a lei e em vez da lei” e por via do princípio da
máxima efectividade que postula que quando uma norma constitucional comporte mais de uma interpretação,
é dever do intérprete optar por aquela que dê uma maior amplitude aos fins que a Constituição visa atingir.
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Por conseguinte, no ordenamento jurídico norte-americano, de onde é
originária a fruit of the poisonous tree doctrine508 (doutrina dos frutos da árvore
envenenada) que afirma, por princípio, um total efeito-à-distância da violação
das exclusionary rules, foram sendo elaboradas pela jurisprudência uma série de
excepções, como forma de atenuar esse mesmo efeito. Entre essas excepções
contam-se:
1. A independent source exception, segundo a qual é de admitir a valoração da
prova secundária quando, ao lado do caminho proibido, exista um caminho
autónomo, independente, de onde o material probatório possa ser retirado509.
2. A doctrine of attenuation ou attenuation of the taint exception510. Esta
verifica-se sempre que entre a prova violadora de uma proibição de prova e a
prova secundária que dela decorreu, se verifique uma longa distância, de tal
forma que já pode afirmar-se que “nenhum nexo causal subsiste entre tal prova
e a violação inicial”511.
3. Por fim, a inevitable discovery exception aceita a valoração da prova
secundária sempre que possa concluir-se, com elevado grau de probabilidade,
que a prova secundária poderia ter sido igualmente descoberta através de uma
investigação diferente, conforme aos ditames legais512/513.
III. Por sua vez, no ordenamento jurídico espanhol, o efeito-à-distância é
retirado do art. 11.º, n.º 1 da LOPJ que estatui que “não produzirão efeito em
processo as provas obtidas, directa ou indirectamente, violando os direitos e
liberdades fundamentais”.
Segundo ASCENSIO MELLADO, o dito artigo da LOPJ “acolheu a teoria
americana dos frutos da árvore envenenada que, de forma resumida, afirma
que não é possível valorar para efeitos de uma sentença condenatória, uma
508
Segundo J.H. GOMES DE SOUSA, “Das nulidades à fruit of the poisonous tree doctrine”, ROA, Ano 66, n.º II
(2006), cit., p. 728, a doutrina dos frutos da árvore envenenada surgiu pela primeira vez em 1914, no caso Weeks
vs. U.S.
509
Segundo J.H. GOMES DE SOUSA, ROA, Ano 66, n.º II (2006), cit., p. 729, esta excepção foi fixada pela
primeira vez em 1920, na decisão Silverthorne Lumber vs. U.S.
510
Segundo J.H. GOMES DE SOUSA, ROA, Ano 66, n.º II (2006), cit., p. 730, esta excepção foi fixada nas
decisões Nardone (II) vs. U.S. (1939) e Wong Sun vs. U.S. (1963).
511

Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 49.

512

Segundo J.H. GOMES DE SOUSA, ROA, Ano 66, n.º II (2006), cit., p. 730, esta excepção foi fixada na decisão
NIX vs. U.S. de 1984.
513
Outra excepção é a da good faith exception to the exclusionary rule (excepção da boa-fé da conduta policial),
segundo J.H. GOMES DE SOUSA, ROA, Ano 66, n.º II (2006), cit., p. 739, surgida no caso U.S. vs LEON, datada
de 1984, sendo no entanto discutível a sua aceitação pelo United States Soupreme Court , dada a sua
contribuição para “o gradual estrangulamento das exclusionary rules”.
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prova legitimamente obtida mas que tenha a sua origem noutro meio de prova
obtido com infracção de direitos fundamentais”514. Graficamente, se a árvore
está envenenada, também o estão os frutos provenientes da mesma.
Segundo o mesmo autor, no que diz respeito à posição do Tribunal
Constitucional espanhol, ela baseia-se nos seguintes postulados: em princípio,
todo o elemento probatório que resulte a partir da violação de direitos
fundamentais é nulo; não obstante, dada a limitação de que podem ser alvo os
direitos fundamentais, que não são absolutos, as provas secundárias podem
considerar-se válidas se são independentes. A regra, é a validade da prova
reflexa, a possibilidade da sua valoração, e não o inverso, pelo que a proibição
de valoração só se verifica se existir um nexo entre a prova secundária e a prova
primária que permita aferir da sua ilegitimidade constitucional, sendo que para
tal há que proceder a uma valoração do direito fundamental violado e verificar
se a vulneração do mesmo e a necessidade da sua protecção deve transmitir-se
à prova lícita, secundária.
Por sua vez, GIMENO SENDRA, começa por constatar que determinar a
extensão dos efeitos da prova proibida afigura-se como um trabalho árduo,
havendo que distinguir entre a teoria directa e a teoria reflexa. De acordo com
a primeira, a proibição de valoração circunscreve os seus efeitos ao acto de
prova violador dos direitos fundamentais, pelo que mesmo que a prova
secundária brote da prova primária, pode ser valorada. Já a teoria reflexa
estende a proibição não somente à prova inconstitucional, mas também a todas
as provas que dela derivem, ampliando assim esta teoria os efeitos da proibição
a todas as provas que não poderiam ter sido praticadas sem que se conhecesse
o resultado da prova violadora do direito fundamental515. É esta última teoria
que segundo o autor está presente no art. 11.º, n.º 1 da LOPJ.
É de notar que o Tribunal Constitucional espanhol tem recorrido ao
conceito de “conexão de antijuricidade”516, como forma de, caso ela esteja
presente, afirmar o efeito-à-distância e, vice-versa. Assim, numa situação de
descoberta de estupefacientes em casa de um arguido durante uma busca
514

Cf. ASCENSIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 143.

515

Cf. VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., pp. 652 e 653. Nesta última página dá
conta o autor que, “no que diz respeito às escutas telefónicas, os tribunais espanhóis têm aplicado a teoria
reflexa, porque se assim não o fizessem, sempre podia condenar-se o arguido através de outro meio de prova
que delas derivem, estimulando-se as escutas inconstitucionais, com um claro sacrifício para os direitos
fundamentais à reserva da intimidade da vida privada e do segredo das telecomunicações”.
516
“Para concluir se a proibição de valoração se estende também às provas reflexas, há que apurar se as
mesmas estão vinculadas àquelas que vulneram o direito fundamental substantivo de modo directo, isto é, há
que estabelecer um nexo entre umas e outras que permita afirmar que a ilegitimidade constitucional das
primeiras estende-se também às segundas (conexão de antijuricidade) ” [Cf. URBANO CASTRILLO / TORRES
MORATO, La prueba, 2003, cit., p. 261].
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domiciliária ilegal se, depois, a existência dos mesmos for reconhecida por um
co-arguido em julgamento, entende o TC espanhol (STC 8/2000) que se havia
quebrado a “conexão de antijuricidade”, não se projectando a nulidade da
busca. No fundo, mais não se trata, de que a consagração da excepção da
mácula dissipada, por intervenção de um terceiro.
IV. No ordenamento jurídico italiano, entende, ROBERTA CASIRAGHI, que
a “inutilizzabilità” derivada deve afirmar-se, sempre que haja um vínculo de
consequencialidade entre a prova secundária e a prova proibida, isto porque
sem a prova proibida não seria descoberta a prova sucessiva.
Entende a autora que esta solução é a única que permite garantir o efeito
da “inutilizzabilità”, porque é evidente que se um elemento de prova
ilegitimamente adquirido pudesse servir de fundamento à obtenção de outras
provas, haveria um incentivo à violação das regras que prescrevem proibições
de prova.
De forma diferente, pode a prova secundária ser valorada, caso a
“actividade contra legem não represente uma conditio sine qua non da descoberta
da prova secundária”517.
V. Também no ordenamento jurídico alemão têm-se tentado soluções
compromissórias, atenuando assim o total efeito destrutivo associado ao efeitoà-distância.
Assim, segundo ROGALL, caberá à doutrina da ponderação de interesses a
resolução do problema do efeito remoto, variando a comunicabilidade da
proibição de valoração, às provas secundárias, na razão proporcionalmente
inversa à gravidade do ilícito típico518. Ou seja, quanto maior for a gravidade
do delito em investigação menor será o potencial destrutivo do efeito-àdistância e, vice-versa519.

517
Cf. ROBERTA CASIRAGHI, RIDPP, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro (2009), cit., p. 1787. Neste sentido, a
sentença de 3 de Abril de 2009 da Corte de Cassação, entendeu que em matéria de Segredo de Estado a
autoridade judiciária não pode utilizar directamente ou indirectamente actos, documentos, testemunhos e
quaisquer outros resultados cobertos pelo segredo de Estado.
518
519

Cf. ROGALL, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 176.

Segundo HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., pp 36 e 37, esta tese não deve ser secundada
pelas seguintes razões: cria soluções imprevisíveis, sobretudo nas situações em que conflituam valores
atinentes à repressão da criminalidade grave e de protecção dos mais fundamentais direitos fundamentais;
contribui para a destruição da função preventiva das proibições de prova; o nosso CPP em matéria probatória
espelha já uma ponderação de interesses levada a cabo pelo legislador que, o intérprete, não está legitimado a
ultrapassar e; por fim, esta orientação desconhece a existência de valores absolutamente indisponíveis, dada
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Por sua vez, GRÜNWALD, apelando ao critério da esfera de protecção da
norma, entende que deve apurar-se relativamente a cada proibição de prova
concreta, se o seu fim de protecção exige, ou não, o afastamento da prova
secundária520/521.
Por fim, outros autores há que fazem apelo à teoria dos comportamentos
lícitos alternativos, na sua vertente processual, os denominados processos
hipotéticos de investigação. Segundo esta doutrina, o efeito-à-distância
esbater-se-ia, sempre que, com base num juízo de causalidade hipotética, fosse
possível afirmar que os órgãos de polícia criminal teriam, com elevado grau de
probabilidade522, chegado à prova secundária através de outro método de
obtenção de prova, que não colidisse com as proibições de prova.
VI. Esta última via de solução é seguida, entre nós, por COSTA ANDRADE,
afirmado o autor que, “o efeito-à-distância só será de afastar quando tal seja
imposto por razões atinentes ao nexo de causalidade ou de imputação objectiva
entre a violação da proibição de produção de prova e a prova secundária.
Nomeadamente e no que à imputação objectiva concerne, nas hipóteses de
relevância dos processos hipotéticos de investigação. […] Tudo sugere, assim,
que se acompanhe BEULKE na parte em que este autor reclama exigências
correspondentes às da convicção do juiz necessária para sustentar a
condenação do arguido. Isto a partir da consideração pertinente de que, nas
situações em que o problema ganha maior acuidade, a admissibilidade de
valoração da prova mediata equivalerá, na prática, à condenação do arguido.
Uma compreensão das coisas que obriga a valorar pro reo os coeficientes de
dúvida e indeterminação em concreto subsistentes”523.

a sua íntima conexão com a dignidade da pessoa humana, perante os quais não é possível efectuar qualquer
juízo de ponderação.
520

Cf. GRÜNWALD, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 177.

521

Segundo HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 41, “esta tese acaba por traçar uma separação
entre as proibições de prova que são instrumentos de protecção de determinados direitos individuais, que
podem ser reconduzíveis às proibições constitucionais de prova, e aquelas que protegem interesses e bens
jurídicos supra-individuais […] dotando cada uma destas categorias de um regime diverso em matéria de efeito
remoto”.
522
Quanto ao grau de probabilidade, segundo BEULKE, o grau de convicção exigido tem de ser semelhante
ao requerido para fundar a condenação do arguido, uma vez que a valoração da prova secundária pode
significar o saltar do último obstáculo que se depara perante a condenação, tendo essa mesma probabilidade,
segundo EISENBERG, que ser escorada na base fáctica do caso concreto, incumbindo essa mesma prova às
autoridades de investigação, ao passo que a dúvida remanescente deve ser sempre valorada a favor do arguido
[Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 44].
523
Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 316. Parece ser também esta a solução seguida
por PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 152 e ANDRÉ LAMAS LEITE,
Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 37.

313 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

HELENA MORÃO, por sua vez, apenas admite excepções ao efeito-àdistância das proibições de prova que não inviabilizem os seus objectivos, a sua
função dissuasora e o seu sentido524. Partindo destas premissas, apenas admite
como excepções credíveis, a excepção da fonte independente, ou seja, sempre
que ao lado do caminho ilícito trilhado pela investigação haja um caminho
lícito diferente que leve ao mesmo resultado, porque neste caso o caminho é
“actual, é real e não hipotético”525/526 e, a excepção da mácula ou nódoa
dissipada527. No entender da autora, nestas situações de limpeza do processo,
“não há obstáculo à valoração da prova mediata, já que mediante um
acontecimento superveniente, traduzido na actuação dos investigadores, do
arguido ou de um terceiro, a prova mediata já não se pode dizer que foi obtida
através do comportamento ilícito inicial”528. Por nós, parece-nos que também
a excepção da descoberta inevitável, tal como a excepção baseada na teoria dos
comportamentos lícitos alternativos pode ser seguida, uma vez que se
exigirmos, tal como BEULKE, uma convicção idêntica à necessária para a
prolação de uma decisão condenatória, no que diz respeito à probabilidade da
prova secundária ser conseguida por métodos alternativos conformes às
pertinentes regras processuais, bem podemos dizer que, em princípio, não
estamos perante uma probabilidade, mas perante uma certeza e, como tal, não
nos parece que haja razão para a não admissão da prova secundária, uma vez
que toda e qualquer conexão com a prova primária esbateu-se, já não podendo
dizer-se que aquela prova derivou do comportamento ilícito inicial.
28.2 – A posição da jurisprudência portuguesa.
I. No que à nossa jurisprudência concerne, podemos constatar que esta tem
trilhado um caminho comum no sentido do reconhecimento do efeito-à524

Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 47.

525

Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 47.

526

Pode dar-se o seguinte exemplo: se no decurso de uma escuta ilícita se descobrir que o senhor X escondeu
a arma do crime num compartimento secreto em sua casa, em princípio esta prova não deve ser valorada
porque derivou de uma escuta telefónica ilícita. No entanto, se for autorizada uma busca domiciliária (posto é
que não se valorem as gravações das escutas ilegais na fundamentação da busca, sob pena de a
fundamentação desta repousar em prova que não pode ser utilizada) e a dita arma for encontrada, então trilhouse um percurso lícito independente.
527
Tal pode acontecer nas situações em que seja realizada uma escuta telefónica ilegal contra o senhor X e
se descubra que o mesmo possui 5kg de heroína. Esta prova não pode ser valorada a não ser que as
autoridades contem com a colaboração do arguido ou de um terceiro que intervenha no processo fornecendo
aquelas provas.
528
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distância das proibições de prova, embora reconhecendo-lhe limitações, pelo
que como tem notado o STJ, “pode, hoje, considerar-se assente na doutrina e
na jurisprudência, que a projecção da invalidade da prova em matéria de
legitimidade ou validade da prova sequencial, não é automática, o que, em
cada caso há que determinar se existe um nexo de antijuricidade que
fundamente o efeito-à-distância, ou se, em diverso existe na prova subsequente
um tal grau de autonomia relativamente à prova inválida que destaque o meio
de prova subsequente substancialmente daquele”529.
II. Entre as limitações ao efeito remoto, têm os nossos tribunais
reconhecido as tradicionais excepções que derivam do direito norte-americano,
i.e., a excepção da fonte independente, a excepção da mácula ou nódoa
dissipada e a excepção da inevitabilidade da descoberta.
Assim, no que concerne à excepção da fonte independente, pode ler-se no
acórdão do STJ de 12/03/2009 que, “nada obsta a que as provas mediatas
possam ser valoradas quando provenham de um processo de conhecimento
independente e efectivo, uma vez que não há nestas situações qualquer relação
de causalidade entre o comportamento ilícito inicial e a prova mediatamente
obtida. Pode afirmar-se que o efeito metastizante da violação de regras de
proibições de prova apenas tem razão de ser em relação à prova que se situa
numa relação de conexão de ilicitude”530.
Por sua vez, a purged taint limitation tem sido também reconhecida pelos
nossos Tribunais superiores, pelo que, quando “o arguido confirmou, de forma
livre e esclarecida os factos objectivos que foram considerados necessários para
o preenchimento do crime de fraude fiscal e de branqueamento de capitais,
pelo que todos estes factos podiam ser provados com base nessas declarações
[ao abrigo da restrição do efeito-à-distância, na espécie de mácula dissipada
(purged taint limitation)]”531.
Por fim, também a restrição da descoberta inevitável já foi consagrada entre
nós, por exemplo, no acórdão do TRL de 13/07/2010, onde se escreveu que
“a questão da propriedade da totalidade do dinheiro depositado nas contas
529

Cf. Ac. do STJ de 07/06/2006; Processo n.º 06P650; Relator: HENRIQUE GASPAR.

530

Cf. Ac. do STJ de 12/03/2009; Processo n.º 09P0395; Relator: SANTOS CABRAL. Reconhecendo também
a excepção da fonte independente, podem ver-se os seguintes arestos: Ac. do TC n.º 198/2004; Processo n.º
39/04; Relator: MOURA RAMOS; Ac. do STJ de 07/06/2006; Processo n.º 06P650; Relator: HENRIQUES
GASPAR; Ac. do TRL de 13/07/2010; Processo n.º 7/2/00.9JFLSB.L1-5; Relator: CARLOS ESPÍRITO SANTO.
531
Cf. Ac. do TRL de 13/07/2010; Processo n.º 7/2/00.9JFLSB.L1-5; Relator: CARLOS ESPÍRITO SANTO.
Também considerando a relevância da mesma: cf. Ac. do STJ de 12/03/2009; Processo n.º 09P0395; Relator:
SANTOS CABRAL; Ac. do TC n.º 198/2004; Processo n.º 39/04; Relator: MOURA RAMOS.
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bancárias nacionais e suíças, foi apenas parcialmente confirmada pelo arguido.
Na parte em que não o foi, todos os elementos de prova e as regras da
experiência comum e da lógica das coisas invocadas pelo tribunal, descontados
os documentos suíços, permitiriam à mesma considerar que o dinheiro
depositado na Suíça era todo do arguido […], tal como a igual conclusão
chegou o tribunal quanto ao dinheiro depositado nas contas bancárias
nacionais de terceiro […] pelo que estaria aqui a coberto de outra restrição do
efeito-à-distância, na espécie de descoberta inevitável”532.
III. O que se torna patente nas posições adoptadas, nesta matéria, pela
nossa jurisprudência, é que elas vão flutuando de decisão para decisão, no
sentido em que nem só uma excepção é reconhecida, mas por vezes as três
excepções, o que nos leva a concluir que para os nossos Tribunais superiores
qualquer uma das limitações reconhecidas ao efeito-à-distância é meritória e
credível.
IV. Menção especial merece uma outra corrente jurisprudencial que não
reconhece o efeito remoto que afecta a prova secundária e depois lhe encontra
uma limitação por via das excepções atrás enunciadas, optando, esta corrente,
por efectuar uma distinção entre o art. 126.º, n.º 1 e 3 do CPP, de tal sorte,
que um método de obtenção de prova violador do n.º 1 ou do n.º 2 do citado
preceito desencadeia um total efeito-à-distância, não podendo a prova
secundária ser valorada, ao passo que a violação do art. 126.º, n.º 3 do CPP
não acarreta automaticamente a proibição de valoração da prova mediata.
Como se escreveu no acórdão do STJ de 31/01/2008, “quando estiver em
causa a garantia da dignidade da pessoa humana, não se pode invocar a
necessidade de ponderação de interesses em conflito e da validade das provas
sequenciais, nem recusar-se o efeito-à-distância com o argumento de que tal
se impunha à luz do interesse da verdade material e da punição de um real
culpado. Mas perante interesses individuais que não contendessem
directamente com a dignidade da pessoa humana já deveria aceitar-se que tais
interesses, ainda quando sejam emanações de direitos fundamentais, pudessem
ser limitados em função de interesses conflituantes”533. Ou seja, havendo
532
533

Cf. Ac. do TRL de 13/07/2010; Processo n.º 7/2/00.9JFLSB.L1-5; Relator: CARLOS ESPÍRITO SANTO.

Cf. Ac. do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: CARMONA DA MOTA. No mesmo sentido,
Ac. do STJ de 06/05/2004; Processo n.º 04P774; Relator: PEREIRA MADEIRA. Neste afirmou-se o seguinte:
“Com efeito, enquanto o recurso aos meios radicalmente proibidos de obtenção de provas inutilizará
expansivamente as provas directa e indirectamente obtidas, já deverá ser mais limitado – em função de
interesses conflituantes – o efeito-à-distância da inutilização das provas imediatamente obtidas através dos
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violação dos direitos fundamentais de carácter indisponível, enunciados no art.
126.º, n.º 1 e 2 do CPP, o efeito-à-distância será total. Pelo contrário, havendo
violação de direitos fundamentais de carácter disponível (correspondentes aos
enunciados no art. 126.º, n.º 3 do CPP), não significa que não haja efeito-àdistância, mas sim que o mesmo pode ser limitado.
Aplicada esta corrente ao domínio das escutas telefónicas ilegais, tem-se
entendido que sempre que a nulidade da mesma radique não nos seus
requisitos e condições de admissibilidade (art. 187.º do CPP), mas sim nos
requisitos formais das correspondentes operações, ainda que a escuta seja nula
(art. 190 e 120.º do CPP), esta violação “é menos agressiva do conteúdo
essencial da garantia constitucional da inviolabilidade das telecomunicações, a
optimização e a concordância prática dos interesses em conflito poderá
reclamar a limitação – se submetida aos princípios da proporcionalidade e da
necessidade – dos interesses individuais, ainda que emanações de direitos
fundamentais, que não contende directamente com a garantia da dignidade da
pessoa humana”534.
V. O que esta jurisprudência faz é seguir o caminho trilhado por autores
como ROGALL, que entendem que cabe à doutrina da ponderação de interesses
a resolução do conflito do efeito-à-distância, apesar de esta corrente poder
conduzir a soluções pouco harmoniosas entre si e flutuantes no tempo,
consoante se privilegiem os valores fundamentais que enformam um Estado de
Direito, ou os valores associados a tendências securitaristas, cada vez mais
presentes. Seja como for, ela parece-nos partir de uma premissa correcta. A de
que existem direitos fundamentais absolutamente indisponíveis, ligados à
cultura do Direito de um Estado de Direito democrático, que não admitem
qualquer restrição por via da ponderação de interesses, já que ela é bem clara
no entendimento de que os direitos ligados à dignidade da pessoa humana se
violados, geram um total efeito-à-distância. Não nos parece, contudo, que a
solução seja a mais correcta. No campo dos direitos disponíveis, ao permitir
que o efeito remoto possa ser limitado mediante uma ponderação de bens a
demais meios proibidos de obtenção de prova”. Na mesma linha de raciocínio no direito italiano, mas com
resultados diferentes, cf. MATELLO SCARAPARONE, Elementi di Procedura Penale, - i principi costituzionali,
Milano: Giuffrè Editore, 1999, cit., p. 154, onde segundo o autor, a inutilizzabilità da prova ilegalmente obtida não
apresenta a mesma intensidade em todos os sectores de investigação penal e em relação a todos os direitos
da Constituição. Daí que a inutilização processual dos resultados de uma escuta ilegal podem encontrar
justificação no carácter clandestino da intercepção e daí que se justifique a inutilização da prova originária e
derivada. Ao invés, os artigos 13.º e 14.º da Constituição italiana podem tolerar que a prova real obtida através
de um exame seja utilizada.
534
Cf. Ac. do STJ de 06/05/2004; Processo n.º 04P774; Relator: PEREIRA MADEIRA. Também assim, cf. Ac.
do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: CARMONA DA MOTA.
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efectuar no caso concreto, pode levar a uma flutuação da dimensão e potência
do dito efeito, pelo que nos parece preferível admitir a limitação do efeito-àdistância, na medida em que esteja presente uma das excepções à teoria dos
frutos da árvore envenenada, reconhecidas pela doutrina e por outras correntes
jurisprudenciais, já que nestes casos há uma quebra do nexo de antijuricidade.
Mas também não concordamos (quer a prova primária tenha violado
direitos disponíveis ou indisponíveis) com esta orientação, porque ela parece
repousar no entendimento de que toda e qualquer prova posterior, a uma prova
que viole o preceituado no art. 126.º do CPP, é necessariamente (também ela)
violadora do direito fundamental em causa. Se esta ideia se pode ter por
princípio como correcta, ela apenas o é em princípio e na medida em que entre
a prova secundária e a prova primária exista um nexo de antijuricidade. Ora,
se esse nexo não se verifica no caso concreto, porque neste intervém uma
excepção ao efeito-à-distância associado a uma proibição de prova, não pode
dizer-se que esta prova ainda viola aquele direito fundamental, pelo que não
faz sentido impor aqui um total efeito remoto a toda e qualquer prova
secundária. Tudo está em saber se a prova secundária, apresenta, ou não,
pontos de conexão com a prova primária, de tal forma que se assim acontecer
ainda pode dizer-se que também ela viola aquele direito fundamental, mas já
não assim no caso em que esses pontos de contacto não existem ou se
dissiparam, dissipando-se igualmente a violação mediata ao direito
fundamental.
Por outro lado, o art. 32.º, n.º 8 da CRP não distingue a importância dos
direitos nele previstos, não acolhendo assim uma solução diferenciada baseada
na ponderação de interesses. Contudo, contesta este argumento FRANCISCO
AGUILAR535. Segundo este autor, em bom rigor, o teor literal do artigo em
questão impõe um total efeito remoto. Este argumento, na nossa óptica, só é
parcialmente procedente, não nos parecendo que seja este o alcance do citado
preceito, na medida em que o efeito remoto só é total nos casos em que haja
uma relação lógica e valorativa entre a prova primária e secundária, de tal
forma que ainda possa afirmar-se que a prova mediata viola, embora
indirectamente, um determinado direito fundamental com assento no art. 32.º,
n.º 8 da CRP. Mas se esse nexo lógico e valorativo não existe, só nos resta
concluir que pelo facto de a prova secundária ser independente ou a mácula
ter-se dissipado, não existe uma violação de qualquer direito e, como tal, o
artigo não tem aplicação.

535
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28.3 – Breve conclusão.
I. Podemos assim concluir que a obtenção de material probatório por
intermédio de um método de obtenção de prova, de um ponto de vista
cronológico, subsequente a um método de recolha de prova proibido, não é
sinónimo de que a proibição de valoração que afecta o primeiro se estenda à
prova secundária. É necessário que de um ponto de vista lógico, valorativo ou
causal, a prova secundária derive da primeira, para que o efeito-à-distância leve
até si a proibição de valoração.
Daí que se num determinado processo for autorizada uma escuta telefónica
ilegal e da mesma resulte que o arguido tinha estupefacientes em sua casa, não
pode uma busca domiciliária subsequente ser autorizada com base nas
gravações nulas, sob pena de a prova encontrada por via desta ser inquinada
pela respectiva proibição de valoração. Contudo, havendo outros meios de
prova (vigilância à sua residência, diligências junto da conservatória do Registo
Predial, onde se apura que o agente tem vários bens imóveis e na Segurança
Social verifica-se que não dispõe de qualquer situação contributiva há vários
anos, etc.), pode a busca ser fundamentada nestes elementos, não podendo
pôr-se em causa a sentença condenatória que neles se baseie.
“Deste modo, o fruto (buscas realizadas) teria existido mesmo que a árvore
envenenada (escutas telefónicas) não tivesse sido plantada, razão porque tal
fruto não é atingido pelo veneno desta, sendo válido como meio de prova”536.
29 – Do efeito-à-distância no contexto dos conhecimentos fortuitos.
I. No que à relação entre os conhecimentos fortuitos e o efeito-à-distância
diz respeito, a questão coloca-se sempre que sobre os conhecimentos fortuitos
impenda uma proibição de valoração, por não estarem verificados os
respectivos pressupostos de valoração e, não obstante, os mesmos sejam
valorados, de tal forma que por intermédio deles se pôde atingir um outro meio
de prova, a eles vinculado causalmente.
Imagine-se o seguinte exemplo: autorizada uma escuta telefónica ao senhor
Y por um crime de homicídio (delito catalogar), vem a descobrir-se que o
mesmo agente havia cometido há 2 anos atrás um crime de furto simples (que
consubstancia um conhecimento fortuito) e que guardou o produto do ilícito
criminal na gaveta de um armário de sua casa. Ora, como se trata de um delito
não pertencente ao catálogo, tal conhecimento não pode ser valorado, apenas
536

Cf. Ac. do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: CARMONA DA MOTA.
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tendo a eficácia de notitia criminis (art. 187.º, n.º 7 do CPP). Supondo que o
titular do direito de queixa a apresentou, uma vez que se trata de um crime
semi-público (art. 203.º, n.º 3 do CP), e foi aberto inquérito (art. 262.º, n.º 2
do CPP) e, no decurso do mesmo, foi autorizada uma busca domiciliária,
busca essa fundamentada no resultado das gravações telefónicas onde havia
surgido o conhecimento fortuito.
Neste caso estamos perante um caso de efeito-à-distância. Impendendo
uma proibição de valoração sobre os conhecimentos fortuitos, não pode vir a
prova secundária que nela se baseou (os resultados da busca domiciliária) a ser
valorados, sob pena de se contornarem os fins subjacentes à figura da proibição
de valoração que os afecta quando valorados fora das condições exigidas por
lei.
II. No entanto, como atrás demos conta, a maioria da doutrina e da
jurisprudência não tem adoptado uma concepção absoluta da teoria dos frutos
da árvore envenenada, reconhecendo-lhe excepções, numa tentativa de
harmonizar os valores subjacentes à instituição das proibições de prova, mas
sem descurar exigências igualmente relevantes, tais como a persecução da
verdade material ou o combate à criminalidade grave, mediante uma
administração da justiça penal eficaz. Assim, verificada uma das excepções ao
efeito remoto, este não deve afirmar-se, dada a ausência ou quebra do nexo
valorativo e lógico entre a prova primária e secundária537.
Capítulo VI
Dos conhecimentos fortuitos enquanto fonte de notitia criminis.
30 – Os conhecimentos fortuitos enquanto fonte de notitia criminis.
I. A questão que se impõe, neste ponto, é a de saber se pelo facto de
impender uma proibição de valoração sobre os conhecimentos fortuitos, cujos
pressupostos de valoração não estejam verificados, tal significa que os mesmos
não poderão produzir efeitos probatórios nem efeitos investigatórios.

537
Segundo o Ac do STJ de 20/02/2008; Processo n.º 07P4553; Relator: ARMINDO MONTEIRO: “Uma longa
evolução jurisprudencial, que dá nota o Ac. do TC n.º 198/04, de 24/03/2004, exemplificando os casos em que
aquele efeito à distância se não projecta, os casos em que a indissolubilidade entre as provas é de repudiar, por
não verificação da árvore venenosa, reconduzindo-a a três hipóteses que o limitam: a chamada limitação da
fonte independente, a limitação da descoberta inevitável e a limitação da mácula (nódoa) dissipada”.

| 320

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

É esta a posição, entre nós, de GUEDES VALENTE538, o qual entende que
nenhuma deve ser a valia dos conhecimentos fortuitos nesta situação. Nem
mesmo como notícia do crime podem ser aproveitados539.
II. Não foi este, no entanto, o entendimento expresso pelo legislador
processual penal que, na previsão do art. 187.º, n.º 7 do CPP, ressalvou a
aplicabilidade do art. 248.º do CPP. Ou seja, entendeu o legislador que nos
casos em que não estejam presentes os pressupostos de valoração dos
conhecimentos fortuitos, os mesmos terão a valia de notícia do crime540.
Veio dar-se assim acolhimento à posição de FRANCISCO AGUILAR. Partindo
este autor da distinção entre os efeitos probatórios e os efeitos

538
Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 136. No entanto, o autor entra, por vezes, em
contradições, ao reconhecer a eficácia de notícia do crime em certos casos. Por exemplo, entende que os
conhecimentos fortuitos apenas podem ser valorados contra terceiro se o mesmo tiver participado nas
conversações, porque se assim não for, apenas deve dar azo a uma investigação autónoma por parte do MP,
ou seja, só pode valer como notícia do crime [Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 233,
nota n.º 322].
539
No mesmo sentido KNAUTH, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 97, que
entende impender sobre este material probatório uma proibição de valoração que impede todo e qualquer
aproveitamento processual dos conhecimentos fortuitos. Assim sendo, tais conhecimentos não podem sequer
ser utilizados como “base da investigação”, uma vez que o arguido estaria a ser alvo de uma perseguição penal
com base numa intercepção de telecomunicações que não poderia ter sido, em concreto, autorizada. No
mesmo sentido vai a opinião de KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97,
segundo o qual: “Isto significa que não se atribui um efeito reflexo a este tipo de prova. Isto é muito preocupante,
pois se é permitida a utilização de informações obtidas ilegalmente para que, com elas, se possam fazer
investigações posteriores, tal acaba por se caracterizar como um desprezo dos pressupostos (materiais) que
são exigidos na lei […] ”.
540

No ordenamento jurídico italiano, anteriormente à entrada em vigor do art. 270.º, n.º 1 do CPPI, a
formulação do art. 5.º, n.º 1 da Lei n.º 98/74 proibia em qualquer caso a utilização das gravações telefónicas
noutro procedimento, estatuindo que as notícias contidas nesses registos não poderiam ser utilizados como
prova, em processo diverso daquele em que foram autorizadas. No entanto, a jurisprudência entendeu que era
admissível a valia de tais gravações como notícia do crime, permitindo ao MP exercer a acção penal, mas
sempre sob a condição de que se tratasse de notícias de crimes obtidas mediante escutas telefónicas
legalmente efectuadas. Este entendimento derivava da circunstância de o oficial da polícia judiciária ter a
obrigação de reportar qualquer crime de que tivesse conhecimento, não podendo ficar inerte perante o seu
conhecimento, como assinala SERGIO RAMAJOLI, La prova, 1995, cit., p. 306.
Também no direito alemão, nos informa CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 309, que os
conhecimentos fortuitos que não pertençam ao catálogo “podem ser aproveitados, em diante, como base de
averiguações sobre eles”.
Igualmente assim, a doutrina e a jurisprudência espanhola, como se pode ver no ponto n.º 3 (Cap. II, Secção
II), apresentando, no entanto, alguma jurisprudência peculiaridades neste ponto, na medida em que apenas
reconhece a eficácia de notitia criminis a um conhecimento fortuito que não pode ser validamente valorado se
este se traduzir num delito grave, orientação esta não seguida pela maioria da doutrina e jurisprudência
hispânica e inconciliável com o nosso actual regime legal nesta matéria, que não restringe a produção de
efeitos investigatórios aos conhecimentos fortuitos que se subsumam numa criminalidade mais grave, solução
esta, a nosso ver, acertada.
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investigatórios541, no que concerne à proibição de valoração dos
conhecimentos fortuitos, escreve o seguinte: “Pelo que os conhecimentos
fortuitos poderão ter como única consequência jurídica a relevância como
“base de investigações” ulteriores. O mesmo é dizer: a sua eficácia limitar-seá à aquisição de uma notitia criminis que dará origem a um novo procedimento
criminal […].
Uma vez iniciadas tais investigações, nada impedirá a realização no novo
processo, de novas escutas telefónicas, contanto que na respectiva
fundamentação não conste a valoração da gravação resultante da vigilância
efectivada no primeiro processo”542.
Deve assim entender-se que a proibição de valoração da prova, diz respeito
tão-somente à negação dos efeitos probatórios, mas não à negação dos efeitos
investigatórios, ou seja, do aproveitamento dos conhecimentos fortuitos, nesta
especifica situação, para alicerçarem uma futura investigação543/544.
III. Por outro lado, tentou com esta solução, o legislador, obter uma
concordância prática entre diversos valores constitucionalmente relevantes,
tais como, de um lado, a busca pela verdade material e a eficácia da
investigação criminal e, por outro, o respeito pelos direitos fundamentais do
cidadão, tanto mais que nos casos em que a valia dos conhecimentos fortuitos
se circunscreve à aquisição de uma notícia do crime, as gravações de onde os
mesmos resultaram não podem ser valoradas no novo processo.

541

Esta distinção parte da ideia de que a proibição de valoração de prova, diz respeito tão-somente a uma
não utilização probatória dos elementos recolhidos. Tal resulta directamente do art. 32.º, n.º 8 da CRP que
prescreve que “são nulas todas as provas […] ”, do próprio art. 126.º, n.º 1 do CPP, onde se diz que “são nulas,
não podendo ser utilizadas, as provas […]” e do art. 126.º, n.º 3 do CPP que estatui: “ […] são igualmente nulas,
não podendo ser utilizadas, as provas […] ”.
542
Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 101 e 102. A possibilidade de realização de
uma escuta telefónica por aquele crime no novo processo faz mais sentido para quem defende uma proibição
total de valoração dos conhecimentos fortuitos, uma vez que actualmente, face ao nosso regime positivo, será
muito difícil, embora não impossível, que se um conhecimento fortuito não pode ser valorado possa comportar
uma escuta telefónica no novo processo, dado que os pressupostos de admissibilidade de valoração dos
conhecimentos fortuitos são praticamente idênticos aos pressupostos de admissibilidade das escutas
telefónicas.
543
Como nota CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 272, “as pistas de investigação,
por definição, não servem de prova mas apenas de revelação, informação ou pista para se desencadear uma
investigação, dando corpo à notícia do crime que permite instaurar um inquérito, ou alargar a investigação de
um processo existente”.
544
Também no sentido de que não existe nenhuma preclusão para a utilização das intercepções como notícia
do crime, válida para o início de um novo processo, veja-se, SIRACUSANO / GALATI / TRANCHINA / ZAPPALÀ,
Diritto Processuale, 2004, cit., p. 398.
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Caso tal aconteça, o acto em que a prova seja valorada é nulo e toda a prova
recolhida, no outro processo, que tenha por base um nexo de imputação com
aquela outra prova, será também ela “infectada” por uma proibição de
valoração, em virtude do efeito-à-distância das proibições de prova, que resulta
directamente do art. 32.º, n.º 8 da CRP545.
IV. Por fim, por via da ressalva dos efeitos investigatórios dos
conhecimentos fortuitos, assegura-se o princípio da oficialidade546, princípio
este que encontra consagração no art. 262.º, n.º 2 do CPP, que estatui:
“Ressalvadas as excepções previstas neste código, a notícia de um crime dá
sempre lugar à abertura de inquérito”.
Assim, é o próprio princípio da oficialidade que de certa forma impõe que
se proceda à ressalva dos efeitos investigatórios dos conhecimentos fortuitos
que não podem ser probatoriamente valorados, dado que o art. 262.º, n.º 2 do
CPP obriga o MP a proceder à abertura de inquérito quando verifique
reputada uma infracção penal, isto pelo facto de o Direito Penal se traduzir na
defesa de bens jurídicos reputados essenciais pela comunidade e, o Processo
Penal, ter por função a declaração do Direito Penal ao caso concreto e pela
circunstância de as sanções criminais assumirem uma dimensão pública547.
No entanto, o princípio da oficialidade conhece restrições que advêm da
própria natureza dos crimes, mais concretamente dos crimes semi-públicos e
particulares. Os crimes semi-públicos são aqueles de que a lei faz depender o
procedimento criminal da apresentação de queixa (art. 49.º, n.º 1 do CPP) por
parte dos ofendidos ou de outras pessoas que a lei penal para tal considere
legitimadas548. Por sua vez, crimes particulares são aqueles de que a lei faz
depender o procedimento criminal também da apresentação de queixa ou de
545

Assim RIEβ, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 97, que procedendo à análise
do pensamento do BGH quanto à utilização dos conhecimentos fortuitos para a “base da investigação” entende
não ser possível, contudo, a sua utilização como fundamento da aplicação de medidas de coacção, buscas,
revistas ou apreensões.
546

Segundo CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 83, este princípio, em tese geral, anuncia que:
“O Estado não tem unicamente a pretensão penal material, mas também o direito e a obrigação de perseguição
penal. Este realiza a sua pretensão penal por si mesmo, é dizer, sem consideração da vontade do ofendido […].
A razão desta regulação é o interesse público que os crimes não fiquem impunes. Muitas vezes os particulares
não estão dispostos ou não se encontram em situação de exercer a acção por si mesmos; sobretudo, podem
estar dispostos a prescindir de uma denúncia penal por temor de vingança ou algum outro inconveniente”.
547
Sobre o princípio da oficialidade, consulte-se, FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., pp 116
e segs.
548
No entanto, o art. 113.º, n.º 5 do CP admite que, mesmo estando o procedimento criminal dependente de
queixa, o MP possa dar início ao procedimento, independentemente da mesma sempre que o interesse do
ofendido o aconselhar e este for menor ou não possuir discernimento para entender o alcance e o significado
do direito de queixa (alínea a)) ou o direito de queixa não puder ser exercido porque a sua titularidade caberia
apenas ao agente do crime (alínea b)).
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participação do ofendido, havendo ainda a necessidade de constituição como
assistente e a respectiva dedução de acusação particular findo o inquérito (art.
50.º, n.º 1 do CPP)549.
V. Posto isto, verificada a existência de uma proibição de valoração dos
conhecimentos fortuitos, o art. 187.º, n.º 7 do CPP, ressalva a aplicabilidade
do art. 248.º do CPP, dispondo o seu n.º 1 que, “os órgãos de polícia criminal
que tiverem notícia de um crime, por conhecimento próprio ou mediante
denúncia, transmitem-na ao MP no mais curto prazo, que não pode exceder
10 dias”.
Tanto mais, que a denúncia é obrigatória para as entidades policiais quanto
a todos os crimes de que tomarem conhecimento (art. 242.º, n.º 1, alínea a)
do CPP), o que significa que essa denúncia deve ocorrer seja qual for a
natureza do crime em questão, uma vez que como nota PAULO DE SOUSA
MENDES, “a redacção actual do art. 242.º, n.º 3, ao dizer que a “denúncia só
dá lugar a instauração de inquérito se a queixa for apresentada no prazo
legalmente previsto” resolveu a questão, tornando claro que a denúncia é
obrigatória para todos os crimes”550.
Assim, uma vez adquirida a notícia do crime pelo OPC que realiza a escuta
telefónica, por conhecimento próprio, deve transmiti-la ao MP no mais curto
prazo, que não pode exceder 10 dias. Este prazo começa a contar desde que o
OPC teve conhecimento do ilícito típico e deve, na nossa óptica, ser conjugado
com o prazo presente no art. 188.º, n.º 3 do CPP. Por conseguinte, se o prazo
de 10 dias termina antes do prazo de 15 dias a que alude o n.º 3 do art. 188.º
do CPP, deve aquele ser prevalente, mas se, pelo contrário, o segundo prazo
se vencer primeiro que o prazo de 10 dias deve este ser prevalente, na medida
em que não faria sentido que tendo o OPC de levar ao conhecimento do MP
os resultados das gravações das conversas interceptadas nos 15 dias
precedentes, não lhe desse logo conhecimento da notícia do crime, porque o

549
Segundo FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 121, a existência destes tipos de crimes
justifica-se pela circunstância de alguns crimes não colidirem com bens jurídicos da comunidade, mas sim de
forma imediata com bens jurídicos do ofendido; o facto de que em certos ilícitos típicos a promoção processual
contra a vontade do ofendido pode ser perigosa para outros bem jurídicos também eles dignos de tutela, que
dizem respeito à sua vida familiar e íntima e; evitar que os tribunais se vejam absorvidos por processos com
duvidoso valor e interesse comunitário.
550
Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Sumários, 2008/2009, cit., p. 37. Em sentido idêntico, cf. G. BELLAVISTA
/ G. TRANCHINA, Lezioni di Diritto Processuale Penale, 9.ª ed., Milano: Giuffrè Editore, 1984, cit., p. 356, segundo
os quais “não há qualquer relevância que a notitia criminis chegue primeiro ao conhecimento da polícia judiciária
que ao do MP. Ela encontra-se apenas em trânsito, o destinatário da notícia do crime é sempre o MP, que, como
sabemos, não divide com ninguém o seu monopólio da acção penal”.
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prazo a que alude o art. 248.º, n.º 1 do CPP ainda não decorreu por
completo551, quando se sabe que o dominus da fase de inquérito é o MP.
VI. Por conseguinte, adquire o MP a notícia do crime por intermédio dos
OPC (art. 241.º do CPP), devendo abrir um inquérito nos termos do art. 262.º,
n.º 2 do CPP552. O que significa que se o crime em que se traduz o
conhecimento fortuito for um delito semi-público ou particular, só haverá
lugar a abertura de inquérito desde que estejam cumpridas as correspondentes
condições de procedibilidade. O que se manifesta, como atrás vimos, no caso
dos crimes semi-públicos, na necessidade de apresentação de queixa (art. 49.º,
n.º 1 do CPP), pelas pessoas a quem a lei confere esse direito (art. 113.º do
CP), ao passo que nos crimes particulares, além do necessário exercício do
direito de queixa (artigos 50.º, n.º 1 do CPP, 117.º e 113.º do CP), há
necessidade de ser proferida declaração obrigatória, na denúncia, de que se
deseja constituir como assistente, sendo advertido de que dispõe de um prazo
de 10 dias, contados a partir dessa, para essa mesma constituição (artigos
246.º, n.º 4 e 68.º, n.º 2 do CPP), para lá de que, findo o inquérito, terá de
deduzir acusação particular (art. 285.º, n.º 1 do CPP).
Nestes casos, enquanto não for exercido o direito de queixa, não pode o
MP proceder à abertura de inquérito, e dar assim início ao processo penal.
Pelo que impõe-se a seguinte questão: como é que o titular do direito de
queixa poderá saber que a pode exercer, se o conhecimento do crime resultou

551
Assim, por exemplo, se a escuta telefónica foi autorizada no dia 1 e o OPC teve conhecimento da notícia
do crime no dia 2, não pode ele somente comunica-la ao MP dia 15, por via do art. 188.º, n.º 3 do CPP, mas sim
no dia 12, por via do art. 248.º, n.º 1 do CPP.

Se, pelo contrário, a escuta telefónica for autorizada dia 1 e, a notícia do crime chegar ao conhecimento do
OPC no dia 12, não deve ele comunicá-la somente ao MP dia 22, mas sim no dia 15 aquando levar ao seu
conhecimento os resultados das gravações efectuadas. Deve neste segundo caso prevalecer o prazo do art.
188.º, n.º 3 do CPP, na medida em que este é o mais curto.
552

Problema que pode colocar-se relativamente aos conhecimentos fortuitos que não podem ser valorados,
por não cumprirem com os pressupostos de valoração delineados no art. 187.º, n.º 7 do CPP e, como tal, só
demonstram aptidão como fonte de notícia do crime, é saber o que sucede caso já corra um processo por esse
mesmo crime. Feita a denúncia ao MP, deve o mesmo proceder ou mandar proceder ao registo da mesma (art.
247.º, n.º 2 do CPP), devendo ser junta ao processo já instaurado [PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE,
Comentário, 2009, cit., p. 646]. Como notam os MAGISTRADOS DO MP DO DISTRITO JUDICIAL DO PORTO,
Código, 2009, cit., p. 615: “Nem todas as denúncias registadas nos serviços do MP dão lugar à abertura de
inquérito, sendo agora o registo de denúncias autónomo e independente do registo do inquérito”. Bem vistas
as coisas, aqui, os conhecimentos fortuitos nem eficácia de notícia do crime apresentam, visto que por aquele
crime, em concreto, já corre um determinado processo. Neste sentido, cf. BENJAMIM SILVA RODRIGUES, Das
escutas telefónicas – a monitorização dos fluxos informacionais e comunicacionais, Tomo I, Coimbra: Coimbra
Editora, 2008, cit., p. 426, segundo o qual os conhecimentos fortuitos apenas podem ser utilizados como notitia
criminis “no caso de inexistir ainda um processo que tenha por objecto esses mesmos factos”.
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de uma escuta telefónica, rodeada pela natureza do meio em causa, de um
elevado grau de secretismo?
Ora, nestas situações, quando os OPC transmitem a notícia do crime ao
MP (através de uma denúncia obrigatória, uma vez que o OPC não presenciou
o crime, mas teve dele conhecimento) por via do art. 248.º, n.º 1 do CPP, deve
o MP informar o ofendido da notícia do crime, sempre que tenha razões para
crer que ele não a conhece (art. 247.º, n.º 1 do CPP). Só manifestando o titular
do direito de queixa a vontade de a apresentar, e apresentando-a
efectivamente, pode o MP emitir um despacho a dar início à fase de inquérito.
Caso o MP tenha fundadas razões para crer que o ofendido conhece a prática
do crime, não o deve informar, nos termos do art. 247.º, n.º 1 do CPP a
contrario, procedendo-se, não obstante, ao registo da denúncia que lhe foi feita
(art. 247.º, n.º 2 do CPP). Neste caso, não será nenhuma a eficácia dos
conhecimentos fortuitos, nem mesmo como notícia do crime, o que se
compreende e aceita, porque, se o ofendido conhecendo a prática do crime não
quis apresentar queixa, quando é a própria lei penal que lhe reconhece a
faculdade de a apresentar ou não, outros valores existem, tutelados por essa
mesma faculdade, igualmente dignos de tutela, que impõe esta solução.
Ou seja, a eficácia de notitia criminis do crime que consubstancia o
conhecimento fortuito que não pode ser validamente valorado, apenas tem
aplicabilidade nos casos em que esse mesmo delito é um delito público, já que
no caso de o crime ser semi-público ou particular, ficará a sua eficácia sempre
dependente do exercício das condições de procedibilidade exigidas pela lei
processual penal. Aliás, na nossa óptica, não pode ser de outra maneira, já que
não se compreenderia que somente pelo facto de estarmos no âmbito dos
conhecimentos fortuitos se derrogasse a regra do art. 262.º, n.º 2 do CPP, se
criassem entorses ao princípio da oficialidade e o MP pudesse proceder à
abertura de um inquérito por todo e qualquer crime, de forma livre. Também
nestes casos deve-se seguir o regime geral de impulso processual inicial, tendo
por base a natureza dos crimes em questão553.
VII. Posto isto, questão que pode colocar-se é a de sabermos se também o
art. 248.º, n.º 2 do CPP tem aplicação nestas situações. Ou seja, apurar se a
remissão do art. 187.º, n.º 7 do CPP se deve ter por feita somente para o n.º 1
do art. 248.º do CPP?

553
Mas, estando verificadas as condições de procedibilidade relativamente aos crimes particulares, tem o
MP o dever de investigar se existe ou não uma suspeita suficiente para sustentar a acusação particular, como
resulta directamente do art. 285.º, n.º 2 do CPP onde se estatui que o MP “indica, na notificação prevista no
número anterior, se foram recolhidos indícios suficientes da verificação do crime e de quem foram os seus
agentes”.
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Perfilha esta última orientação CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, que considera
que se se obtiver uma declaração não séria sobre um crime, não tem o OPC
que a transmitir ao MP554.
Não nos parece que esta seja a orientação mais correcta. Desde logo, a
remissão do art. 187.º, n.º 7 do CPP é operante relativamente a todo o art.
248.º do CPP, já que o legislador não limitou a remissão ao n.º 1 do citado
artigo.
Por outro lado, só ao MP compete avaliar se a notícia do crime é ou não
manifestamente infundada, uma vez que é este que está encarregado de exercer
a acção penal (art. 219.º, n.º 1 da CRP), devendo este determinar, com
exclusividade, se se deve, ou não, instaurar o inquérito. Se assim não fosse,
estaríamos a atribuir aos OPC uma competência que a lei não lhes reconhece,
a competência de determinar que crimes dão, ou não, lugar a abertura de
inquérito555.
VIII. Outra questão se impõe: será que nestes casos em que
conhecimentos fortuitos apenas têm a valia de notícia do crime, também
suportes técnicos das conversações de onde os mesmos brotaram e
despachos que fundamentaram as intercepções (ou respectivas cópias
necessário), devem ser transportados para o novo processo?

os
os
os
se

Na nossa opinião, a resposta deve ser negativa. Não deve haver lugar ao
transporte dos suportes magnéticos para esse novo processo a iniciar, quando
os conhecimentos fortuitos não poderem ser valorados.
Desde logo, é o próprio teor literal do art. 187.º, n.º 8 do CPP que aponta
nesse sentido. Segundo o mesmo: “Nos casos previstos no número anterior, os
suportes técnicos das conversações ou comunicações e os despachos que
fundamentaram as respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do
juiz, ao processo em que devam ser usados como meio de prova556 […]
”. Ou seja, este artigo só se aplica nos casos em que as gravações valham como
meio de prova, o que só ocorre quando os pressupostos de valoração dos
conhecimentos fortuitos estejam preenchidos.

554

Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 173.

555

Como nota PAULO DE SOUSA MENDES, Sumários, 2008/2009, cit., p. 87: “ […] os OPC devem transmitir ao
MP todas as notícias do crime, mesmo que manifestamente infundadas, assim como as denúncias anónimas,
pois não tem competência para decidir quais devem, ou não, dar lugar a abertura de inquérito (arts 246.º. n.º 5,
6, 7, e 248.º, n.º 2 CPP) ”. Pode-se pôr a questão, depois, de saber se essa notícia manifestamente infundada
deve ou não levar o MP a abrir inquérito, mas é uma questão que já se encontra a jusante.
556

Negrito nosso.

327 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica

Tomando assim por base a distinção entre efeitos probatórios e efeitos
investigatórios dos conhecimentos fortuitos, no caso que ora analisamos, os
mesmos apenas são aptos a desencadear os segundos, não podendo as
gravações ser valoradas dada a proibição de valoração que sob as mesmas
impende.
IX. Resposta esta que nos vai levar a uma última observação. Se sob essas
gravações, de onde resultam os conhecimentos fortuitos, impende a dita
proibição de valoração e devem as mesmas ser desentranhadas do processo por
forma a evitar eventuais tentações de valoração das mesmas, não faria sentido
estarmos a transportar para o novo processo prova inquinada, que não pode
ser utilizada como fundamento de qualquer decisão.
Pelo que se nos são postas duas alternativas. A saber:
1. Esses suportes técnicos são destruídos por via do art. 188.º, n.º 6 do
CPP, na medida em que tais conhecimentos são manifestamente estranhos ao
objecto do processo onde a escuta telefónica foi autorizada e a sua divulgação
pode afectar direitos, liberdades e garantias, ou na conversa não participou
pessoa referida no n.º 4 do art. 187.º do CPP e, se encontra preenchida a
primeira alínea do citado artigo. Sendo que neste caso face à ressalva do art.
188.º, n.º 6, 1.ª parte do CPP, teríamos de proceder a uma interpretação
restritiva do mesmo, fazendo com que aquela ressalva apenas abranja os casos
em que estão verificados os pressupostos de valoração dos conhecimentos
fortuitos, ou;
2. Esses mesmos suportes não são destruídos, de imediato, mas como não
faz sentido que tais gravações sejam transcritas, nos termos do art. 188.º, n.º 9
do CPP, já que sob a prova que deles resulta impende uma proibição de
valoração, os mesmos são guardados num envelope lacrado e destruídas após
o trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo em que a escuta
telefónica foi autorizada.
A opção por esta segunda solução significaria que, não obstante os
conhecimentos fortuitos não puderem ser valorados, nem no novo processo,
nem no processo em que foram autorizadas as escutas telefónicas, desde logo,
porque os mesmos são estranhos à matéria factual que aí se investiga, os
mesmos se mantêm no processo. Mas pelo que cumpre perguntar: qual a
utilidade prática de manter no processo factos que jamais poderão vir a ser
valorados?
Pelo que, talvez, seja assim preferível seguirmos o primeiro caminho, ou
seja, de optarmos por uma interpretação restritiva do art. 188.º, n.º 6 do CPP,
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considerando que a ressalva a que este artigo se refere apenas abrange os casos
em que estejam verificados os pressupostos de valoração dos conhecimentos
fortuitos. Pelo que, na situação inversa, é preferível ordenar a destruição das
respectivas gravações nulas, seja pelo facto de nessa conversa não participar
pessoa elencada no n.º 4 do art. 187.º do CPP, seja pelo facto de haver uma
violação de direitos, liberdades e garantias ou seja pelo facto de estes
conhecimentos serem manifestamente estranhos face à matéria sob
investigação.
Conclusões
I. Todo o regime das escutas telefónicas e, por conseguinte, também o
regime da valoração dos conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma
escuta telefónica legalmente efectuada, espelha uma tensão dialéctica entre
valores aparentemente antagónicos, a que o legislador processual penal tenta
emprestar um cunho de concordância prática, tentando assim dar uma
expressão positivada ao princípio da proporcionalidade.
Como vimos, associada à realização de uma escuta telefónica, enquanto
método oculto de investigação, anda associada uma elevada danosidade social,
objectiva e subjectiva, que resulta certamente do facto de não ser tecnicamente
viável a limitação das intercepções telefónicas somente àquelas conversas que
digam respeito ao crime, ou crimes, legitimadores da escuta telefónica e aos
sujeitos-alvo da medida sinalizados no despacho de autorização da mesma.
Esta inviabilidade que se repercute na potencial, se não mesmo fatal,
intercepção de conversações que não dizem directamente respeito ao crime sob
investigação, mas sim a outros factos ou crimes que com aquele outro ainda se
relacionam, ou mesmo a crimes onde essa relação não se vislumbra, faz surgir
o problema da distinção entre conhecimentos da investigação e conhecimentos
fortuitos. Distinção esta de extrema importância, dado que a diversidade
conceptual de uns e outros reflecte-se no seu tratamento probatório, ou melhor
dito, ao nível da sua valoração.
II. Assim, podemos definir o conceito de conhecimentos de investigação,
na esteira de Francisco Aguilar, como englobando todos os factos
ocasionalmente descobertos, no decurso de uma escuta telefónica legalmente
efectuada, que se reconduzam ao crime que legitimou a intervenção nas
comunicações telefónicas ou que consubstanciando um outro crime,
pertencente ou não ao catálogo legal, apresente uma conexão com o crime que
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deu fundamento ao despacho de autorização da escuta telefónica, nos termos
do art. 24.º, n.º 1 do CPP, por via de uma aplicação analógica.
Como tivemos oportunidade de constatar, e diferentemente do recurso a
exemplos-padrão, só pelo recurso aos factores de conexão enunciados no art.
24.º, n.º 1 do CPP, que nos vai possibilitar a concretização do conceito de
“unidade da investigação em sentido processual”, nos vai ser possível definir
de forma estanque e objectiva o conceito em apreciação, evitando decisões
discrepantes entre si sob a mesma realidade, diminuindo, por conseguinte, o
campo de imprecisão nesta matéria que, como se sabe, se situa no núcleo de
um método de obtenção de prova altamente restritivo dos direitos
fundamentais dos cidadãos.
Por outro lado, entendemos que a conexão deve operar entre o crime
ocasionalmente descoberto e o delito que legitimou o recurso à escuta
telefónica, individualizado no despacho de autorização da medida, sem que
desta forma se potenciem situações de abuso por parte das autoridades formais
de controlo, uma vez que tal abuso só se verificará nos casos em que o próprio
despacho de autorização da intercepção das conversações ou comunicações
telefónicas seja ilegal, sendo o abuso, nestas situações, afastado pela proibição
de valoração que impende sob a prova obtida. A esta circunstância acresce o
facto de que é o despacho de autorização da escuta telefónica o seu
fundamento material imediato.
III. Por sua vez, os conhecimentos fortuitos, enquanto categoria processual
distinta dos conhecimentos da investigação, devem ser apurados de forma
residual, i.e., entrarão neste conceito, todos aqueles crimes ocasionalmente
descobertos, no decurso de uma escuta telefónica legal, que não se situem na
mesma “unidade de investigação em sentido processual” do delito que
legitimou a medida de intercepção das conversações ou comunicações
telefónicas.
IV. No que concerne à valoração probatória de uns e outros, entendemos
então, que relativamente aos conhecimentos da investigação e não embora pese
o facto de a situação normal ser a sua valoração no próprio processo em que a
escuta telefónica foi autorizada, nada impede que os mesmos sejam valorados
em outro processo, uma vez que o art. 188.º, n.º 6 do CPP apenas admite a
destruição dos suportes técnicos que contenham material probatório
manifestamente estranho ao objecto do processo em investigação, o que não
sucede com este tipo de descobertas ocasionais. Em igual sentido, milita a
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circunstância de os crimes que se traduzem em conhecimentos da investigação
já estarem abarcados pelo juízo de proporcionalidade levado a cabo aquando
da prolação do despacho de autorização da escuta telefónica, na medida em
que esta engloba todo o evento que rodeou a comissão do delito que lhe deu
causa, fazendo assim parte do evento no seu todo, todos aqueles delitos
ocasionalmente descobertos que se situem na mesma “unidade de investigação
em sentido processual”.
No que diz respeito à sua valoração subjectiva, os mesmos tanto podem ser
valorados contra o suspeito escutado, como contra qualquer terceiro e,
independentemente das pessoas que participaram na conversação
interceptada, o que à luz da nossa lei se justifica pelo facto de tais
conhecimentos apresentarem uma elevada conexão com o delito motivador da
escuta telefónica e pela circunstância do art. 188.º, n.º 6 do CPP apenas
permitir a destruição dos suportes técnicos e relatórios que sejam
manifestamente estranhos à matéria factual sob investigação.
Por sua vez, no domínio dos conhecimentos fortuitos, após termos afastado
as teses extremadas (que propugnam por um lado, a sua valoração
incondicional e, por outro lado, a recusa total da sua valoração), concluímos
que os mesmos são de valorar, desde que estejam verificadas duas categorias
de pressupostos. A saber: os pressupostos materiais de índole objectiva e os
pressupostos materiais de índole subjectiva. Entre os primeiros, contam-se os
seguintes: a escuta telefónica de onde os mesmos surgiram deve ter sido
autorizada e efectivada de modo conforme ao direito; o crime em que o
conhecimento fortuito se traduz tem de pertencer ao catálogo legal do art.
187.º, n.º 1 do CPP; a sua valoração tem de se mostrar indispensável para a
prova do crime no novo processo, exprimindo este último pressuposto a
subsidiariedade deste meio de obtenção de prova e que entendemos que se
desdobra numa dupla exigência: em primeiro lugar, é necessário que não seja
possível lançar mão de meio menos intrusivo, no novo processo, para obter a
prova e, em segundo lugar, que das gravações de onde brotou o conhecimento
fortuito surja uma suspeita suficientemente alicerçada, em factos concretos, da
prática do crime, de tal forma que por si só permitiria o recurso a uma escuta
telefónica de forma autónoma e, por fim; a decisão de valoração, ou não
valoração, dos conhecimentos fortuitos, é da competência do JIC titular do
processo onde a escuta telefónica foi autorizada.
Relativamente aos pressupostos materiais de índole subjectiva, concluímos
então que era, antes de mais, necessário que na comunicação ou conversação
em que o conhecimento fortuito surgiu, tenha participado um sujeito alvo da
escuta telefónica sinalizado no respectivo despacho de autorização, sendo que
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verificado este primeiro crivo, os conhecimentos fortuitos podem ser valorados
contra qualquer pessoa, mesmo que terceiro relativamente àquele
procedimento de escuta em concreto ou mesmo em relação àquele processo
penal em geral.
V. Com a exigência destes pressupostos materiais pretendeu o legislador
processual penal conferir expressão positivada ao princípio da
proporcionalidade, nas suas três dimensões (necessidade, adequação e
proporcionalidade em sentido estrito), sendo que todos eles são de verificação
cumulativa, pelo que a não observância de um dos pressupostos elencados gera
uma proibição de valoração independente de qualquer anterior vício na
produção de prova, por referência à tutela dos direitos fundamentais à reserva
da intimidade da vida privada, à palavra falada, ao sigilo das telecomunicações
e à autodeterminação informativa.
Contudo, caso não estejam verificados os pressupostos de valoração dos
conhecimentos fortuitos, atenta a distinção entre os seus efeitos probatórios e
os seus efeitos investigatórios e na medida em que apenas aqueles primeiros
são vedados pela proibição de valoração da prova, nada obsta a que os ditos
conhecimentos tenham a valia de notícia do crime, dando assim lugar à
abertura de um novo inquérito para que se proceda à investigação daquele
crime, com respeito, como é óbvio, pela natureza do crime em questão. No
entanto, é de notar que nesse novo processo não podem as gravações de onde
brotaram os conhecimentos fortuitos ser valoradas, sob pena de a prova obtida
no novo processo, que com aquela prova proibida apresente uma relação lógica
e valorativa, ser também ela nula, por força do efeito-à-distância associado às
proibições de prova.
VI. Podemos assim concluir, que os pressupostos de que a lei faz depender
a valoração dos conhecimentos fortuitos são, na nossa óptica, adequados e
consentâneos com os valores próprios de um Estado de Direito democrático,
onde deve imperar a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos,
mas devendo ao mesmo passo ser estes sopesados com outros valores
igualmente dignos de tutela, tais como a busca pela verdade material e a
necessidade de uma investigação criminal eficaz, capaz de enfrentar os difíceis
desafios colocados pela criminalidade altamente complexa, onde os
tradicionais métodos de obtenção de prova se mostram de dúbia valia.

Jurisprudência Portuguesa
| 332

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



Acórdão do TC n.º 7/1987557; Processo n.º 754/86; Relator: Mário de Brito.



Acórdão do TC n.º 429/1995558; Processo n.º 520/94; Relator: Vítor Nunes de
Almeida.



Acórdão do TC n.º 355/97; Processo n.º 182/97; Relator: Tavares da Costa.



Acórdão do TC n.º 528/2003; Processo n.º 597/03; Relator: Gil Galvão.



Acórdão do TC n.º 607/2003; Processo n.º 594/03; Relator: Benjamim Rodrigues.



Acórdão do TC n.º 198/2004; Processo n.º 39/04; Relator: Moura Ramos.



Acórdão do TC n.º 660/2006; Processo n.º 729/06; Relator: Paulo Mota Pinto.



Acórdão do TC n.º 450/2007; Processo n.º 452/07; Relator: Maria Lúcia Amaral.



Acórdão do TC n.º 451/2007; Processo n.º 457/07; Relaa)tor: Ana Guerra Martins.



Acórdão do TC n.º 70/2008; Processo n.º 1015/07; Relator: Carlos Fernandes
Cadilha.



Acórdão do TC n.º 93/2009; Processo n.º 4/09; Relator: Cura Mariano.



Acórdão do TC n.º 55/2010; Processo n.º 898/09; Relator: Cura Mariano.



Acórdão do TC n.º 274/2010; Processo n.º 268/10; Relator: Maria João Antunes.



Acórdão do STJ559 de 13/03/2002; Processo n.º 00122273; Relator: Santos
Monteiro.



Acórdão do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133; Relator: Leal Henriques.



Acórdão do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: Rodrigues da Costa.



Acórdão do STJ de 06/05/2004; Processo n.º 04P774; Relator: Pereira Madeira.



Acórdão do STJ de 30/11/2005; Processo n.º 05P3349; Relator: Sousa Fonte.



Acórdão do STJ de 18/05/2006; Processo n.º 06P/394; Relator: Santos Carvalho.



Acórdão do STJ de 1/06/2006; Processo n.º 06P1614; Relator: Pereira Madeira.



Acórdão do STJ de 07/06/2006; Processo n.º 06P650; Relator: Henrique Gaspar.



Acórdão do STJ de 29/12/2006; Processo n.º 06P3059; Relator: Oliveira Mendes.



Acórdão do STJ de 15/02/2007; Processo n.º 06P4092; Relator: Rodrigues da Costa.



Acórdão do STJ de 07/03/2007; Processo n.º 06P4797; Relator: Armindo Monteiro.



Acórdão do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: Carmona da Mota.



Acórdão do STJ de 20/02/2008; Processo n.º 07P4543; Relator: Armindo Monteiro.



Acórdão do STJ de 05/03/2008; Processo n.º 07P3259; Relator: Armindo Monteiro.

557
Esta decisão do Tribunal Constitucional foi consultada em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 9.º
Volume, 1987.
558

Os Acórdãos do Tribunal Constitucional foram consultados em www.tribunalconstitucional.pt.

559

Todos os Acórdãos do STJ e dos diferentes Tribunais da Relação indicados, foram consultados em
www.dgsi.pt.

333 |

Cáudio Lima Rodrigues

| 334

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



Acórdão do STJ de 02/04/2008; Processo n.º 08P578; Relator: Santos Cabral.



Acórdão do STJ de 17/04/2008; Processo n.º 08A756; Relator: Mário Mendes.



Acórdão do STJ de 12/03/2009; Processo n.º 09P0395; Relator: Santos Cabral.



Acórdão do STJ de 28/10/2009; Processo n.º 109/94-8TBEPS-A.S1; Relator:
Oliveira Mendes.



Acórdão do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 103/01.4TBBRG-G.S1; Relator:
Santos Carvalho.



Acórdão do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00OJACBR-BC1S1; Soares
Ramos.



Acórdão do STJ de 08/04/2010; Processo n.º 12749/04.4TDLSB-A.S1; Relator:
Santos Carvalho.



Acórdão do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: Souto
de Moura.



Acórdão do STJ de 06/05/2010; Processo n.º 156/00.2IDBRG.S1; Relator:
Rodrigues da Costa.



Acórdão do STJ de 07/07/2010; Processo n.º º10443/08 10443/.6TDPRT-A.P1;
Relator: Eduarda Lobo.



Acórdão do STJ de 08/09/2010; Processo n.º 378/06.2GAPUL-A.S1; Relator: Pires
da Graça.



Acórdão do STJ de 17/02/2011; Processo n.º 66/06.OPJAMP-A.S1; Relator: Souto
de Moura.



Acórdão do STJ de 05/11/2011; Processo n.º 968/06.3TAVLG.S1; Relator: Oliveira
Mendes.



Acórdão do TRL de 07/07/2004; Processo n.º 3543/2003-3; Relator: Moraes Rocha.



Acórdão do TRL de 28/10/2004; Processo n.º 7968/2004-9; Relator: Goes Pinheiro.



Acórdão do TRL de 24/11/2004; Processo n.º 7166/2004-3; Relator: Carlos
Almeida.



Acórdão do TRL de 20/06/2007; Processo n.º 2749/2007-3; Relator: Carlos de
Sousa.



Acórdão do TRL de 11/09/2007; Processo n.º 3554/2007-5; Relator: Nuno Gomes
da Silva.



Acórdão do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: João Carrola.



Acórdão do TRL de 06/11/2007; Processo n.º 1817/2007-5; Relator: Emídio
Santos.



Acórdão do TRL de 20/11/2008; Processo n.º 5992/2007-9; Relator: Rui Rangel.



Acórdão do TRL de 13/07/2010; Processo n.º 7/2/00.9JFLSB.L1-5; Relator: Carlos
Espírito Santo.



Acórdão da TRP de 11/01/1995; Processo n.º 9441000; Relator: Pereira Madeira.

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



Acórdão do TRP de 14/11/2007; Processo n.º 0713256; Relator: Maria do Carmo
Silva Dias.



Acórdão do TRP de 12/12/2007; Processo n.º 0744715; Relator: Pereira Madeira.



Acórdão do TRP de 16/01/2008; Processo n.º 074305; Relator: Luís Gominho.



Acórdão do TRP de 07/07/2010; Processo n.º 738/08.4PHVNG.P1; Relator: Lígia
Figueiredo.



Acórdão do TRC de 15/02/2006; Processo n.º 4353/05; Relator: Brízida Martins.



Acórdão do TRC de 29/03/2006; Processo n.º 607/06; Relator: Ribeiro Martins.



Acórdão da TRC de 06/12/2006; Processo n.º 1001/05.8PBFIG-A.C1; Relator:
Orlando Gonçalves.



Acórdão do TRE de 09/03/2010; Processo n.º 180/09.OZRFAR-A.S1; Relator:
António Condesso.



Acórdão do TRE de 12/04/2011; Processo n.º 98/08.3PESTB.E1; Relator: Edgar
Valente.



Acórdão do TRG de 21/11/2005; Processo n.º 1987/05.2; Relator: Miguez Garcia.

Jurisprudência Espanhola

560



Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol n.º 70/2002, de 3 de Abril de
2002560.



Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol n.º 167/2002, de 18 de Setembro de
2002.



Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol n.º 56/2003, de 24 de Março de
2003.



Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol n.º 184/2003, de 23 de Outubro de
2003.



Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol n.º 259/2005, de 24 de Outubro de
2005.



Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol n.º 136/2006, de 8 de Maio de 2006.



Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol n.º 197/2009, de 28 de Setembro de
2009.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 740/1997, recurso número:
2828/1995.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 1426/1998, recurso número:
1709/1996.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 1313/2000, recurso número:
128/1999.

Todas as decisões dos Tribunais espanhóis foram consultadas em www.poderjudicial.es.

335 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 75/2005, recurso número: 547/2004.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 8139/2007, recurso número:
792/2007.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 1200/2009, recurso número:
10642/2008.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 1313/2009, recurso número:
244/2009.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 99/2010, recurso número: 1438/2009.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 372/2010, recurso número:
11016/2009.



Sentença do Supremo Tribunal Espanhol n.º 457/2010, recurso número:

2322/2009.

Jurisprudência Italiana


Sentença da Corte Constitucional n.º 366/1991; decisão de 11/07/1991; Relator:
Gallo561.



Sentença da Corte Constitucional n.º 81/1993; decisão de 26/02/1993; Relator:
Casavole.



Sentença da Corte Constitucional n.º 63/1994; decisão de 10/02/1994; Relator:
Casavole.



Sentença da Corte Constitucional n.º 463/1994; decisão de 15/02/1994; Relator:
Casavole.



Sentença da Corte Constitucional n.º 135/2002; decisão de 11/04/2002; Relator:
Flick.



Sentença da Corte Constitucional n.º 372/2006; decisão de 06/11/2006; Relator:
Silvestri.

Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem


Decisão do TEDH, Handyside vs. Reino Unido, de 7 de Dezembro de 1976562.



Decisão do TEDH, The Sunday Times vs. Reino Unido, de 26 de Abril de 1979.



Decisão do TEDH, Huvig vs. França, de 24 de Abril de 1990.



Decisão do TEDH, Halford vs. Reino Unido, de 25 de Junho de 1996.



Decisão do TEDH, Valenzuela Contreras vs. Espanha de 30 de Julho de 1998.



Decisão do TEDH, Prado Bugallo vs. Espanha, de 18 de Fevereiro de 2003.

561

Todas as decisões da Corte Constitucional italiana foram consultadas em www.cortecostituzionale.it.

562

As decisões do TEDH foram consultadas em www.echr.coe.int.

| 336

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



Decisão do TEDH, Jalloh vs. Alemanha, de 11 de Julho de 2006.



Decisão do TEDH, Abdulkadir vs. Espanha, de 25 de Setembro de 2006.

Bibliografia


AFONSO, Diogo Correia, O regime dos conhecimentos fortuitos provenientes de escutas
telefónicas (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2007.



AGUILAR, Francisco, Introdução ao regime dos conhecimentos fortuitos obtidos através
de escutas telefónicas (Diss.: FDUL), Lisboa: 1999.



AGUILAR, Francisco, Dos conhecimentos fortuitos obtidos através de escutas telefónicas,
Coimbra: Almedina, 2004.



ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à luz da Constituição
da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2.ª ed., Lisboa:
Universidade Católica Editora, 2008.



ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código de Processo Penal à luz da
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 4.ª ed.,
Lisboa: Universidade Católica Editora, 2009.



ALBRECHT, Hans-Jörg, “Vigilância das telecomunicações e análise teórica e
empírica da sua implementação e efeitos”, AA.VV., Que futuro para o Direito
Processual Penal? Simpósio em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20
anos do Código de Processo Penal português (coord. por Mário Ferreira Monte),
Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 725-754.



ALBRECHT, Hans-Jörg, “Criminalidade organizada na Europa: perspectiva
teorética e empírica”, AA.VV., 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria
Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa Mendes), Coimbra:
Almedina, 2011, pp. 73-101.



ALEXANDRE, Isabel, Provas ilícitas em Processo Civil, Coimbra: Almedina, 1998.



AMBOS, Kai, Derecho Penal del enemigo (trad. por Gómez Jara Díez e Miguel
Lamadrid), Bogotá: Universidad Externato de Colombia, 2007.



AMBOS, Kai / LIMA, Marcellus, O processo acusatório e a vedação probatória perante
as realidades alemã e brasileira, Rio de Janeiro: Livraria do advogado editora, 2009.



ANDRADE, Manuel da Costa, “Regime Processual Penal das escutas telefónicas”,
RPCC, n.º 3 (1991), pp. 369-409.



ANDRADE, Manuel da Costa, Sobre as proibições de prova em Processo Penal,
Coimbra: Coimbra Editora, 2000 (1.ª ed., 1992).



ANDRADE, Manuel da Costa, “Bruscamente no verão passado” – a reforma do Código
de Processo Penal – observações críticas sobre uma lei que podia e devia ter sido diferente,
Coimbra: Coimbra Editora, 2009.
337 |

Cáudio Lima Rodrigues

| 338

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



ANDRADE, Manuel da Costa, “Métodos ocultos de investigação, plädoyer para
uma teoria geral”, Que futuro para o Direito Processual Penal? Simpósio em homenagem
a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal português
(coord. por Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 535-551.



ANTUNES, Maria João, “Direito Processual Penal – Direito Constitucional
aplicado”, AA.VV., Que futuro para o Direito Processual Penal? Simpósio em homenagem
a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal português
(coord. por Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 745-754.



ASCENSÃO, José de Oliveira, O Direito – introdução e teoria geral, 13.ª ed., Coimbra:
Almedina, 2005 (1.ª ed. 1977).



ASCENSIO, José Maria Mellado, Derecho Procesal Penal, 5.ª ed., Valência: Tirant lo
Blanch, 2010 (1.ª ed. 2001).



ÀVILA, Thiago André Pierobom, Provas ilícitas e proporcionalidade: uma análise da
colisão entre os princípios da protecção penal eficiente e da inadmissibilidade das provas
obtidas por meios ilícitos (Diss.: FDUB), Brasília: consultado em
http://btdc.bce.unb.br, 2006.



BARROSO, Daniel Girardi, Análise crítica às intercepções / escutas telefónicas (Diss.:
FDUL), Lisboa: n.p., 2009.



BELEZA, Teresa Pizarro, Direito Penal, vols. I-II (2.ª ed. revista e actualizada),
Lisboa: AAFDL, 1998 (1.ª ed. 1979/80).



BELEZA, Teresa Pizarro, Apontamentos de Direito Processual Penal (com a
colaboração de Frederico Isasca e Rui Gomes Sá), Lisboa: AAFDL, 1992.



BELEZA, Teresa Pizarro / PINTO, Frederico Costa, Direito Processual Penal I –
objecto do processo, liberdade de qualificação jurídica e caso julgado, Lisboa: s.e., 2001.



BELING, Ernst von, “Las prohibiciones de prueba como limite a la averiguación de
la verdad en el Proceso Penal”, AA.VV., Las prohibiciones probatórias, Bogotá:
Editorial Temis, 2009, pp. 4-59.



BELLAVISTA, G. / TRANCHINA, G., Lezioni di Diritto Processuale Penale, 9.ª ed.,
Milano: Giuffrè Editore, 1984 (1.ª ed. s.d.).



CAEIRO, Pedro, “Anotação ao art. 231.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário
conimbricense do Código Penal – parte especial (dir. por Jorge de Figueiredo Dias),
Tomo II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, pp. 475-504.



CAEIRO, Pedro, “Anotação ao art. 232.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário
conimbricense do Código Penal – parte especial (dir. por Jorge de Figueiredo Dias),
Tomo II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, pp. 504-511.



CANAS, Vitalino “O Segredo profissional dos advogados”, AA.VV., Estudos em
homenagem do Professor Doutor António Marques dos Santos (org. por Jorge Miranda /
Luís de Lima Pinheiro / Dário Moura Vicente), Vol. II, Coimbra: Almedina, 2005,
pp. 791-805.

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e teoria da Constituição,
4.ª ed., Coimbra: Almedina, 2003 (1.ª ed., 1997).



CANOTILHO, José Joaquim Gomes / MOREIRA, Vital, Constituição Portuguesa
anotada, Volume I, 4.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2007 (1.ª ed., 1980).



CARMONA, Claudia, “Le intercettazione ambientali in relazione alla normativa del
1991 sui reati de criminalità organizzata”, RIDPP, Fasc. 1.º, Janeiro-Março (1999),
pp. 352-407.



CASIRAGHI, Roberta, “Prova vietate e Processo Penale”, RIDPP, Fasc. 4.º,
Outubro-Dezembro (2009), pp. 1768-1800.



CASTRILLO, EDUARDO DE URBANO / MORATO, MIGUEL ÁNGEL
TORRES, La prueba ilícita Penal – estudio jurisprudencial, 3.ª ed., Navarra: Editorial
Aranzadi, 2003 (1.ª ed. 1997).



CLÉRICO, Laura, El examen de proporcionalidad en el Derecho Constitucional, Buenos
Aires: Eudeba, 2009.



CONSO, Giovanni / GREVI, Vittorio, Compendio di Procedura Penale, Padova:
Cedam, 2003.



CONSO, Giovanni / GREVI, Vittorio, Commentario breve al Códice di Procedura
Penale, Padova: Cedam, 2005.



CORDERO, Franco, Procedura Penale, 8.ª ed., Roma: Giuffrè Editore, 2006 (1.ª ed.,
1971).



CORREIA, João Conde, Contributo para a análise da inexistência e das nulidades
Processuais Penais, BFDUC, Coimbra: Coimbra Editora, 1999.



CORREIA, João Conde, “A distinção entre prova proibida por violação dos direitos
fundamentais e prova nula numa perspectiva essencialmente jurisprudencial”,
Revista do CEJ, n.º 4 (2006), pp. 175-202.



CORREIA, João Conde, O «mito do caso julgado» e a revisão propter nova, Coimbra:
Coimbra Editora, 2010.



CUNHA, José M. Damião da, “O regime legal das escutas telefónicas – algumas
breves reflexões”, Revista do CEJ, n.º 9 (2009), pp. 205-219.



DALIA, Andrea Antonio, Corso di Diritto Processuale Penale, Padova: Cedam, 1992.



DALIA, Andrea Antonio / FERRAIOLI, Marzia, Manuale di Diritto Processuale
Penale, 5.ª ed., Padova: Cedam, 2003 (1.ª ed. 1997).



DIAS, Augusto Silva, “Torturando o inimigo ou libertando da garrafa o génio do
mal? Sobre a tortura em tempos de terror”, AA.VV., Estudos em homenagem ao Prof.
Doutor Jorge de Figueiredo Dias (org. por Manuel da Costa Andrade / Maria João
Antunes / Susana Aires de Sousa), Vol. I, BFDUC, Coimbra: Coimbra Editora,
2009, pp. 207-255.

339 |

Cáudio Lima Rodrigues

| 340

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



DIAS, Augusto Silva, “Os criminosos são pessoas? Eficácia e garantia no combate
ao crime organizado”, AA.VV., Que futuro para o Direito Processual Penal? Simpósio
em homenagem a Jorge De Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo
Penal português (coord.: Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009,
pp. 687 – 798.



DIAS, Jorge de Figueiredo, “Anotação ao art. 299.º do Código Penal”, Comentário
conimbricense do Código Penal – parte especial (dir. por Jorge de Figueiredo Dias),
Tomo II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, pp. 1155-1175.



DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Processual Penal, reimpressão, Coimbra: Coimbra
Editora, 2004 (1.ª ed. 1974).



DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal Português – as consequências jurídicas do crime,
3.ª reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 2004 (1.ª ed. 1993).



DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, parte geral – questões fundamentais – a
doutrina geral do crime, Tomo I, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2007 (1.ª ed.
1993).



DUARTE, Rui Pinto, “Uma introdução ao Direito Comparado”, O Direito, Ano
138.º, vol. IV (2006), pp.769-791.



FERREIRA, Manuel Cavaleiro, Curso de Processo Penal, vol. 1.º, Lisboa: Danúbio,
1986.



FERRER, Jordi Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, 2.ª ed., Madrid: Marcial Pons,
2005 (1.ª ed., 2002).



FIDALGO, Sónia, “Determinação do perfil genético como meio de prova em
Processo Penal”, RPCC, n.º 1 (2006), pp. 115-151.



FISS, Owen, “The war against terrorism and the rule of law”, Oxford journal of legal
studies, vol. 26, n.º 2 (2006), pp. 235-257.



GERALDES, Abrantes, Recursos em Processo Civil – novo regime, 3.ª ed., Coimbra:
Almedina, 2010 (1ª ed. 2007).



GONÇALVES, Maia, Código de Processo Penal anotado, 17.ª ed., Coimbra:
Almedina, 2009 (1.ª ed. 1972).



GÖSSEL, Karl-Heinz, “As proibições de prova no Direito Processual Penal da
República Federal da Alemanha” (trad. por Manuel da Costa Andrade), RPCC, n.º
3 (1992), pp. 397-443.



GÖSSEL, Karl-Heinz, “La prueba ilícita en el Proceso Penal” (trad. por Gabriela
Sander com base no Löwe – Rosenberg Groβkommentar, 25.ª ed., Berlin – New
York: Walter de Gruyer, 1999), Obras completas, Tomo I, Buenos Aires: RubinzalCulzoni Editores, 2007, pp. 169-258.

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



GÖSSEL, Karl-Heinz, “El principio de investigación de oficio en la praxis del
Proceso Penal alemán” (trad. por Miguel Polaino e José António John), Obras
completas, Tomo I, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pp. 83-99.



GÖSSEL, Karl-Heinz, “Las investigaciones genéticas como objecto de prueba en el
Proceso Penal – el Derecho Procesal Penal en el Estado de Derecho” (trad. por
Polaino Navarrete), Obras completas, Tomo I, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni
Editores, 2007, pp. 295-325.



GÖSSEL, Karl-Heinz, “Las prohibiciones de prueba como limites a la busqueda de
la verdad en el Proceso Penal – aspectos jurídico-constitucionales y políticocriminales” (trad. por Polaino Navarrete), Obras completas, Tomo I, Buenos Aires:
Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pp. 143-168.



GÖSSEL, Karl-Heinz, “Sobre valoración probatoria, apreciación de la prueba y
reglas de prueba” (trad. por Ezequiel Malarino), Obras completas, Tomo I, Buenos
Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pp. 259-276.



HALL, Livingston / KAMISAR, Yale / LA FAVE, Wayne R. / ISRAEL, Jerold H.,
Modern Criminal Procedure, St. Paul: West Publishing Co., 1969.



HASSEMER, Winfried, “Processo Penal e direitos fundamentais”, AA.VV.,
Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda
Palma), Coimbra: Almedina, 2004, pp. 15-27.



ISASCA, Frederico, Alteração substancial dos factos e sua relevância no Processo Penal
português, Coimbra: Livraria Almedina, 1992.



ISASCA, Frederico, “Alteração da qualificação jurídica e objecto do processo”,
Estudos comemorativos do 150.º aniversário do Tribunal da Boa-Hora, Lisboa:
Ministério da Justiça, 1995, pp. 235-249.



ILLUMINATI, Giulio, “L’ínutilizzabilità della prova nel Proceso Penal italiano”,
RIDPP, Fasc. 2.º, Abril-Junho (2010), pp. 521-547.



JAKOBS, Günther, Derecho Penal, parte general – fundamentos y teoria de la imputación
(trad. por Cuello Contreras e Jose Luis Gonzalez de Murillo), Madrid: Marcial
Pons, 1995.



LEITE, André Lamas, “As escutas telefónicas – algumas reflexões em redor do seu
regime e das consequências processuais derivadas da respectiva violação”, Separata
da RFDUP, Ano I (2004), pp. 10-58.



LEITE, André Lamas, “Entre Péricles e Sísifo: o novo regime legal das escutas
telefónicas”, RPCC, n.º 4 (2007), pp. 613-669.



LEITE, André Lamas, “Algumas considerações sobre o regime jurídico das escutas
telefónicas em Cabo-Verde”, Direito e Cidadania, ano X, n.º 29 (2009), pp. 9-49.



LÓPEZ, Fragoso,“Los descubrimientos casuales en las intervenciones telefónicas
como medidas coercitivas en el Proceso Penal”, Revista derechos y libertades, ano 2.º
(1993), pp. 81-90.
341 |

Cáudio Lima Rodrigues

| 342

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



LUCA, Giuseppe de, “La cultura della prova e il nuovo Processo Penale”, AA.VV.,
Studi in onore di Giuliano Vassali – Evoluzione i reforma del Diritto e della Procedura
Penale, Vol. II, Milano: Giuffrè Editore, 1991, pp. 179-217.



MACHADO, Baptista, Introdução ao Direito e ao discurso legitimador, 13.ª
reimpressão, Coimbra: Almedina, 2002 (1.ª ed. 1982).



MACHADO, Miguel Pedroso, “Para uma análise do conceito jurídico-penal de
comparticipação: numa perspectiva de comparação luso-brasileira”, AA.VV., AB
VUO AD OMNES – 75 anos da Coimbra Editora (org. por Antunes Varela / Diogo
Freitas do Amaral / Jorge Miranda / Gomes Canotilho), Coimbra: Coimbra Editora,
1998, pp. 763-775.



MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO JUDICIAL DO
PORTO, Código de Processo Penal, comentários e notas práticas, Coimbra: Coimbra
Editora, 2009.



MANCUSO, Enrico Maria, “L’art. 270 c.p.p.: circolazione della prova e memoria
della sua genesi”, RIDPP, Fasc. 3.º, Julho-Setembro (2005), pp. 1212-1235.



MARTINS, Leonardo, Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional
Federal alemão, Montevideo: Konrad Adenauaer Stiftung, 2005.



MARTY, Mireille Delmas, Processos Penais da Europa (trad. por Fauzi Hassan
Choukr / Maria Choukr), Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2005.



MATA-MOUROS, Maria de Fátima, Sob escuta – reflexões sobre o problema das escutas
telefónicas e as funções do juiz de instrução criminal, São João do Estoril: Principia, 2003.



MATA-MOUROS, Maria de Fátima “Escutas telefónicas – o que não muda com a
reforma”, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), pp. 219-243.



MATTA, Paulo Saragoça da, “A livre apreciação da prova e o dever de
fundamentação da sentença”, AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal e direitos
fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra: Almedina, 2004, pp.
221-281.



MEIREIS, Manuel Augusto Alves, O regime das provas obtidas pelo agente provocador
em Processo Penal, Coimbra: Almedina, 1999.



MENDES, Paulo de Sousa, “As proibições de prova no Processo Penal”, AA.VV.,
Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda
Palma), Coimbra: Almedina, 2004, pp. 133-155.



MENDES, Paulo de Sousa, Sumários de Direito Processual Penal (versão policopiada),
Lisboa: s.e., 2008/2009.



MENDES, Paulo de Sousa, “O regime da alteração substancial de factos no
Processo Penal”, AA.VV., Que futuro para o Direito Processual Penal? Simpósio em
homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo
Penal português (coord. por Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora,
2009, pp. 755-768.

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



MENDES, Paulo de Sousa, “A orientação da investigação para a descoberta dos
beneficiários económicos e o sigilo bancário”, AA.VV., 2.º Congresso de investigação
criminal (org. por Maria Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa
Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, pp. 201-215.



MEYER-GOβNER, Strafprozessordnung gerichtsverfassungsgesetz – nebengesetze und
ergänzende bestimmungen, München: Beck, 2004.



MIRANDA, Felipe Arady, O dever de fundamentar as decisões dos tribunais (DISS.:
FDUL), Lisboa: n.p., 2009.



MIRANDA, Jorge / MEDEIROS, Rui, Constituição da República Portuguesa anotada,
Tomo I, Coimbra: Coimbra Editora, 2005.



MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 4.ª ed., Coimbra:
Coimbra Editora, 2008 (1.ª ed. 1988).



MORALES, Ricardo Martin, El regímen constitucionel del secreto de las comunicaciones,
Madrid: s.e., 1995.



MORÃO, Helena, O efeito-à-distância das proibições de prova no Direito Processual
Penal português (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2002.



MORELLO, Michelle, Il nuovo Processo Penale – parte generale, Padova: Cedam,
2000.



MULAS, Nieves Sanz, “Los medios de obtención de prueba en España (entrada e
registro en lugar cerrado e intervención de las comunicaciones) ”, AA.VV., I
congresso de Processo Penal (org. por Manuel Guedes Valente), Coimbra: Almedina,
2005, pp. 313-343.



NAPPI, Aniello, Guida al Codice di Procedura Penale, 8.ª ed., Milano: Giuffrè Editore,
2001 (1.ª ed 1989).



NOVAIS, Jorge Reis, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente
autorizadas pela Constituição (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2002.



NOVAIS, Jorge Reis, Os princípios constitucionais estruturantes da República
Portuguesa, Coimbra: Coimbra Editora, 2004.



OLIVEIRA, Júlio César, O princípio da livre convicção, o juiz e o dever de
fundamentação da decisão penal (DISS.: FDUL), Lisboa: n.p., 2001.



OUBINA, Ana Mercedes da Silva, “As telecomunicações e a vida privada”, AA.VV.,
Direito Penal hoje – novos desafios e novas respostas (org. por Manuel da Costa Andrade
e Rita Castanheira Neves), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 9-43.



PALMA, Maria Fernanda, “Tutela da vida privada e Processo Penal”, AA.VV.,
Estudos em memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida, Coimbra: Coimbra Editora,
2007, pp. 655-672.



PICARDI, Nicola, “Le juge naturel principe fondamental en Europe”, RIDC, n.º 1,
Janeiro – Março (2010), pp. 28-73.
343 |

Cáudio Lima Rodrigues

| 344

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



PIMENTA, JOSÉ DA COSTA, Código de Processo Penal anotado, Lisboa: Editora
Rei dos Livros, 1987.



PINA, Pedro, “Direitos de autor, autodeterminação informática e panoptismo
digital”, Direito da sociedade da informação, vol. VIII (2009), pp. 303-339.



PINTO, Ana Luísa, “Aspectos problemáticos do regime das buscas domiciliárias”,
RPCC, n.º 3 (2005), pp. 425-457.



QUERALT, Joan J., “Las escuchas de las comunicaciones telefónicas en la
instrucción penal – especial referencia a las acacidas entre letrado y cliente”,
AA.VV., Liber Amicorum Antonio González-Cuellar García, s.l.e. : Editorial Colex,
2006, pp. 1133-1154.



RAMAJOLI, Sergio, La prova nel Processo Penale, Padova: Cedam, 1995.



RAMOS, Armando Dias, Crime organizado e investigações on-line – um estudo sobre a
realidade actual (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2009.



RENDEIRO, Vítor Emanuel, A criminalidade organizada, as escutas telefónicas e os
conhecimentos fortuitos (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2009.



RODRIGUES, Benjamim Silva, Das escutas telefónicas – a monitorização dos fluxos
informacionais e comunicacionais, Tomo I, Coimbra: Coimbra Editora, 2008.



ROGALL, Klaus, “A nova regulamentação da vigilância das telecomunicações na
Alemanha” (trad. por Vânia Costa Ramos), AA.VV., 2.º Congresso de investigação
criminal (org. por Maria Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa
Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, pp. 117-145.



ROSSI, Daniela, “I pressuposti delle intercettazione telefoniche”, RIDPP, Fasc. 3.º,
Julho-Setembro (1987), pp. 589-672.



ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal (trad. da 25.ª ed. alemã por Gabriela Córdoba
e Daniel Pastor), Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000.



ROXIN, Claus, “Autoincriminación involuntaria y derecho al âmbito privado de la
personalidade en las actuaciones penales” (trad. por Guerrero Peralta), Pasado,
presente y futuro del Derecho Procesal Penal, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores,
2007, pp. 87-110.



ROXIN, Claus, “La posición de la fiscalía ayer y hoy” (trad. por Guerrero Peralta),
Pasado, presente Y futuro del Derecho Procesal Penal, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni
Editores, 2007, pp. 9-38.



SANTOS, Simas / HENRIQUES, Leal, Código de Processo Penal anotado, Vol. I, 2.ª
ed., Porto: Editora Rei dos Livros, 2004 (1.ª ed. 1996).



SANTOS, Simas / HENRIQUES, Leal, Recursos em Processo Penal, 7.ª ed., Lisboa:
Editora Rei dos Livros, 2008 (1.ª ed. 1996).



SANTOS, André Teixeira dos, “Os novos desafios do Direito Penal no século XXI”,
Scientia Ivridica, n.º 316 (2008), pp. 615-642.

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



SCARAPARONE, Matello, Elementi di Procedura Penale – i principi costituzionali,
Milano: Giuffrè Editore, 1999.



SEIÇA, Medina de, “Anotação ao art. 367.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário
conimbricense do Código Penal – parte especial (dir. por Jorge de Figueiredo Dias),
Tomo I, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, pp. 574-602.



GIMENO, Vicente Sendra, Derecho Procesal Penal, Madrid: Editorial Celex, 2004.



SILVA, Germano Marques da, Introdução ao estudo do Direito, Lisboa: Universidade
Católica Editora, 2006.



SILVA, Germano Marques da, Curso de Processo Penal, Tomos I, II e III, Lisboa/São
Paulo: Editorial Verbo, 2008.



SILVEIRA, Jorge Noronha, “O conceito de indícios suficientes no Processo Penal
português”, AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais
(coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra: Almedina, 2004, pp. 155-183.



SIMÕES, Euclides Dâmaso, “Direcção e execução da investigação criminal no
quadro do Estado de Direito (contributos para uma melhor sintonia) ”, AA.VV., 2.º
Congresso de investigação criminal (org. por Maria Fernanda Palma / Augusto Silva
Dias / Paulo de Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, pp. 319-331.



SIRACUSANO, D. / GALATI, A. / TRANCHINA, G. / ZAPPALÀ, E., Diritto
Processuale Penale, vol. I, Milano: Giuffrè Editore, 2004.



SOUSA, João Ramos de, “Escutas telefónicas em Estrasburgo: o activismo
jurisprudencial do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos”, Sub Júdice, n.º 28
(2004), pp. 50-59.



SOUSA, João Ramos de, “Das nulidades à fruit of the poisonous tree doctrine”,
ROA, Ano 66, n.º II (2006), pp. 703-735.



SOUSA, Miguel Teixeira de, Estudos sobre o novo Processo Civil, Lisboa: Lex, 1997.



TEIXEIRA, Carlos Adérito, “Escutas telefónicas: a mudança de paradigma e os
velhos e os novos problemas”, Revista do CEJ, n.º 9 (2009), pp. 243-297.



TONINI, Paolo, Manuale di Procedura Penale, 11.ª ed., Milano: Giuffrè Editore,
2010, (1.ª ed. 1999).



VALENTE, Manuel Monteiro Guedes, Conhecimentos fortuitos – a busca de um
equilíbrio apuleiano, Lisboa: Almedina, 2006.



VALENTE, Manuel Monteiro Guedes, Escutas telefónicas – da excepcionalidade à
vulgaridade, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 2008 (1.ª ed. 2004).



VEIGA, Raul Soares da, “O juiz de instrução e a tutela dos direitos fundamentais”,
AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria
Fernanda Palma), Coimbra: Almedina, 2004, pp. 183-221.

345 |

Cáudio Lima Rodrigues

Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica



VENÂNCIO, Cíntia, Escutas telefónicas – análise das mudanças introduzidas pela
reforma de 2007 (Diss. FDUL), Lisboa: n.p. 2009.



VESSICHELLI, Maria, Orientamenti sulle lenee interpretative della giurisprudenza e
della dottrina in materia di intercettazioni, Roma: s.e., 2005.



WINTER, Lorena Bachmaier, “Investigación criminal y protección de la privacidad
en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, AA.VV., 2.º Congresso
de investigação criminal (org. por Maria Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo
de Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, pp. 161-189.

CLÁUDIO LIMA RODRIGUES
Mestre em Direito

| 346

DIREITO DO TRABALHO
Ano 2 ● N.º 03 [pp. 347-352]

O Direito a Férias
NO ATUAL REGIME LABORAL
DAVID FALCÃO

Doutor em Direito
Docente do Ensino Superior

RESUMO:
Este conjunto de notas explicativas sobre o direito a férias, tem o propósito de
auxiliar docentes, juristas e alunos a compreender melhor o regime face às
constantes alterações legislativas.
Não se pretende uma cientificidade pura mas sim facultar um instrumento útil
e prático. Neste sentido segue-se uma interpretação dos artigos relativos a esta
temática à qual se acrescem casos práticos exemplificativos.
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1-Noção
O direito a férias tem consagração, principalmente nos artigos 59.º n.º1 al.
d) da CRP e 237.º e ss do CT.
O direito a férias é irrenunciável (artigo 237.º n.º3 do CT) pois, se assim
não fosse, o propósito do exercício deste direito, recuperação física e psíquica
do trabalhador, integração na vida familiar e participação social e cultural
(artigo 237.º n.º4 do CT), não seria realizado.

2-Aquisição
O direito a férias adquire-se com a celebração do contrato. As férias
vencem-se no dia 1 de janeiro de cada ano civil dizendo respeito, em regra, ao
trabalho prestado no ano anterior segundo o artigo 237.º n.º2 do CT. O
trabalhador tem direito a um período de férias retribuídas em cada ano civil
(artigo 237.º n.ºs1 e 2 do CT). Nos termos dos artigos 237.º n.ºs1 e 2 e 238
n.º1 do CT, o período de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis1 por
1
O artigo 7.º n.º3 da Lei n.º 23/12 de 25 de junho estabeleceu a exclusão da majoração de dias de férias
previstas em instrumento de regulamentação coletiva. No entanto, o artigo foi declarado inconstitucional pelo
Acordão do Tribunal Constitucional de 29/5/2013, pelo que, se consagrado em instrumento de regulamentação
coletiva a referida majoração, a mesma aplica-se aos trabalhadores abrangidos pelo instrumento. A este
propósito Cfr. Falcão, David e Falcão, Marta, "Comentário ao Acórdão nº 603/2013 sobre a Constitucionalidade
das normas do actual Código de Trabalho resultantes das alterações introduzidas pela Lei nº 23/2012 de 25
de Junho", Revista Julgar, Revista da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 2013.
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cada ano de trabalho e reporta-se ao ano anterior, não estando condicionado à
efetividade do serviço ou à assiduidade. Portanto, independentemente de que
o trabalhador tenha sido contratado a meio ou mesmo no final de um
determinado ano, no dia 1 de janeiro do ano seguinte vence 22 dias de férias
(artigos 237.º n.ºs1 e 2 e 238.º n.º1 do CT) excepto se a duração do contrato
for inferior a 12 meses ou se cessar no ano posterior ao da contratação em
conformidade com o artigo 245.º n.º3 do CT e, assim sendo, contabilizam-se
os dias de férias em termos proporcionais tendo em conta a duração do
contrato e o período anual de férias.

3-Situações Especiais
Quanto ao ano da contratação (ano civil), o artigo 239.º do CT estabelece
regras especiais quanto à aquisição do direito a férias. Desta forma, no ano da
contratação o trabalhador tem direito a gozar 2 dias úteis de férias por cada
mês de duração do contrato (artigo 239 n.º 1 do CT), com o limite de 20 dias
úteis, cujo gozo pode ter lugar logo após decorridos 6 meses completos de
execução do contrato. Assim sendo, no ano da contratação o trabalhador
nunca poderá gozar mais de 20 dias úteis de férias. No caso de terminar o ano
em que o trabalhador foi contratado sem terem decorrido os referidos 6 meses
este poderá gozar as férias até 30 de Junho do ano subsequente ao da
contratação (artigo 239.º n.º2 do CT). Não obstante da situação descrita não
poderá resultar o gozo de um período de férias no mesmo ano civil superior a
30 dias úteis (artigo 239.º n.º3 do CT). Exemplificando: Um trabalhador é
contratado por tempo indeterminado no dia 1 de agosto de 2014 vencendo-se
passados 6 meses 10 dias úteis de férias referentes aos 5 meses do ano da
contratação que, por sua vez, devem ser gozados até 30 de junho de 2015, por
aplicação do artigo 239.º n.º1 do CT. No dia 1 de janeiro de 2015 vencem-se
22 dias úteis de férias relativas ao trabalho prestado em 2014. Se não se
aplicasse o artigo 239.º n.º3 do CT, o trabalhador poderia gozar 32 dias úteis
de férias. Não obstante, esse número é reduzido a 30 dias sem prejuízo da
retribuição correspondente aos dias reduzidos, a que o trabalhador tem direito
e, eventualmente do seu gozo, em cumulação com as férias vencidas no início
de 2016, por força do artigo 240.º n.º2 do CT.
Existem especificidades em relação aos trabalhadores cujos contratos
tenham duração inferior a seis meses nos termos do artigo 239.º n.º4 do CT.
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Nesta situação o trabalhador tem direito a dois dias úteis de férias por cada
mês de duração do contrato.

4-Gozo e Renúncia Parcial
As férias deverão ser gozadas imediatamente no ano civil em que se vencem,
mas excepcionalmente admite-se que o trabalhador goze cumulativamente
férias de dois anos (artigos 240.º n.ºs1 e 2 do CT), não sendo válido o acordo
entre o empregador e o trabalhador com vista a uma renúncia do direito a
férias, nem sequer se podem substituir por prestações pecuniárias (artigo 237.º
n.º3 do CT). Pois, tal acordo seria nulo (artigo 294.º do CC), dada a
irrenunciabilidade do direito a férias. A única excepção é a consagrada no
artigo 238.º n.º5 do CT mediante a qual o trabalhador poderá renunciar
parcialmente ao direito a férias. No entanto, e mesmo renunciado
parcialmente, mantém direito à retribuição e subsídio respetivos tendo
obrigatoriamente de gozar 20 dias úteis de férias. Por exemplo o trabalhador
tem direito a 22 dias úteis de férias num determinado ano, poderá renunciar a
2 dias, uma vez que tem obrigatoriamente de gozar 20 dias úteis, ficando o
empregador obrigado a pagar a retribuição e subsídio respectivos como se o
trabalhador estivesse a gozar férias, para além da retribuição do dia de trabalho.

5-Marcação
O período de férias é marcado entre empregador e trabalhador nos termos
do artigo 241.º n.º1 do CT. Na falta de acordo cabe ao empregador determinar
o respetivo período e elaborar o mapa até dia 15 de abril de cada ano (devendo
mantê-lo afixado até 31 de outubro) e só pode marcar as férias entre 1 de maio
e 31 de outubro (artigo 241.º n.ºs2, 3 e 9 do CT). Deve ser assegurado ao
trabalhador o gozo de pelo menos 10 dias seguidos de férias (artigo 241.º n.º8
do CT).

6-Direitos Decorrentes da Cessação do Contrato
Cessando o contrato de trabalho, nos termos do artigo 245.º do CT, ao
trabalhador assistem os seguintes direitos: Primeiro, se o contrato cessar antes
de gozado o período de férias vencido no início do ano da cessação e de ter
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sido pago o subsídio de férias, o trabalhador tem direito a receber a retribuição
e o respectivo subsídio correspondentes a esse período (artigo 245.º n.º1 al. a)
do CT; Segundo, a retribuição correspondente ao período de férias e
respectivo subsídio, proporcional ao tempo de serviço prestado no ano da
cessação, uma vez que só se venceria um período de férias e subsídio na sua
totalidade no ano seguinte, caso o contrato continuasse a sua execução (artigo
245.º n.º1 al. b) do CT). Ou seja, um trabalhador cujo contrato cesse em
agosto de 2014, se já tiver gozado as férias e recebido o subsídio
correspondente, relativos às férias vencidas no início desse ano, que se
reportavam ao ano de 2013, para efeitos de acerto o trabalhador teria direito
(relativo ao ano da cessação) a 8/12 de retribuição de férias bem como 8/12 de
retribuição referentes ao subsídio de férias referentes aos 8 meses de trabalho
prestados esse ano (artigo 245.º n.º1 al. b) do CT). O mesmo 8/12 de subsídio
de Natal segundo o artigo 263.º n.º2 al. b) do CT.
Segundo o artigo 245.º n.º3 do CT, não pode resultar um período de férias
superior ao proporcional à duração do vínculo nos contratos que não atinjam
12 meses de duração ou cessem no ano civil seguinte ao da contratação2.
Portanto, se um trabalhador for contratado no dia 1 de setembro de 2014 e o
contrato cessar no dia 31 de julho do ano seguinte, sem nunca ter gozado férias
ou recebido qualquer subsídio e, uma vez que o contrato cessa no ano civil
seguinte ao da contratação, os acertos fazem-se tendo em conta a duração do
contrato ou seja, o trabalhador tem direito a: referente ao ano da contratação
(2014) 8 dias de férias retribuídas (artigo 239.º n.º1 do CT), 4/12 da
retribuição a título de subsídio de férias segundo o artigo 245/1 al. a) do CT3;
referente ao ano da cessação 7/12 a título de retribuição de férias (artigo 245.º
2

Para os contratos que não atinjam 12 meses ou que cessem no ano posterior ao da contratação, no dia 1
de janeiro do ano posterior àquele em que o trabalhador tenha sido contratado não se vencem os 22 dias úteis
de férias. Desta forma, cessando o contrato, o cômputo das férias ou a correspondente retribuição calcula-se
tendo em conta o proporcional do período anual de férias tomando como referência a duração do contrato
(artigo 245.º n.º3 do CT). Ou seja, se em 12 meses o trabalhador tem direito a 22 dia úteis de férias retribuídas
em X meses de duração do contrato no ano da cessação tem direito a Y. Normalmente quando cessa o contrato
o trabalhador apenas venceria um período de férias no dia 1 de janeiro do ano seguinte. Assim sendo, cabe
pagar os proporcionais a título de retribuição de período de férias tendo em conta a duração do contrato no
ano da cessação, uma vez que não se vai verificar o gozo das mesmas. Fazendo um raciocínio lógico, o
trabalhador anualmente tem direito a retribuição de período de férias (22 dias úteis) que corresponde a um mês
de retribuição. Portanto, se, por ex., no ano da cessação o contrato durar 7 meses o trabalhador, a título de
retribuição de período de férias terá direito a 7/12 (artigo 245.º n.º3 do CT). Apresentam-se, então, as duas
formas possíveis de calcular a retribuição a título de período de férias no ano da cessação.
3
O subsídio de Natal seria igualmente de 4/12 da retribuição (artigo 263.º n.º2 al. a) do CT) que deveria ter
sido pago ao trabalhador até 15 de Dezembro de 2014 em conformidade com o artigo 263.º n.º1 do CT
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n.º1 al. b) do CT), 7/12 de subsídio de férias (artigo 245.º n.º1 al. b) do CT)
e a mesma proporção a título de subsídio de Natal (artigo 263.º n.º2 al. b) do
CT).
Por outro lado, e nos termos do artigo 246.º n.º1 do CT, sendo o direito a
férias irrenunciável, o empregador que obste culposamente ao seu gozo, o
trabalhador tem direito ao triplo da retribuição em falta sendo que as férias
devem ser gozadas até 30 de Abril do ano seguinte.

7-Exercício de Outra Atividade Durante o Período de Férias
Por fim, o trabalhador apenas poderá exercer outra atividade durante as
férias se o empregador assim o autorizar ou se cumulativamente já a exercesse
(artigo 247.º n.º1 do CT). Caso contrário, o empregador tem direito a reaver
a retribuição relativa a férias e o subsídio respetivo sem prejuízo de eventual
responsabilidade disciplinar do trabalhador segundo o artigo 247.º n.º2 do CT.
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PINCELADAS SOBRE

A Condição Jurídica da Mulher
QUARENTA ANOS DEPOIS DO 25 DE ABRIL:
UMA ANÁLISE DE ANTROPOLOGIA JURÍDICA

HUGO CUNHA LANÇA

Professor
Instituto Politécnico de Beja

RESUMO:
Este singelo escrito é uma homenagem. Uma homenagem a todas as
mulheres que partilharam connosco um pouco de si e nos permitiram ser um
pouco menos incompletos. Este texto vai conhecer o público num tempo que
medeia entre os quarenta anos da Revolução de Abril e os quarenta anos do seu
autor. Pelo que é dedicado a todas as mulheres de quarenta anos,
independentemente da sua idade. Porque os quarenta anos permitem-nos ter já
passado e ainda ter um futuro. E foi isso que procurámos: cotejar o passado,
recordar o percurso para permitir compreender o presente e esboçar as
questões que no presente nos preocupam para o futuro.
Um estudo que parte de uma base jurídica mas que não fica confinado à lei:
antes, um estudo que pretende ser de Direito, uma realidade muito mais
abrangente que o estudo da Lei.

PALAVRAS-CHAVE:
Direito das Mulheres; Libertação da Mulher; Família Democrática.
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“Adieu, je voudrais bien ne vous avoir jamais vu. Ah je sens
vivement la fausseté de ce sentiment, et je connais, dans le moment
que je vous écris, que j'aime bien mieux être malheureuse en vous
aimant, que de ne vous avoir jamais vu; je consens donc sans
murmure à ma mauvaise destinée, puisque vous n'avez pas voulu la
rendre meilleure. Adieu, promettez-moi de me regretter tendrement,
si je meurs de douleur, et qu'au moins la violence de ma passion vous
donne du dégoût et de l'éloignement pour toutes choses; cette
consolation me suffira, et s'il faut que je vous abandonne pour
toujours, je voudrais bien ne vous laisser pas à une autre” (Cartas
Portuguesas - Soror Mariana Alcoforado)

1. Introito à revolução sexual feminina
A história da Mulher1 é uma narrativa de sujeição adocicada com
inteligência emocional que lhe permitiu espaços de independência.
A coeva emancipação da mulher é a mais copérnica das revoluções do
século XX. Um processo ainda a decorrer, cujas consequências finais é
prematuro enunciar, mas que, por certo, carrilou e vai continuar a carrilar,
alterações indeléveis na morfologia social. A mulher deixou de ser uma
parceira submissa, a guardiã do lar, a educadora a tempo integral e descobriu
1
Para uma definição de mulher, vide as premissas oferecidas por BELEZA, Teresa Pizarro – “Clitemnestra
por uma Noite”: A Condição Jurídica das Mulheres Portuguesas no Sec. XX. In Panorama da Cultura
Portuguesa no Sec. XX. Porto: Edições Afrontamento e Fundação Serralves, 2001, (Versão Eletrónica) pp. 5 e
ss.
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que o seu mundo não termina na ombreira da porta. Hoje, os meninos já não
são de Marte e as meninas de Vénus2, não obstante a biologia que teima em
decretar diferenças3.
Os filhos4 do 25 de Abril são a primeira geração que não foi educada
dentro de um casamento estável por uma mãe ubiquamente em casa,
omnipresente nos tempos livres, antes, fruto de uma educação na escola, com
os amigos, pela televisão e pela internet, desempenhando os pais, cada vez
mais, um papel quase residual na educação dos filhos5.
Ab initio importa enfatizar que a desigualdade e a discriminação da mulher
não devem interpretar-se como uma inferioridade jurídica; sendo certo que o
Direito foi importante para subjugar as mulheres, a submissão das mulheres é
uma história coeva ao cristianismo (da mulher enquanto uma parte do
homem, a mulher pecadora que tenta Adão e os faz expulsar do paraíso),
assente numa inferioridade que é física, depois económica e depois cultural; a
cultura exprimia-se no masculino, num mundo durante séculos vedado às

2
Trazemos, obviamente, à colação a obra de GRAY, John - Os Homens são de Marte as Mulheres de Vénus.
Rocco: 2002. ISBN: 9789727591312. O que é historicamente inovador: “as diferenças de género eram
explicitadas desde o nascimento, momento em que se alicerçavam os dois universos. Cor-de-rosa
simbolizava a menina e o azul-celeste, o rapaz. O menino não devia ser educado com meninas para não se
tornar um piegas, e a menina não devia estar com os meninos para não ser chamada de cavalona. As
crianças tinham pois educações distintas, em esferas separadas, porque as expectativas também eram
totalmente diferentes. Enquanto a mulher devia ficar confinada à vida privada, o homem destinava-se à vida
pública” SILVA, Susana Serpa – Sonhos e Ideias de Vida. Sonhos Privados/Sonhos Globais. In: MATTOSO,
José - História da Vida Privada em Portugal. A Época Contemporânea. Maia: Circulo dos Leitores, 2011. ISBN:
978-989-644-149-4, p. 387).
3
Afirmamo-lo, para que não se confunda a luta pela igualdade do género com o sonho de Donna HARAWAY
“de um mundo sem género” (Apud: LOADER, Brian D. – The Governance of Cyberspace. Politics, Technology
and Global Restructing. In: LOADER, Brian D. - The Governance of Cyberspace. Reprinted. London: Routledge,
1998. ISBN: 0-415-14723-9, p. 11).
4
A própria expressão “filho” deveria ser evitada e espoliada dos diplomas legais: “o discurso do Código Civil
identifica a palavra masculino – filho – com a noção de criança, como outrora a palavra “homem” ou a
expressão “direitos do homem” era utilizada para abranger as mulheres, ou melhor dizendo, como se
abrangesse as mulheres, mas mantendo, na realidade, a sua invisibilidade. A centralização do discurso nos
sujeitos do género masculino significa, também, uma herança dos sistemas patriarcais, pelo sistema jurídico
e social, como seres incapazes, sujeitas ao poder marital do chefe de família” (SOTTOMAYOR, Maria Clara Exercício conjunto das responsabilidades parentais: igualdade ou o retorno ao patriarcado. In: SOTTOMAYOR,
Maria Clara e ALMEIDA, Maria Teresa - E foram felizes para sempre: uma análise crítica do novo regime
jurídico do divórcio. Coimbra: Wolters Kluwer Portugal, 2010. ISBN 978-972-32-1852-7, p. 114).
5
O que fica escrito deve ser interpretado cum grano salis; porque a hipocrisia machista do passado,
escamoteava os filhos concebidos fora do casamento, que cresciam desamparados num abandono
emocional e financeiro.
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mulheres, em que o ensino lhes era proscrito, o voto6 um direito que
desconheciam, o que, tudo conjugado, permitiu séculos de subjugação ao
mundo masculino7. A submissão da mulher é um caldo cultural no qual
imergiu a religião (a mulher como a pecadora que ofereceu a maçã ao Adão),
o pensamento filosófico (a misoginia de Aristóteles e a mulher como um
homem imperfeito8), a história (a mulher enquanto propriedade privada do
pai/marido) o argumento social (“entre marido e mulher, ninguém mete a
colher” e “roupa suja lava-se em casa”), construído pela arquitetura social (as
revistas femininas enquanto perpetuadoras do preconceito).

2. Sinopse do caleidoscópio do estatuto jurídico da mulher
A subordinação da mulher é um dado histórico, que precede o
cristianismo e a sua visão da mulher como um homem incompleto,
biologicamente condenada à dependência, devido às suas múltiplas
incompletudes.
Se mergulharmos na nossa herança cultural, compreendemos que no
Direito Romano9 a família fundia-se com o pater familias que detinha um
6
Carolina Beatriz Ângelo, médica e feminista, foi a primeira mulher portuguesa a votar, em 1911, quando a
euforia republicana já se esfumara. Carolina aproveitou uma lacuna da lei para conseguir exercer o seu direito
cívico, mas, foi inegavelmente uma exceção. “Esta mulher conseguiu votar – os tribunais deram-lhe razão na
sua reação contra o facto de não ter sido aceite o seu recenseamento – na medida em que a lei não excluía
expressamente as mulheres. A lei foi depois alterada para explicitar o que até aí estava meramente implícito:
que o voto era prerrogativa de chefes de família do sexo masculino” (BELEZA, Teresa Pizarro – “Clitemnestra
por uma Noite”: A Condição Jurídica das Mulheres Portuguesas no Sec. XX. In Panorama da Cultura
Portuguesa no Sec. XX. Porto: Edições Afrontamento e Fundação Serralves, 2001, (Versão Eletrónica) p.14).
7
A temática é exemplarmente abordada por BELEZA, Teresa Pizarro - Mulheres, direito, crime ou a
perplexidade de Cassandra. Lisboa: AAFDL, 1990 e RAPOSO, Vera Lúcia Carapeto – O Poder de Eva: o
Princípio da Igualdade no Âmbito dos Direitos Políticos; Problemas Suscitados pela Discriminação Positiva.
Coimbra: Livraria Almedina, 2004. ISBN 9789724019857, passim.
8
FONSECA - Pedro Carlos Louzada Fonseca - Fontes da Misoginia Medieval: Ressonâncias Aristotélicas no
Pensamento Religioso Medieval. In: MASSINI-CAGLIARI, Gladis, MUNIZ, Márcio Ricardo Coelho e SODRÉ,
Paulo Roberto Sodré, org. Araraquara: ANPOLL, 2012. Série Fontes Medievais 3. Fontes e Edições. 2012ISBN
978-85-89760-04-1, pp. 160 e ss.
9
Para uma análise jus-histórica à família romana vide DIAS, Cristina Araújo - Do Regime Da
Responsabilidade (Pessoal e Patrimonial) por Dívidas dos Cônjuges (Problemas, Críticas e Soluções). Tese de
Doutoramento. Universidade do Minho: 2007, pp. 44 e ss. e RAPOSO, Vera Lúcia Carapeto – O Poder de Eva: o
Princípio da Igualdade no Âmbito dos Direitos Políticos; Problemas Suscitados pela Discriminação Positiva.
Coimbra: Livraria Almedina, 2004. ISBN 9789724019857, pp. 41 e ss., VARELA, Antunes – A Evolução
Histórica da Sociedade Familiar. Direito e Justiça. Lisboa. ISSN: 0871-0376. Volume de Homenagem ao Prof.
Doutor Manuel Gonçalves Cavaleiro Ferreira, Vol II, 198171986, pp. 37 e ss., MALUF, Adriana Caldas do Rego
Freitas Dabus – Direito das Famílias: Amor e Bioética. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2012. ISSB: 978-85-
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poder supremo e absoluto sobre todos os membros do seu agregado; a família
romana, que consistia numa organização de defesa e de afirmação pessoal,
englobava todas as pessoas que se encontravam submetidas à autoridade do
mesmo pater familias, que mais do que um chefe de família era um curador de
um grupo formado pela mulher e os filhos, netos e demais descendentes,
adoptados, noras, escravos, traduzindo-se na máxima de ULPIANO “jure
proprio familiam dicimus plures personas quae unius potestate aut nature aut
subiectae”.
O pater familias podia dispor da vida dos membros do seu agregado (ius
vitae ac necis), expulsá-los da família, sendo senhor, sacerdote e magistrado
de todo o agregado; pelo casamento, a mulher era despojada da sua própria
família, para ser integrada na família do marido, por virtude do carácter
agnatício do parentesco, sendo que, o poder discricionário do pater familias
“denuncia o carácter enraizadamente individualista da sociedade romana”10.
Com efeito, “a mulher passava, com o casamento, a ocupar na nova família a
posição que ocupava na família de origem e o marido, adquirindo a posição
de pater, passava a exercer sobre ela os mesmos poderes que exercia sobre os
que se encontravam sujeitos à sua autoridade. Neste sistema a mulher não
tinha quaisquer bens; todos os bens pertenciam ao grupo familiar
representado pelo pater familias11.
A família típica da época medieval é radicalmente diferente da família
romana, deixando de ser um agregado político, transformando-se numa
comunidade de pessoas ligadas pelo casamento e laços sanguíneos; a fonte
desta mudança foi o cristianismo12, que reagindo vigorosamente contra a
decadência moral e pagã do Império Romano, transforma o casamento de
uma situação de affectio maritalis num sacramento, inscrito no dicionário da
352-5520-1, pp 252 e ss.), KASER, Max - Direito Privado Romano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1999. (trad. Samuel Rodrigues e Ferdinand Hammerle). ISBN: 972-31-0850-X, 9. 317 e ss., e CORDEIRO,
António Menezes – Divórcio e Casamento na I República: Questões Fraturantes como Arma de Conquista e
de Manutenção do Poder Pessoal. In: Revista da Ordem dos Advogados - ROA, 2012 (Ano 72), nº 1, pp. 49 e
ss.
10
VARELA, Antunes – Direito da Família. Vol. I. 3ª Edição. Lisboa: Livraria Petrony, 1993. ISBN: 972-628055-X, p. 44
11
DIAS, Cristina Araújo - Do Regime Da Responsabilidade (Pessoal e Patrimonial) por Dívidas dos Cônjuges
(Problemas, Críticas e Soluções). Tese de Doutoramento. Universidade do Minho: 2007, p. 4.
12
Sobre o tema vide HESPANHA, António Manuel – Carne de uma só Carne: Para uma Compreensão dos
Fundamentos Histórico-Antropológicos da Família na Época Moderna. Análise Social. Lisboa. ISSN 00032573. Vol. Xxviii (123-124), 1993, pp. 952 e ss.
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natureza que unia um homem e uma mulher, cujas propriedades
fundamentais são a unidade13 e a indissolubilidade, um vínculo que era
mantido, independentemente e até contra a vontade dos cônjuges, i e, o amor
que une o homem e a mulher é exclusivo e para sempre, um vínculo perpétuo
expresso na fórmula “portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e
apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne"14 – carne essa, a carne
do homem, a quem a mulher deve obediência submissa15 – de acordo com o
axioma do Apóstolo Paulo “Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos,
como ao Senhor; porque o marido é a cabeça da mulher, como também
Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte
que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
sejam em tudo sujeitas a seus maridos”.16
Concomitantemente com a influência do cristianismo, a família
comunitária medieval também foi moldada pelos “povos germânicos que, a
partir do século V, invadiram diversas regiões da Europa Ocidental
trouxeram consigo o espírito comunitário radicalmente oposto ao
individualismo que caracteriza o direito romano. E também entre as
populações locais, por virtude da insegurança e da instabilidade das invasões
[... acentuou-se] uma tendência marcadamente coletivista”17.
Um aspeto de peculiar importância e caracterizador deste estágio da
organização familiar é o facto de este não ser apenas um agregado de
consumo mas, mais importante, uma unidade económica de produção, nos
quais os filhos eram recebidos como mão-de-obra.

13
“A família constitui um universo totalitário, em que existe apenas um sujeito, apenas um interesse,
apenas um direito, não havendo, no seu seio, lugar para a discussão sobre o meu e o teu (a «justiça»), mas
apenas para considerações de oportunidade, deixadas ao arbítrio do bónus pater familias (a oeconomia)”
(HESPANHA, António Manuel – Carne de uma só Carne: Para uma Compreensão dos Fundamentos HistóricoAntropológicos da Família na Época Moderna. Análise Social. Lisboa. ISSN 0003-2573. Vol.xxviii(123-124),
1993, p. 955).
14

Gênesis 2:24.

15

Como que pelo casamento existisse uma “reintegração num corpo novamente único a mulher parece que
tendia a retomar a posição de costela do corpo de Adão” (HESPANHA, António Manuel - Carne de uma só
Carne: Para uma Compreensão dos Fundamentos Histórico-Antropológicos da Família na Época Moderna.
Análise Social. Lisboa. ISSN 0003-2573. Vol. Xxviii (123-124), 1993, p. 963).
16

Efésios 5:22-24.

17

VARELA, Antunes – A Evolução Histórica da Sociedade Familiar. Direito e Justiça. Lisboa. ISSN: 08710376. Volume de Homenagem ao Prof. Doutor Manuel Gonçalves Cavaleiro Ferreira, Vol II, 198171986, p. 39.
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Esta é uma família em que a mulher já tem o seu lugar específico, mas
subalternizado na dinâmica familiar: o homem tem como função assegurar a
subsistência da família e a mulher o governo doméstico, uma rainha do lar,
educadora dos filhos, conciliadora dos atritos intrafamiliares, ou, para
recordar o adágio de BECK, o homem encarrega-se de ganhar o pão e à
mulher competia-lhe pôr a manteiga no pão. Se nas relações internas a
mulher tinha uma dimensão importante, nas relações externas era inequívoca
a subordinação da mulher ao marido: mesmo na procriação, como advogava
São Tomás de Aquino, “as mulheres apenas contribuíam com a matéria
informe que caracterizava os seus corpos, sempre vistos como uma cópia
imperfeita do ideal masculino”18. Continua a A., enfatizando, que “uma
mulher era, basicamente um homem imperfeito, e nada mais do que isso”19.
Esta visão, hoje por ventura surpreendente, por propor um modelo corporal
unissexo, parece ter dominado o pensamento filosófico e médico da Europa
até ao século XVIII, quando emergiu a noção de dimorfismo sexual. Esta
ideia, a de que existem duas formas diferentes, é bem mais recente do que
normalmente se imagina, no senso comum”20.
Muda igualmente a estrutura e dimensão da família que passa a unir as
pessoas reunidas pelo casamento e pelos laços biológicos, que se congregam
numa comunidade produtiva e de defesa contra a instabilidade das invasões
de outros povos, as guerras de independências e as crises palacianas
relacionadas com as sucessões dos tronos, que se conjugaram para acentuar o
comunitarismo na vida medieval.
Nesse sentido a família comunitária medieval edifica um modelo de
relações familiares “monogâmico, heterossexual, patriarcal e coitocêntrico,
concebendo a entidade familiar como a união indissociável entre um homem
e uma mulher, com a finalidade de acumular capital em favor do patriarca e
gerar filhos que assegurem a sua descendência e sucessão”21.

18

23.

Apud. ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p.

19

Ibidem.

20

Ibidem.

21

Goran THERBORN, apud. CUNHA, Alexandre dos Santos – Poder Familiar e Capacidade de Exercício de
Crianças e Adolescentes. Porto Alegre, 2009. Dissertação de Doutoramento. [22 Março 2013] Disponível:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/61781/000718416.pdf?sequence=1, p. 72.
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O casamento era combinado entre os progenitores, mesmo que tomassem
em consideração os sentimentos dos noivos; era sobretudo um contrato de
caráter patrimonial em que a mulher recebia um dote em dinheiro, com
renúncia aos direitos sucessórios, sendo deserdados aqueles que
desrespeitassem as vontades parentais; a afetividade, o romance, o desejo,
eram vivências irracionais, suscetíveis de produzir a ruína dos nubentes. E a
realidade pintava-se em tons bem mais negros no caso dos camponeses, onde
“a vaca valia mais que a esposa”, sendo as esposas escolhidas através da sua
capacidade de trabalho, sendo o casamento interpretado como um
insuportável fardo22.
A necessidade de sucessão explica o estatuto do filho varão na idade
média23, porquanto, enquanto primeiro candidato à liderança da família,
começa a ser educado e preparado para a sua futura missão.
Assim, entendia-se por “pátrio poder o império dado e permitido por lei
sobre a pessoa, bens e ações dos filhos, ou porque estes eram partes e porções
dos corpos dos pais, ou porque pertenciam à casa e à família do pai, ou,
finalmente, porque de nenhum modo podiam ser educados sem que as suas
ações fossem dirigidas por outrem, devendo, assim, pelo direito natural e pelo
direito civil pátrio, a extensão requerida pelos deveres de educação”24
O decréscimo da família comunitária medieval está intimamente
relacionado com a erosão do cristianismo, consequência da reforma
protestante, mormente a impugnação da natureza divina da instituição
familiar, tendo a mesma sido historicamente substituída pela família
institucional.

22

Conforme, PACHECO, José – O Tempo e o Sexo. Lisboa: Livros Horizonte, 1998. ISNB: 972-24-1033-4, p.
42. No mesmo sentido escreve Eduardo SÁ: “o modelo tradicional de família, construído ao longo do tempo,
encarava esta instituição como heterossexual, nuclear, monogâmica e patriarcal, dominada pela figura do pai,
que personificava a sua honra e lhe conferia credibilidade, funcionando como seu chefe e gestor, garante do
bom-nome e representante máximo do grupo familiar cujos interesses se sobrepunham aos desejos dos seus
membros” (SÁ, Eduardo – O Poder Paternal. In: in Volume Comemorativo dos 10 Anos do Curso de PósGraduação “Proteção de Menores – Prof. Doutor F. M. Pereira Coelho”, n.º 12. Coimbra: Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra, Centro de Direito da Família, Coimbra, 2008. ISBN: 9789723215885, p. 63).
23
No mesmo sentido HESPANHA, António Manuel - Carne de uma só Carne: Para uma Compreensão dos
Fundamentos Histórico-Antropológicos da Família na Época Moderna. Análise Social. Lisboa. ISSN 00032573. Vol. Xxviii (123-124), 1993, pp. 963 e ss.
24
MIRANDA, Jorge - Sobre o Poder Paternal. In: Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais. Lisboa:
Princípia, 2006. ISBN 972-8818-62-9, p. 18.
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Se a revolução francesa deu o substrato filosófico para um novo
paradigma da vida familiar25, foram as modificações dos estilos de vidas
concomitantes com a revolução industrial que estiveram na base da
construção da família reduzida26, com uma correção do equilíbrio de poder
entre os géneros – porque antes a mulher tinha sido segregada do espaço
público -, a família do casal e dos filhos, que abandonam a agricultura de
múltiplas gerações para procurarem o sustento nos sombrios e inóspitos
centros industriais27. Impulsionadas pelos mesmos ideais que na época
medieval uniram as famílias para se defenderem da instabilidade das guerras
e pragas, os filhos da revolução industrial construíram núcleos de
sobrevivência económica, procuraram nos afetos a defesa contra as
arbitrariedades e tiranias do capitalismo, criando o âmago irredutível
formado pela família nuclear28 (ou família célula), dando origem à família

25
Temos em mente sobretudo a questão da laicização do Estado, resultado de um processo de
secularização, o princípio do casamento civil obrigatório como consequência daquela, que liberta o
casamento e a vida familiar da dependência da Igreja, mesmo para os que não partilhavam as crenças
religiosas, a conceção do casamento como um ato da vida mundana, um simples contrato como qualquer
outro, e como tal passível de rescisão ou revogação, permitindo uma nova forma de fruir o casamento e a
individualidade.
26
Contra: “pode dizer-se que, em dezoito séculos de história depois de Cristo, não tinha sentido falar de
uma história particular de cada casal dentro da respetiva família, ainda que isto não signifique, ao contrário
do que se pensou até aos estudos da escola de Cambridge, que a humanidade viveu em famílias alargadas
como a sociologia antiga fez crer. A humanidade viveu sempre em pequenas famílias – o que não houve, até
ao século dezanove, foi uma cultura particular gerada pelas pequenas famílias, diferente da cultura dos
grupos que a integravam” (OLIVEIRA, Guilherme de – “Queremos amar-nos… mas não sabemos como!. In:
Temas de direito da família / 2. ed. - Coimbra : Coimbra Editora, 2001. ISBN 972-32-1001-0, p. 333/334).
27
Acresce que “o liberalismo económico, com a abolição radical dos vínculos que asfixiavam a propriedade,
destruiu logo no primeiro quartel do século XIX grande parte dos instrumentos jurídicos que garantiam a
estabilidade económica da grande família” (VARELA, Antunes – Direito da Família. Vol. I. 3ª Edição. Lisboa:
Livraria Petrony, 1993. ISBN: 972-628-055-X, p. 47).
28
É insofismável que a passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade industrializada promoveu
imponentes transformações na vida familiar; se nas sociedades agrícolas a estrutura extensa da família era
compatível com as necessidades do trabalho na lavoura, sendo comum que o agregado fosse composto
pelos pais, filhos, avós, tios e sobrinhos, a família típica da revolução industrial é a hoje designada família
nuclear, composto pelos pais e filhos solteiros.

Refira-se que a tese não existe sem críticas: assim LASLETT considerou “nefasta para a investigação
histórica objetiva a crença numa determinada tendência e uniformidade evolutiva, que partia da constatação
do predomínio do modelo de família extensa na época medieval e pré-moderna (até ao século XVI) o qual se
fragmentara por ocasião da Revolução Industrial tendo, então, originado a família nuclear, tal como a
conhecemos. Os principais efeitos nefastos da crença no predomínio ou mesmo na exclusividade da família
extensa medieval e na época pré-moderna foi ter deixado para segundo plano as necessárias investigações
empíricas sobre a efetiva composição da família nestes períodos e ter fortalecido a ideia preconcebida da
existência de um modelo puro de família comunal, de certa maneira oposto ao modelo de família dito da
família nuclear” (apud. PIRES, Edmundo Balsemão – Família e Intimidade – aspetos da semântica moderna
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laica ou burguesa, constituída pelo cônjuge e filhos menores29, que, continua
a ser o cânone da noção de família na atualidade30. Mas, uma família que
assenta num código genético de valores desiguais, com um diferente estatuto
para os homens e para as mulheres, sendo o casamento “uma biografia do
marido”31.
A família institucional é a organização familiar típica que saí da sociedade
industrial, sendo, cum grano salis, a filosofia de família subjacente ao Código
Civil de 1966, na sua versão originária; a família institucional já incorpora
algumas (poucas) das críticas que o movimento feminista32 tinha exprimido
sobre o papel da mulher na sociedade e no casamento, nomeadamente a sua
dependência face ao marido e na sua tendencial incapacidade para o exercício
dos direitos, que eram exercidos pelo marido, como uma espécie de direito
natural do mundo masculino. Assim, ainda que não suprimida, a
incapacidade da mulher é mitigada e reconhece-se a dignidade social do
feminino; no que concerne aos filhos, a mulher teria poderes consultivos,
sendo que excecionalmente poderia atuar, em caso de ausência do marido e
da intimidade e a individualização do sujeito. Revista Filosófica de Coimbra. Coimbra. ISBN 9783587208519.
Vol. 18, n.º 35, 2009. p. 87).
29
A redução da família a um núcleo restrito, que tantas vezes é amputado por uma morte ou por um
divórcio, num tempo e numa sociedade onde crescem as famílias monoparentais, pode ter consequências
nefastas para o salutar desenvolvimento das crianças, que crescem sem uma heterogenia de modelos de
referência; efetivamente, o número de adultos com as quais a criança tem relações sociais atualmente é
profundamente reduzido, o que é nefasto para a socialização da criança; poder-se-ia sustentar que era
profícuo para as crianças que se recreasse a família alargada, ainda que, composta por adultos destituídos de
laços biológicos mas ligados à criança pela afetividade; sucede que este é um tempo estranho para amizade
entre crianças e adultos, uma era marcada pelo fantasma da pedofilia, na qual, cada adulto que se aproxima
da criança é interpretado como uma ameaça. E apesar de todos os estudos comprovarem que o abusador é
na esmagadora maioria dos casos alguém do núcleo familiar, que estatisticamente a criança está mais
protegida com estranhos do que com familiares, a nua realidade é que as relações sociais entre adultos
estranhos ao núcleo familiar e crianças são hoje extremamente complexas.
30

Recorrentemente usamos como exemplo o programa de ficção Modern Family, na qual a personagem
Cameron Tucker, que vive uma relação homossexual com Mitchell Pritchett, tendo adotado uma criança na
Ásia, enfatiza que prefere ficar em casa com a criança enquanto o companheiro trabalha, porque são uma
família muito tradicional.
31
OLIVEIRA, Guilherme de – Transformações do Direito da Família. In: Comemorações dos 35 anos do
código civil e dos 25 anos da reforma de 1977 / Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra:
Coimbra Editora, 2004.vol. 1. ISBN 972-32-1256-0, p. 763.
32
Não obstante, obviamente subscrevemos que o Livro do Direito da Família “contem um espantoso
anacronismo. Quando a Europa ia abrindo as suas leis a uma aceitação da igualdade – ou, pelo menos, de
não-discriminação – entre homens e mulheres [...] Portugal candidatava-se, também nesta área, a ficar
orgulhosamente só” (BELEZA, Teresa Pizarro – “Clitemnestra por uma Noite”: A Condição Jurídica das
Mulheres Portuguesas no Sec. XX. In Panorama da Cultura Portuguesa no Sec. XX. Porto: Edições
Afrontamento e Fundação Serralves, 2001, (Versão Eletrónica) p.. 12).
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em sua representação (alínea b) do artigo 1882º CC 1966); o casamento tem
como base a diversidade e complementaridade dos sexos, sendo as diferenças
naturais dos géneros o pressuposto para se perpetuarem as desigualdades,
sendo atribuída à mulher, agora por direito próprio e não por atribuição do
marido, o governo da casa33 e o cuidado com as crianças, enfermos e idosos,
a função que “os autores alemães pitorescamente dão o nome de poder das
chaves”34.
No domínio das relações familiares, um dos sinais característicos do
Código Civil de 1966 era a maior independência e autonomia da mulher
casada35 e a sua progressiva emancipação económica36. Tal fenómeno, entre

33

Artigo 1677.º (Governo doméstico)

1. Pertence à mulher, durante a vida em comum, o governo doméstico, conforme os usos e a condição dos
cônjuges.
2. Ambos os cônjuges devem contribuir, em proporção dos respetivos rendimentos e proventos, para as
despesas domésticas correspondentes à condição económica e social da família; se o marido não entregar o
que lhe é devido para este efeito, pode a mulher exigir que lhe seja diretamente entregue a parte dos
rendimentos ou proventos do marido, que o tribunal fixar.
Redação dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro
34

Conforme VARELA, Antunes – A Evolução Histórica da Sociedade Familiar. Direito e Justiça. Lisboa.
ISSN: 0871-0376. Volume de Homenagem ao Prof. Doutor Manuel Gonçalves Cavaleiro Ferreira, Vol II,
198171986, p. 45.
35
O que é sintomático de que “para o Direito uma mulher “normal” é uma mulher casada, isto é, que em
última análise a razão de existir da mulher é a família. Ou, por isso mesmo, que enquanto jovem, a mulher é,
ou há-de ser, núbil. Isto é, heterossexual, sedutora, virgem e fértil. Este é certamente o código latente e em
alguns preceitos expresso no Código Civil do Estado Novo, que em 1966 cristalizou de forma clara e
inigualável os valores oficiais em matéria de relacionamento entre as pessoas” (BELEZA, Teresa Pizarro –
“Clitemnestra por uma Noite”: A Condição Jurídica das Mulheres Portuguesas no Sec. XX. In Panorama da
Cultura Portuguesa no Sec. XX. Porto: Edições Afrontamento e Fundação Serralves, 2001, (Versão Eletrónica)
p. 11).
36

Mas, “embora ampliando, em certos aspetos, os poderes da mulher casada, mantém os princípios
tradicionais da desigualdade jurídica entre os cônjuges e da supremacia do marido na família, tanto no
campo das relações pessoais como no das patrimoniais” (GERSÃO, Eliana – A Igualdade Jurídica dos
Cônjuges: A Propósito do Projeto de Código Civil. Revista de Direito e Estudos Sociais. Ano XIII n,º 1 e 2.
Coimbra, p. 5). Nesse sentido afirma-se que o Código “consagrava um modelo autoritário e hierárquico de
família em função do género e assentava na subordinação jurídica e económica da mulher, ocupando esta a
posição, no contrato de casamento, de propriedade do marido, e sendo legalmente construída como
juridicamente incapaz, privada do direito de livre disposição do seu salário, do direito de privacidade perante o
marido, do direito à liberdade de circulação, do direito de livremente exercer uma profissão, de administrar os
seus bens e de representar os seus filhos” (SOTTOMAYOR, Maria Clara - A Situação das Mulheres e das
Crianças 25 anos após a Reforma de 1977. In: Comemorações dos 35 anos do código civil e dos 25 anos da
reforma de 1977 / Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 2004..vol. 1.
ISBN 972-32-1256-0, p. 86).
No que concerne às relações entre pais e filhos, o Código de 1966 manteve a estrutura autoritária
tradicional, não sendo possível acompanhar no texto as diferenças entre o Portugal de 1867 e a sociedade
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outros, foi destruindo a antiga conceção patriarcal, autoritária do grupo
familiar, assente na superioridade conjugal do marido (e na autoridade
soberana do pai). No âmbito das relações pessoais e patrimoniais entre os
cônjuges, “o novo código amplia os poderes da mulher casada, eliminando
certas limitações infundadas à sua capacidade”37. Mas a “modernidade” do
Código não é suficientemente ampla para reconhecer a paridade entre os
cônjuges. Entendia-se que “o legislador de 1966 usou da prudência
aconselhada ao não consagrar o princípio da igualdade dos cônjuges pois,
sendo tal princípio justo, só deveria ser reconhecido pelo Direito no caso de a
realidade sociológica portuguesa o admitir”38.
Mas, se procuramos rigor, urge reconhecer que, na sua versão originária, o
Código Civil não divergia muito do Código de Seabra, no qual competia aos
pais reger as pessoas dos filhos menores (artigo 137º), sendo que as mães
participavam no poder paternal e deviam ser ouvidas em tudo o que dizia
respeito aos interesses dos filhos, mas era ao pai que competia, enquanto
chefe de família, dirigir, representar e defender os filhos menores. Como
assertivamente refere Elina GUIMARÃES, mesmo sendo este código uma
legislação aberta, dentro da sua época “persistia, em sede de situação jurídica
das mulheres, em manter duas ordens de fundamentos de incapacidades
discriminatórias das mulheres: por um lado, as que provinham logo do
próprio sexo; por outro lado, as incapacidades em razão da família, como as
respeitantes à mulher casada e mãe”39. O espírito do projeto de código era
inequívoco quando afirma que não foi até “ao extremo absurdo de proclamar
a igualdade jurídica dos cônjuges, a qual acabaria por destruir a necessária

coeva ao surgimento do código (como nós, DUARTE, Maria de Fátima Abrantes – O Poder Paternal:
Contributo para o Estudo do seu Atual Regime. AAFDL, 1989, pp. 11/12).
37
DIAS, Cristina Araújo - Do Regime Da Responsabilidade (Pessoal e Patrimonial) por Dívidas dos Cônjuges
(Problemas, Críticas e Soluções). Tese de Doutoramento. Universidade do Minho: 2007, p. 121
38
Moitinho de ALMEIDA, citado por MOREIRA, Sónia - A Autonomia do Menor no Exercício dos seus
Direitos. Scientia iuridica. Braga. t.50n.291(Set.-Dez.2001), p. 164. O que inexistia ao tempo: “os discursos
morais vigentes durante o Estado Novo eram, aliás, muitíssimo culpabilizantes para as mulheres, criticandolhes quase tudo o que saísse dos restritos papéis que tinham legitimidade para exercer. O simples uso de um
par de calças ou o ato de fumar transpiravam indecência” ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses.
Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 4.
39
Apud. PEREIRA, Maria Margarida Silva e PEREIRA, Rui Soares – Memória e Presente de Direito da Família.
AAFDL, Lisboa, 2010, p. 70.
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unidade da família, além de esquecer a profunda desigualdade natural dos
dois sexos, que está na base da união matrimonial.”40
Prova do que deixamos escrito é o facto, inter alia, de a mulher casada
apenas poder trabalhar com o consentimento do marido41, ter de adotar a sua
residência42, a circunstância de lhe estar vedado o exercício de uma panóplia
de profissões43 ou condicionado44 – juiz45, carreira diplomática, forças de

40

Vide, Projeto de Código Civil, cit., p. XXXI.

41

Artigo 1674.º (Poder marital)

O marido é o chefe da família, competindo-lhe nessa qualidade representá-la e decidir em todos os atos da
vida conjugal comum, sem prejuízo do disposto nos artigos subsequentes.
Redação dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro
Artigo 1676.º (Outros direitos da mulher)
1. A mulher não necessita do consentimento do marido para exercer profissões liberais ou funções
públicas, nem para publicar ou fazer representar as suas obras ou dispor da propriedade intelectual.
2. O exercício de outras atividades lucrativas, mediante contrato com terceiro, não depende igualmente do
consentimento do marido; mas é lícito ao marido, se não tiver dado o seu consentimento e este não tiver sido
judicialmente suprido, ou não vigorar entre os cônjuges o regime da separação de bens, denunciar a todo o
tempo o contrato, sem que por esse facto possa ser compelido qualquer dos cônjuges a uma indemnização.
Redação dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro
42

Artigo 1672.º (Residência da mulher)

1. A mulher deve adotar a residência do marido, exceto:
a) Se tiver justificada repugnância pela vida em comum, por virtude de maus tratos infligidos por ele ou do
comportamento indigno ou imoral que ele tenha;
b) Se tiver de adotar residência própria, em consequência do exercício de funções públicas ou de outras
razões ponderosas;
c) Se estiver pendente ação de declaração de nulidade ou anulação do casamento, de separação judicial de
pessoas e bens ou de divórcio;
2. É lícito à mulher exigir judicialmente que o marido a receba na sua residência, salvo nos casos previstos
na alínea c) do n.º 1.
43
Esta proibição tem na sua base a Constituição Política do Estado Novo, que apesar da igualdade dos
cidadãos perante a lei, tem como ressalva “quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza e do
bem da família” (art.º 5º) que se vai consubstanciar no Decreto-lei n.º 23:048, de 23 de Setembro, onde se
remete a regulação do trabalho das mulheres (e dos menores) para disposições especiais a definir, “conforme
as exigências da moral, da defesa física, da maternidade, da vida doméstica, da educação e do bem social”
(art.º 31º).
44
Sobre o celibato das enfermeiras vide http://www.acomuna.net/index.php/contra-corrente/3908-ocelibato-das-enfermeiras-dos-hospitais-civis-uma-breve-abordagem-das-implicacoes-da-condicao-de-mulherno-estado-novo-no-exercicio-da-profissao-de-enfermagem#_edn11 [consultado em Abril de 2014].
45
Sobre o tema vide BELEZA, Teresa Pizarro – “Clitemnestra por uma Noite”: A Condição Jurídica das
Mulheres Portuguesas no Sec. XX. In Panorama da Cultura Portuguesa no Sec. XX. Porto: Edições
Afrontamento e Fundação Serralves, 2001, (Versão Eletrónica) p.20/21.
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segurança, comércio46 - , as limitações à administração do património47, o
poder de correção do marido, os diminutos direitos de autoridade parental48,

46

Artigo 1686.º (Exercício do comércio)

1. A mulher não pode exercer o comércio sem o consentimento do marido, salvo se for administradora de
todo o património do casal ou vigorar o regime da separação de bens.
2. O consentimento para comerciar não depende de qualquer formalidade.
3. Se, porém, a mulher pretender, por causa do seu trato, praticar ato que exija o consentimento do marido,
deve este ser dado, ou judicialmente suprido, nos termos do artigo 1684.º
Redação dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro
47

Artigo 1678.º (Administração dos bens do casal)

1. A administração dos bens do casal, incluindo os próprios da mulher e os bens dotais, pertence ao marido,
como chefe da família.
2. A mulher tem, porém, a administração:
a) De todos os bens do casal, se o marido se encontrar em lugar remoto ou não sabido, ou impossibilitado,
por qualquer motivo, de exercer a administração;
b) Dos bens próprios ou dotais, ou dos bens comuns por ela levados para o casal ou adquiridos a título
gratuito depois do casamento, ou dos sub-rogados em lugar deles, quando tenha reservado esse direito na
convenção antenupcial;
c) Dos bens que lhe tenham sido doados ou deixados, ainda que por conta da legítima, com exclusão da
administração do marido;
d) De todo o seu património, se tiver sido estipulado o regime da separação;
e) De todos os bens do casal ou de parte deles, se o marido lhe conferir, por mandato revogável, esse
direito;
f) Dos bens móveis, próprios de qualquer dos cônjuges ou comuns, por ela exclusivamente utilizados como
instrumento de trabalho;
g) Dos seus direitos de autor;
h) Dos proventos que receba por seu trabalho ou indústria.
3. Quando se verifique em relação à mulher algum dos factos referidos na alínea a) do número anterior, a
administração dos bens que, nos termos das alíneas b), c), d) e g) lhe devia pertencer, passa a ser exercida
pelo marido.
Redação dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro
48

Artigo 1881.º (Poderes especiais do pai)

1. Compete especialmente ao pai, como chefe da família:
a) Providenciar acerca dos alimentos devidos ao filho e orientar a sua instrução e educação;
b) Prestar-lhe a assistência moral conforme a sua condição, sexo e idade;
c) Emancipá-lo;
d) Defendê-lo e representá-lo, ainda que nascituro;
e) Autorizá-lo a praticar os atos que, por determinação da lei, dependam do consentimento dos pais;
f) Autorizá-lo a exercer profissão, arte ou ofício e a viver sobre si;
g) Administrar os seus bens.
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os vícios de vontade no casamento49 e as múltiplas dificuldades em exercer o
direito de voto50 ou permitir ao marido abrir a correspondência da mulher ou
matá-la em flagrante adultério.
2. Quando ao menor tenha sido aplicada uma medida de prevenção criminal que ainda esteja em execução,
é admitido o suprimento judicial de qualquer autorização paternal exigida por lei.
Redação dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro
Artigo 1882.º (Poderes especiais da mãe)
Compete especialmente à mãe:
a) Ser ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho;
b) Velar pela sua integridade física e moral;
c) Autorizá-lo a praticar os atos que, por determinação especial da lei, dependam do seu consentimento;
d) Desempenhar relativamente ao filho e aos seus bens as funções pertencentes ao marido, sempre que
este se encontre em lugar remoto ou não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por qualquer outro
motivo.
Redação dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro
49

Artigo 1636.º (Erro que vicia a vontade)

O erro que vicia a vontade só é relevante para efeitos de anulação quando recaia sobre a pessoa do outro
contraente e consista no desconhecimento de algum dos seguintes factos:
…
c) A vida e costumes desonrosos antes do casamento;
…
e) A falta de virgindade da mulher ao tempo do casamento.
Redação dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro
50

O voto é concedido, pela primeira vez – embora com limitações – no ano de 1931, pelo decreto 19 692,
de 05 de Maio :
Artigo 1.º Os vogais das juntas de freguesia são eleitos pelos cidadãos portugueses de um e de outro sexo,
com responsabilidade de chefes de família, domiciliados na freguesia há mais de seis meses.
§ 1.º Têm responsabilidade de chefes de família para os efeitos do corpo deste artigo:
1.º Os cidadãos portugueses do sexo masculino com família constituída, se não tiverem comunhão de
mesa e habitação com a família dos seus parentes até o terceiro grau da linha reta colateral, por
consanguinidade ou afinidade;
2.º As mulheres portuguesas, viúvas, divorciadas ou judicialmente separadas de pessoas e bens com
família própria e as casadas cujos maridos estejam ausentes nas colónias ou no estrangeiro, umas e outras
se não estiverem abrangidas na última parte do número anterior. Art. 2.º (…) 5.º Pelos cidadãos portugueses
do sexo feminino, maiores de vinte e um anos, com curso secundário ou superior comprovado pelo diploma
respetivo, domiciliados no concelho há mais de seis meses.
O decreto n.º 23 406, de 27 de Dezembro de 1933 acrescenta a possibilidade de voto à mulher solteira,
maior ou emancipada, quando de reconhecida idoneidade moral, que viva inteiramente sobre si e tenha a seu
cargo ascendentes, descendentes ou colaterais.
No dia 26 de Dezembro de 1968 é publicada a Lei n.º 21378 , que vem finalmente remover qualquer
discriminação em função do sexo. O diploma legal não faz a distinção entre "cidadãos portugueses do sexo
masculino" e "cidadãos portugueses do sexo feminino". Do voto são apenas excluídos os cidadãos que não
saibam ler e escrever e nunca tenham sido recenseados ao abrigo da Lei n.º 2015, de 28 de Maio de 1946:
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A narrativa da necessidade de subordinação da mulher51, era usada para
enfatizar as consequências nefastas da desunião familiar, pelo que, a
estabilidade de vida familiar dependeria da divisão de tarefas com a
subalternização do feminino, para benefício de um bem maior, o papel da
família conjugal na sociedade52.

3. A revolução do género: a emancipação do feminino da
obscuridade secular machista
Nos finais dos anos 60, surge nas legislações europeias um novo modelo
de sociedade conjugal, uma sublimação do feminino, o reconhecimento de
que a paridade social deveria ser expresso na legislação, interpretada com
diatribe nos meios conservadores que entendiam que “cedendo à dissolução
dos costumes que o rescaldo da guerra desencadeou em certas camadas da
população e aceitando em larga medida a concepção hedonista do casamento
burguês, as novas leis sobre a dissolução da sociedade conjugal, começam a
aderir abertamente à tese existencialista do casamento” (sic)53.
A característica mais importante da família existencialista é a sua base
igualitária, a absorção do princípio agnóstico da igualdade entre os sexos, o
extirpar dos requisitos do casamento o papel diferenciado do género, a
Base I - São eleitores da Assembleia Nacional todos os cidadãos portugueses, maiores ou emancipados,
que saibam ler e escrever e não estejam abrangidos por qualquer das incapacidades previstas na lei; e os que,
embora não saibam ler nem escrever português, tenham já sido alguma vez recenseados ao abrigo da Lei n.º
2015, de 28 de Maio de 1946, desde que satisfaçam aos requisitos nela fixados.
51
A subordinação da mulher ao marido chegou mesmo a ser defendida com base em egrégios argumentos
científicos; Charles DARWIN escreveu que como os homens tinham sido obrigados a lutar entre si para
conquistar as mulheres e para manterem este bem precioso, pelas regras da seleção natural, o homem
tornou-se superior à mulher e dotado de coragem, perseverança, determinação, imaginação e razão
(Conforme FISHER, Helen – O Primeiro Sexo: Como as Mulheres estão a Mudar o Mundo. Trad. Maria do
Carmo Figueira. Lisboa: Editorial Presença, 2001. ISBN: 972-23-2712-7, p. 196).

Num sentido diferente, defende-se que “a subordinação da mulher na família e na sociedade foi uma
construção cultural, legislativa, moral e religiosa do patriarcado que foi possível manter através do
silenciamento sistemático de vozes diferentes das dominantes” (SOTTOMAYOR, Maria Clara - A Situação das
Mulheres e das Crianças 25 anos após a Reforma de 1977. In: Comemorações dos 35 anos do código civil e
dos 25 anos da reforma de 1977 / Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra
Editora, 2004..vol. 1. ISBN 972-32-1256-0, p. 77).
52
No mesmo sentido vide GODWIN, Samantha – Children`s Oppression, Rights, and Liberation.
Northwestern Interdisciplinary Law Review. Evanston ISSN 1945-2233 Vol. 4, 2011, p. 258.
53
VARELA, Antunes – A Evolução Histórica da Sociedade Familiar. Direito e Justiça. Lisboa. ISSN: 08710376. Volume de Homenagem ao Prof. Doutor Manuel Gonçalves Cavaleiro Ferreira, Vol II, 198171986, p. 47.
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consagração do princípio da direção conjunta dos assuntos de interesse
comum, sem a determinação do papel masculino e feminino, deixando o
casamento de ser interpretado como uma instituição onde se fundem pessoas
diferentes, mas um contrato celebrado entre iguais que prosseguem em
conjunto finalidades que podem ser opostas.
Estamos perante os reflexos da libertação dos costumes, expressa na
mítica minissaia de Mary Quant54, a margem indelével da contestação
estudantil do Maio de 68 e a vocação libertadora da juventude que emergiu
do movimento – que do perigo que “representava o grupo dos mais novos
passou a representar a ética de liberdade hoje valorizada”55 – e do surgimento
da contraceção oral feminina, que “foi talvez uma das maiores viagens
históricas no campo da sexualidade”56, que permitiu à mulher separar a
sexualidade da maternidade, vivenciar o sexo pelo prazer do ato e escolher
quando, com quem e quantos filhos deseja ter.
A nova morfologia social começou a escrever-se durante o contexto da
guerra que foi uma serendipidade para o movimento feminista; enquanto os
homens definhavam no campo de batalha, as necessidades produtivas
chamaram as mulheres para o mercado de trabalho, permitiram-lhes ter
salário, uma maior respeitabilidade social o que, aliado à mentalidade do
54

Sufragamos Oliveira Ascensão quando afirma que em vez de arremessarem bombas ou alimentos no
Afeganistão, o que era preciso era enviar minissaias (ASCENSÃO, J. Oliveira – Sociedade da Informação e
Mundo Globalizado. In: WACHOWICZ, Marcos – Propriedade Intelectual & Internet: uma Perspectiva Integrada
à Sociedade da Informação. Curitiba: Juruá Editora, 2002ISBN: 85-362-0296, p. 17). Mutatis mutandis para o
biquíni, que iniciou nos anos 50 um ciclo de exposição do corpo feminino; sobre o tema, PACHECO, José – O
Tempo e o Sexo. Lisboa: Livros Horizonte, 1998. ISNB: 972-24-1033-4, p. 138.
55

56

ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 81.

ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p.
65. Com a pílula anticoncepcional nasce o sexo recreativo, a sexualidade pura, para usar a expressão de
SIGUSH, permitindo que todas as sexualidades não reprodutivas, até então estigmatizadas, reivindicassem o
direito de existir (assim, GOMES, Francisco Allen – Paixão. Amor e Sexo. Rio de Mouro: Circulo de Leitores,
2006. ISBN: 972-42-3648-X, p. 132).
Para as mulheres “a sexualidade tornou-se separada da procriação e, logo, dos processos cósmicos da vida e
da morte, mas ainda retém uma carga moral e uma significância generalizável que a separa dos propósitos
egoístas dos parceiros. Assim, não pode ser inteiramente amputada desse sentido de engajamento moral e
tragédia potencial com os quais, antes da ascensão dos envolvimentos românticos, o amor sexual era
normalmente associado” (GIDDENS, Anthony - Modernidade e Identidade Pessoal. 2ª Edição. Oeiras: Celta
Editora, 2001. ISBN: 972-8027-73-7, p. 189).
A importância da pílula não foi ignorada nos meios mais conservadores, tendo sido proibida a
publicidade às pílulas, mesmo em revistas da especialidade (conforme BELEZA, Teresa Pizarro –
“Clitemnestra por uma Noite”: A Condição Jurídica das Mulheres Portuguesas no Sec. XX. In Panorama da
Cultura Portuguesa no Sec. XX. Porto: Edições Afrontamento e Fundação Serralves, 2001, (Versão Eletrónica)
p. 17).
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tempo de guerra que convida a um afrouxamento dos padrões morais57,
formaram um caldo cultural que permitiram o desabrochar de uma nova
mulher58.
Assistimos, a partir da metade do século passado a uma sociedade em
transmutação, onde os valores fundamentais da família se modificaram; um
tempo em que se experimentam novos valores de intimidade59, sexo60, amor e
relações entre os sexos61, uma afetividade construída com base no
compromisso permanente e gratificação renovada, tantas vezes formada por
“dois estranhos íntimos”62, que diariamente precisam de relembrar o amor –

57

Importa ter presente que, ainda em meados do século XX ”o simples facto de durante o ato sexual a
mulher não estar numa posição passiva e submissa, sempre com o homem deitado sobre ela, era já um
comportamento considerado patologicamente como expressão de masoquismo masculino e sadismo
feminino” (ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p.
38). Estamos na presença de uma clara influência da Igreja e do aforismo vir cumfoemina, recta positio, recto
vaso. Como salienta HESPANHA a “condenação de todas as posições sexuais diferentes daquela que veio a
ser conhecida como a «posição do missionário» (amantes deitados, voltados um para o outro, com o homem
por cima). Tal opção não era arbitrária, mas antes justificada com argumentos ligados à natureza e finalidade
do coito humano; na verdade, esta posição seria a que melhor garantiria a fecundação, denotava a
superioridade do homem e, pondo os amantes de frente um para o outro, realçava a dimensão espiritual do
ato” (HESPANHA, António Manuel - Carne de uma só Carne: Para uma Compreensão dos Fundamentos
Histórico-Antropológicos da Família na Época Moderna. Análise Social. Lisboa. ISSN 0003-2573. Vol.xxviii
(123-124), 1993, p. 953).
58
E, mais do que isso, finda a guerra “as mães que haviam tratado, alimentado, educado os seus filhos, por
si só, não compreendiam agora a razão pela qual deviam voltar a uma posição subordinada” (DUARTE, Maria
de Fátima Abrantes – O Poder Paternal: Contributo para o Estudo do seu Atual Regime. AAFDL, 1989, p. 7).
59
Como nós: “a estrutura da família mudou com o passar dos tempos. Na atualidade é fincada no amor, no
afeto e na busca da realização sexual e da intimidade (um dos componentes do amor). Esses laços de
afetividade iniciam-se no namoro e podem perdurar ou não. A intimidade enquanto bem da personalidade
abrange em nossa conceção uma feição de múltiplos aspetos que passam pela afinidade sexual, espiritual,
intelectual, valorativa, afetiva, visando acima de tudo a realização pessoal do ser humano em sua mais rica
diversidade” (MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus – Direito das Famílias: Amor e Bioética. Rio de
Janeiro: Elsevier Editora, 2012. ISSB: 978-85-352-5520-1, p. 41).
60
“Em suma, o sexo não é regulado apenas pela proibição, mas, por meio de discursos públicos
normalizadores, muitas vezes apresentados a bem da felicidade individual” (ABOIM, Sofia – A Sexualidade
dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 35). Continua a A. : “um novo prazer
surgiu: o de falar de sexo, conta-lo e ouvi-lo. Evidentemente a confissão tomou formas renovadas. Contudo,
ela encontra-se transmutada em formas de interrogatório (tantas vezes sob a chancela da ciência), consultas
médicas, narrativas autobiográficas, até reflexões pessoais” ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses.
Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 35/36).
61
No mesmo sentido que nós vide BECK, Ulrich - World Risk Society. Cambridge: Polity, 2008. ISBN:
9780745642017, p. 10.
62
RUBIN, apud: OLIVEIRA, Guilherme de – “Queremos amar-nos… mas não sabemos como!. In: Temas de
direito da família / 2. ed. - Coimbra : Coimbra Editora, 2001. ISBN 972-32-1001-0, p. 337.
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ou paixão – que os une, uma verdadeira “família relacional”63, onde os
amantes constroem as suas próprias leis, a latere do legislador.
“De entre todas as mudanças que estão a acontecer em todo o mundo,
nenhumas são mais importantes do que as que afetam a nossa vida pessoal:
sexualidade, relações, casamento e família. Estamos no meio de uma
revolução acerca da forma como pensamos sobre nós próprios e sobre a
forma como estabelecemos laços e ligações com os outros. É uma revolução
que avança a velocidade desigual, conforme as regiões e as culturas,
enfrentando muitas resistências”64. É insofismável que as conceções sobre a
sexualidade65 sofreram uma rápida metamorfose na nossa sociedade66; se
contrapusermos as revistas femininas dos anos 60 com as atuais,
63

COELHO, Francisco Pereira e OLIVEIRA, Guilherme de – Curso de Direito da Família, Vol. I. 4ª Edição.
Coimbra: Coimbra Editora, 2008. ISBN 978-972-32-1547-2, p. 105,
64

GIDDENS, Anthony - O Mundo na Era da Globalização. trad. Saul Barata. Lisboa: Editorial Presença, 2012.
ISBN: 978-972-23-2573-8, p. 55. Para perceber a dimensão desta revolução chamamos à colação os
ensinamentos de ERASMO “que varão curvaria o pescoço perante o jugo do matrimónio se, à maneira dos
sapientes, calculasse primeiro, os inconvenientes desta vida? E que mulher consentiria em aproximar-se de
um homem se meditasse nas dores e nos perigos do parto e nos trabalhos de educação de uma criança.
Estas interrogações, deixando adivinhar subtilmente que, sob o manto diáfano do casamento, haveria maior
dose de loucura que de razão, sustentam a tese de que a concupiscência, cujo império se dilata até ao baixo
ventre, seria a causa de tão imponderada decisão” (apud. PACHECO, José – O Tempo e o Sexo. Lisboa: Livros
Horizonte, 1998. ISNB: 972-24-1033-4, p. 38).
65
“Uma conclusão é clara: as normas sociais relativas à sexualidade têm vindo a encaixar-se, com o passar
do tempo, em tendências de diferenciação ideológica bem conhecidas na sociedade portuguesa, que
traduzem a passagem de valores institucionalistas, conservadores, puritanos e comunitaristas para valores
libertários, experimentalistas, hedonistas e individualistas” (ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses.
Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 74).

Não obstante, “a leitura das normas penais em sede de crimes sexuais na forma que assumiram até à
reforma do Código Penal de 1995 (e das quais ainda hoje se podem encontrar resquícios, se se prestar bem
atenção) são um impressionantíssimo sinal de que a sexualidade feminina é normativamente passiva e
dirigida à conjugalidade, a masculina predadora e promíscua. Por isso mesmo, as relações sexuais com uma
mulher são, para um homem, por natureza uma vitória, para a mulher uma derrota. E o casamento,
inversamente, é uma conquista para a mulher e para o homem uma armadilha, uma perda de liberdade”
(BELEZA, Teresa Pizarro – “Clitemnestra por uma Noite”: A Condição Jurídica das Mulheres Portuguesas no
Sec. XX. In Panorama da Cultura Portuguesa no Sec. XX. Porto: Edições Afrontamento e Fundação Serralves,
2001, (Versão Eletrónica) p.9).
66
“Na esfera sexual, no século XIX, a rainha Vitória de Inglaterra ficou conhecida por, no seu tempo, se ter
disseminado um corpo de ideias que teria contribuído para reprimir as manifestações sexuais femininas. A
ideologia dominante caracterizava a mulher como um ser com reações sexuais fracas ou nulas, o que se
conciliava bem com a idealização comum, entre a classe média, da mulher dócil e assexuada” (PACHECO,
José – O Tempo e o Sexo. Lisboa: Livros Horizonte, 1998. ISNB: 972-24-1033-4, p. 125). Continua o A.: “a
partir de 1850, iniciou-se na Europa e nos EUA, um movimento moralista e puritano que defendia para a
mulher como ideais: a reserva, a virtude, a pureza, a inocência, a sensibilidade e a delicadeza. Este ideal
traduzia-se na repressão dos mais ténues sinais que evocassem a sexualidade, na suposição de que a
expressão poderia conduzir a mulher aos sonhos mais “mórbidos” (Ibidem).
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compreendemos que estamos perante dois mundos diferentes sem paralelo
entre si. O entendimento moralista da sexualidade, arreigado das mais
tradicionais premissas da escolástica judaico-cristã, ruiu, e hoje impera uma
filosofia de matriz libertadora e liberalizante, o entendimento da sexualidade
não apenas como algo que pertence à esfera autónoma de cada um, como um
verdadeiro direito subjetivo67, o “direito à sexualidade”68.
A laicização da sexualidade, retirou-lhe a auréola de pecado, desvinculouse dos preceitos morais, perdeu o seu cariz intrinsecamente biológico e
regulado com uma finalidade social de reprodução, para se transformar num
fim em si mesmo69, tantas vezes abstratamente considerada,
descontextualizada de afetividade, sendo hoje interpretada não como um
fenómeno natural mas uma realidade socialmente construída, mutável, com o
devir da História.70
A diversidade de papéis na vida familiar foram eixos centrais na nossa
sociedade, com raízes profundas na ordem axiológica judaico-cristã71, que foi
67
Este entendimento encontra eco na jurisprudência lusitana, onde já se considerou que “o débito conjugal
tem tanta força que a sua recusa pode ser motivo de divórcio. Ao débito corresponde um direito do cônjuge a
ter com o outro um relacionamento sexual normal. Logo, a sexualidade, pelo menos dentro do casamento,
pode ser encarada como um direito de personalidade, pelo que “a violação injustificada do débito conjugal
reveste a natureza de um verdadeiro direito de personalidade de cada um dos cônjuges, pelo que a sua
privação resultante de ato de terceiro é geradora de responsabilidade civil a cargo do respetivo lesante”. Ac.
RC 22/01/2003 (Regina Rosa), disponível em www.dgsi.pt .
68
DIAS, Maria Berenice, CHAVES, Marianna - As Famílias Homoafetivas no Brasil e em Portugal. Lex
Familiae. Revista Portuguesa de Direito da Familia. Coimbra. ISSN: 1645-9660 a.5n.9(2008), p. 43.
69
É insofismável que “a satisfação sexual tornou-se um fim autónomo, especialmente sentido pelas
mulheres, libertadas de todos os males – do imperativo de virgindade, da gravidez indesejada, da morte, do
parto”. (OLIVEIRA, Guilherme de – “Queremos amar-nos… mas não sabemos como!. In: Temas de direito da
família / 2. ed. - Coimbra : Coimbra Editora, 2001. ISBN 972-32-1001-0, p.344).
70

Assim, ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p.

21.
71
Uma súmula da posição da Igreja sobre o papel da mulher e a sua submissão ao homem, pode ser
encontrada em GERSÃO, Eliana – A Igualdade Jurídica dos Cônjuges: A Propósito do Projeto de Código Civil.
Revista de Direito E Estudos Sociais. Ano XIII n,º 1 e 2. Coimbra, p. 6 e ss.

Refira-se que a visão da Igreja não é uma memória perdida numa encíclica trancada numa qualquer gaveta;
em Janeiro de 2009 o arcebispo do Quebec referia que a crise da família “não é só uma crise moral, é uma
crise mais profunda, antropológica – de conceção da mulher e do homem o que explica a adoção em alguns
países de leis que dão o reconhecimento jurídico do matrimónio a casais homossexuais, inclusive a
possibilidade de adoptar” (conforme MARTINS, Norberto – Os Direitos das Crianças para Terem Direito a uma
Família. In: LEANDRO, Armando, LÚCIO, Álvaro Laborinho – Estudos em Homenagem a Rui Epifânio. Coimbra:
Livraria Almedina, 2010. ISBN 978-972-40-4069-1, p. 200); também em Portugal e ainda recentemente o
Cardeal D. Manuel de Castro enfatizava o papel das mães como educadoras, exortando-as a ficar em casa a
cuidar dos filhos e do lar. Em discurso direto: “A mulher deve poder ficar em casa, ou, se trabalhar fora, num
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o substrato da vida intrafamiliar, esfumou-se; a mulher da sociedade
industrial, tal como a mulher da Idade Média, era a Gioconda de Leonardo
da Vinci, enigmática, recatada, que escondia a feminidade em trajes
discretos72, que evita sorrir porque o riso é leviano; mas a revolução sexual,
tímida no início do século XX e mais desenvolta em meados dos anos
sessenta, apresenta-nos a Madonna de Edward Munch, uma mulher que não
se abstém de viver a sua sexualidade e procurar o prazer.
A mulher do final do século XX, quer ser mãe sem abdicar de ser
profissional, continua a desempenhar uma função fundamental na
organização da vida doméstica, mas não renúncia à sua condição de esposa e
procura gratificação em todos os papéis da sua vida, sem temer assumir
ruturas quando se colapsa o projeto marital.
horário reduzido, de maneira que possa aplicar-se naquilo em que a sua função é essencial, que é a educação
dos filhos" (Disponível em: http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2311476).
As palavras do Cardeal D. Manuel de Castro geraram um tsunami de críticas, especialmente nas redes
sociais, onde cresce um puritanismo higiénico - que faz recordar outros tempos em que o lápis azul coartava
opiniões incómodas -, sobretudo por um determinado pensamento de esquerda, ideologicamente ateu; o que
nos faz recordar as palavras de Mónica Leal da Silva: “as mulheres em casa antes da conquista da igualdade
entre os sexos não constitui o único pesadelo de que há memória e contra o qual havemos de pensar a
família. A esquerda tem de desenterrar uma bandeira que era sua, no princípio do século XX, quando bateu
contra as casas dos pobres vazias. Sim, nessa altura todos trabalhavam a tempo inteiro. Vale a pena voltar a
ler Dickens e Zola, para lembrarmos o pesadelo que isto pode ser também. Depois de um tempo em que as
mulheres davam à luz no chão das fábricas e crianças de cinco anos trabalhavam de sol a sol, um adulto a
trabalhar e a conseguir sustentar sozinho o resto da família foi a imagem do progresso, fruto de lutas
aparentemente esquecidas” (SILVA, Mónica Leal – A Crise, a Família e a Crise da Família. Lisboa: FFMS, 2012.
ISBN: 978-989-8424-64-8, p. 42).
Para uma visão mais otimista, recomenda-se um estudo elaborado em Portugal que confirma um aumento
da participação masculina na educação dos filhos, que, se ainda não permite falar em reparticipação
equitativa das tarefas, dá alento para uma nova forma de viver a parentalidade: WALL, Karin, ABOIM, Sofia,
CUNHA, Vanessa - A Vida Familiar no Masculino: Negociando Velhas e Novas Masculinidades. Lisboa:
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, 2010. ISBN: 978-972-8399-45-0. No entanto, importa
não esquecer que “o fenómeno recente dos novos pais, que querem assumir plenamente o lado afetivo da
paternidade, logo após o nascimento da criança, constitui um fenómeno minoritário, não representativo da
população em geral, e que não pode servir de padrão às normas jurídicas, sob pena de ficarem prejudicadas
as crianças e as mães que são abandonadas pelo autor da conceção e aquelas que são vítimas de violência”
(SOTTOMAYOR, Maria Clara - Exercício conjunto das responsabilidades parentais : igualdade ou o retorno ao
patriarcado. In: SOTTOMAYOR, Maria Clara e ALMEIDA, Maria Teresa - E foram felizes para sempre : uma
análise crítica do novo regime jurídico do divórcio. Coimbra : Wolters Kluwer Portugal, 2010. ISBN 978-972-321852-7, p. 120).
72
Sem dúvida que se tratava de “uma certa visão negativista do prazer sexual importada do estoicismo,
historicamente deu-se tanto relevo ao procriacionismo que a perspetiva unionista ficou subvalorizada quando
não completamente ignorada. Assim, coincidindo com a família patriarcal, a sexualidade humana, como a
animal, era compreendida como preponderante ou exclusivamente orientada para a paternidade/maternidade
e justificada somente em razão dos filhos” (LINDA, Manuel – Família e Democracia. In: Humanística e
Teologia, Vol. 17. 1995, p. 8).
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A mulher contemporânea não aceita escolher entre a família e o trabalho,
porque para o seu desenvolvimento integral precisa de ambos; o casamento73
deixou de ser uma instituição que visa a procriação e educação dos filhos e a
manutenção de status social, para se tornar um contrato facilmente
revogável74.
No século XX assistimos a um processo em que a função pessoal se
sobrepôs à função institucional no seio da família, um corolário duma visão
do princípio da dignidade da pessoa humana75, que entende as relações
afetivas como um meio de desenvolvimento da personalidade do indivíduo,
na luta pela procura da felicidade.

73
“Convém aqui fazer uma advertência: quando falamos em casamento reportamo-nos ao ato constitutivo
de família tal como era encarado na altura, independentemente do formalismo que hoje reveste. De facto,
durante muito tempo o casamento foi encarado como um ato privado assente no consentimento. Era
considerado um ato privado, um pacto ou acordo entre duas vontades, primeiro entre as famílias, depois
entre os próprios nubentes. Tal acordo, quando não tinha a sua origem nas práticas violentas da exogamia ou
do rapto, encontrava a sua expressão jurídica mais adequada na ideia da compra e venda e, mais tarde, no
próprio contrato. Com efeito, foi sempre este o conceito jurídico e social do casamento em todos os povos
primitivos, ainda que a esse acordo lhe associassem certas solenidades tendentes a realçarem a importância
e o significado do ato (p. ex., a entrega de certos bens ou presentes), que permitiam também distingui-lo do
mero concubinato certas exigências e formalidades. Só a partir do Concílio de Trento o casamento passou a
revestir certas exigências e formalidades” (DIAS, Cristina Araújo - Do Regime Da Responsabilidade (Pessoal e
Patrimonial) por Dívidas dos Cônjuges (Problemas, Críticas e Soluções). Tese de Doutoramento. Universidade
do Minho: 2007, p. 43)
74
Este processo não se faz sem críticas. Marie WINN quando disserta sobre os problemas que afectam as
crianças não disfarça o seu horror pelo declínio da família tradicional, a independência financeira das
mulheres e o declínio da diferenciação de papéis dentro da família, rebelando-se contra a permissividade que
permite o ensino misto, a tolerância da homossexualidade, o declínio da igreja. (Marie WINN – Maria Children Without Childhood: Growing up too Fast in the World of Sex and Drugs. New York: Penguin Books,
1981, passim). Ainda no sentido de que toda a mãe devia voltar para casa, escreve Barry SANDER que “é a
família nuclear [mãe] que irá garantir a leitura, assim como a leitura é que irá garantir a sobrevivência da
infância, e, em ultima análise, da própria sociedade” (apud. BUCKINGHAM, David - Crescer na Era das Mídias:
após a morte da infância. Tradução de Gilka Girardello e Isabel Orofino. Florianópolis, 2006, p. 24).

Com efeito, “a geração de condições de autossubsistência, a segurança das pessoas e bens, a reprodução
da espécie, a educação das crianças, a perpetuação da memória dos antepassados, cuidados de saúde e de
higiene das crianças e dos idosos, a defesa da honra familiar são aspetos que a família da sociedade
moderna não consegue já reproduzir totalmente, em bloco” (PIRES, Edmundo Balsemão – Família e
Intimidade – aspetos da semântica moderna da intimidade e a individualização do sujeito. Revista Filosófica
de Coimbra. Coimbra. ISBN 9783587208519. Vol. 18, n.º 35, 2009. p. 91).
75
Enfatizamos, “uma visão”, porquanto, “o princípio da dignidade da pessoa humana parece pertencer
àquele lote de realidades particularmente avessas à claridade, chegando a dar a impressão de se obscurecer
na razão direta do esforço despendido para o clarificar” (ALEXANDRINO, José de Melo – Perfil Constitucional
da Dignidade da Pessoa Humana: um Esboço Traçado a Partir da Variedade de Conceções. Revista Brasileira
de Direitos Fundamentais & Justiça. Porto Alegre. ISSN 1982-1921. N.º 11, 2010, pp. 13/14).
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É axiomático que vivenciamos um “momento dinâmico no casamento”76:
já o dissemos, e agora enfatizamos, que a afetividade é o elemento fulcral da
família contemporânea77; a procura do parceiro não é determinada pela
política familiar, antes, os noivos do nosso tempo não se casam por
determinação dos pais, não têm como primeira motivação a manutenção do
status económico ou social, não são determinados por uma noção de partilha
de um caminho a dois fundados na estima e mútua consideração, antes,
escolhem-se por paixão e casam convictos de viverem um amor eterno78. Ao
amor (que muitas vezes é mera paixão!) é atribuída a função de fundar o
casamento, sendo também a sua sustentação.
Nas novas famílias a procriação não é uma consequência do casamento ou
da vida em comum, mas uma escolha ponderada, pensada, desejada, cientes
das dificuldades, mas movidos por um sonho que a racionalidade é impotente
para explicar79. A família é o espaço de realização pessoal, o pequeno mundo
que nos pode conduzir à felicidade, a “relação pura”80, onde se valoriza a
relação em si, caracterizada por uma visão simétrica do género, com uma

76
FRANKE, Katherine – The Curious Relationship of Marriage and Freedom. Garrison, Marsha, SCOTTO,
Elizabeth S. – Law. Policy, and the Brave New World of Twenty-First-Century Families. Cambridge University
Press, 2013. ISBN: 9781130987568, p. 87.
77
No mesmo sentido, afirma-se que a “família da pós-modernidade possuía a sua génese mais fincada no
afeto, no amor interpessoal e na valorização da dignidade do ser humano, observadas as peculiariedades que
envolvem o ser individualmente considerado” (MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus – Direito das
Famílias: Amor e Bioética. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2012. ISSB: 978-85-352-5520-1, p. 7)
78
“A ideia de que existe apenas uma pessoa no mundo com quem podemos unir-nos a todos os níveis; a
idealização da personalidade dessa pessoa, de tal modo que as falhas e as tolices próprias da natureza
humana desaparecem da vista; a imagem do amor como um raio, como algo que acontece à primeira vista; o
entendimento do amor como a coisa mais importante do mundo, face à qual todas as outras considerações,
particularmente de natureza material, devem ser sacrificadas; finalmente, a aceitação de que dar rédea solta
às emoções pessoais é algo de admirável, não interessando quão absurda e exagerada possa parecer aos
outros a conduta daí resultante” (Lawrence STONE, apud. GIDDENS, Antonhy – As Consequências da
Modernidade. 2ª edição. Oeiras: Celta Editora, 1995. (trad. Fernando Machado e Maria Rocha). ISBN: 9728027-27-3, p. 100/101.
79
Concordamos com a premissa de Rui VIANA de que se “a família é um fato natural, o casamento é uma
convenção social. O homem, por seu turno, deseja obedecer ao legislador, mas não pode desobeder à
natureza íntima. Assim, visa constituir uma família dentro da lei se possível; fora desta se necessário” (apud:
MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus – Direito das Famílias: Amor e Bioética. Rio de Janeiro:
Elsevier Editora, 2012. ISSB: 978-85-352-5520-1, p. 7).
80
GIDDENS, Anthony – Transformações da Intimidade: Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades
Modernas. Oeiras: Celta Editora, 1996. ISBN: 972-802-746X.
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valorização da autonomia individual, sendo esta sustentada no compromisso,
reciprocidade, intimidade, confiança mútua e autorreflexividade do self81.
As famílias da contemporaneidade são espaços entre iguais, onde o
homem já não é o chefe de família82, onde já nem se exige a presença do
homem na comunidade familiar, onde o sangue deixou de ser um requisito
fundamental83, onde nenhum dos membros da família abdica abnegado da
81
Seguimos aqui as reflexões de PACHECO, José – O Tempo e o Sexo. Lisboa: Livros Horizonte, 1998.
ISNB: 972-24-1033-4, p. 113 e ss.
82
“A abolição do poder marital, da posição do marido como chefe de família (apesar de o conceito jurídico
de “chefe de família” estar construído no masculino, excecionalmente poderia ser uma mulher, quando
casada e se o seu marido se encontrasse inválido ou incapaz de prover o sustento da família (conforme
WALL, Karin – Apontamentos sobre a família na política social portuguesa. Trad. Sofia Aboim Inglez e Pedro
Vasconcelos. Análise Social. Vol. XXX (2.º-3.º), 1995 (n.º 131-132), p. 433) e como representante dos filhos/as
menores e das incapacidades da mulher casada significou o triunfo da afetividade e dos laços emocionais
em relação à criança sobre a relação de poder entre o pai e os/as filhos/as” (SOTTOMAYOR, Maria Clara –
Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais em Caso de Divórcio. ver., aum. e atualiz., 5ª Edição.
Coimbra: Livraria Almedina, 2011. ISBN: 978-972-40-4509-0, p. 23).

Urge, no entanto, nunca esquecer, que as sociedades não mudam por decreto-lei, sendo que há ainda um
caminho longo e tortuoso a percorrer para que a igualdade formal se transforme numa igualdade material.
Neste sentido, apoiamo-nos nas palavras de Jorge MIRANDA: “a par da construção jurídica a fazer e refazer,
importa indagar da cultura cívica dominante na comunidade, das ideias preconcebidas e dos valores aí
assentes, da “Constituição viva”, da realidade constitucional” (MIRANDA, Jorge - Igualdade e participação
política da mulher. Lisboa. O Direito. Ano 130º n.1-2 (Jan.-Jun.1998), p. 31).
83
Partindo da definição de família das Nações Unidas, que desvaloriza a consanguinidade, Edmundo PIRES
identifica família como “determinados indivíduos humanos que compartilham recursos e vivem debaixo de
um mesmo teto e que, em conjunto, asseguram a sua própria reprodução ou sobrevivência. De qualquer
modo, o que define o universo familiar é um certo encerramento sobre si e uma distinção frente ao exterior,
quer frente ao mundo do trabalho quer em relação ao espaço público quer ainda frente às estruturas
políticas” (PIRES, Edmundo Balsemão – Família e Intimidade – aspetos da semântica moderna da intimidade
e a individualização do sujeito. Revista Filosófica de Coimbra. Coimbra. ISBN 9783587208519. Vol. 18, n.º 35,
2009. p. 114).

A importância da família conjugal – uma importância capaz de suplantar a família consanguínea – é coisa
recente no direito português e europeu e, por exemplo, só recentemente o cônjuge conquistou uma posição
relevante na linha de sucessíveis, sendo que, antes da reforma de 1977, era preterido, além dos descendentes
e ascendentes, pelos irmãos e sobrinhos do falecido (assim, OLIVEIRA, Guilherme de - O Sangue, os Afetos e
a Imitação da Natureza. Lex Familiae. Revista Portuguesa de Direito da Família. Coimbra. ISSN: 1645-9660.
a.5n.10 (2008), p. 6).
Quando analisamos a legislação civil vigente compreendemos que o legislador, mormente o legislador da
Reforma de 1977, reconhece este núcleo restrito como o paradigma da vida familiar moderna, mormente,
através do instituto sucessório, que não apenas limitou até ao quarto grau os colaterais que podem ser
chamados à sucessão legal, como e muito especialmente, a posição do cônjuge, que não apenas é hoje um
herdeiro legitimário (artigo 2157º do CC) como foi colocado na primeira linha de sucessão (artigo 2133º do
CC), sendo que, o seu quinhão sucessório, vai acrescer à sua meação dos bens comuns; a preferência
sucessória do cônjuge, mesmo quando esteja a concorrer com os descendentes, está plasmada no artigo
2139º do CC in fine, que lhe garante uma quota mínima de uma quarta parte da herança.
Nos anos mais recentes temos assistido a algumas alterações que apenas daqui a alguns anos podemos
compreender se são meramente conjunturais ou se algo de estruturalmente diferente começa a surgir ou
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plenitude da
superiores84.

sua

condição

humana,

sacrificando-se

por

interesses

A emancipação e independência da mulher é também – e sobretudo – um
caminho que se constrói com o crescimento das suas próprias
responsabilidades, que se evadem do governo do lar, para se situarem na pólis
e em toda uma panóplia de novas obrigações, muitas vezes vinculações
solitárias, porquanto e contrariamente aos desejos tantas vezes escritos,
demora a surgir “um homem novo”85, capaz de realizar as tarefas
domésticas86 e de cuidar da educação dos filhos, que cumpram na vivência
doméstica as virtudes que se apregoam no discurso público87.
ressurgir: como consequência da crise económica, do crescimento do desemprego, da dificuldade de os
jovens – e menos jovens – conseguirem uma remuneração suficiente para a sua independência financeira, a
pequena família que saiu da revolução industrial tende a aumentar, não apenas porque os filhos menores se
mantém em casa muito – muitíssimo para além da maioridade – como pais, sogros e tios do casal,
começam a regressar aos lares da família.
Concomitantemente assistimos ao paradoxo do crescimento das famílias monoparentais ou das pessoas
que escolhem viver sozinhas.
84
A reflexão remete-nos para os ensinamentos de Egdar MORIN no sentido de considerar que “nesta época
pós-moderna, perdura um valor principal e intangível que consiste no direito cada vez mais proclamado do
indivíduo se realizar à parte, num narcisismo de windsurfe, próprio de uma época do deslizar, em que a res
publica já não tem qualquer elo sólido, qualquer ancoragem emocional estável” (apud. BOLIEIRO, Helena e
GUERRA, Paulo. 2009. A Criança e a Família – uma Questão de Direitos(s), Visão Prática dos Principais
Institutos do Direito da Família e das Crianças e Jovens. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-321713-1, p. 531).
85
Efetivamente, apesar de um longo e sinuoso caminho se ter trilhado, parece-nos insofismável que
continuam a existir detalhes – e é nos detalhes que o diabo se esconde – inconscientes mas presentes, de
uma sociedade ainda falocêntrica; pensemos em algo trivial, como adoção dos apelidos do cônjuge pelo
casamento, que na nossa tradição e na nossa realidade se traduz pela mulher receber os nomes do marido,
sendo que, convém recordar, que o apelido é um importante reconhecimento de uma pessoa no seio de uma
família, de uma tribo, de um clã, inequívocas reminiscências do pensamento romano em que a mulher pelo
casamento abandonava a sua família para se integrar na família do marido.

Está tão cristalizado na reflexão social a diferenciação de géneros que, mesmo quando a pretendemos
criticar, não conseguimos fugir dos estereótipos; neste sentido são límpidas as palavras de Eduardo Sá que
ao analisar criticamente o princípio da preferência escreve: “será indiferente para um bebé (ou para uma
criança), que quem faz de mãe tenha ... barba e gravata. Se o pai for capaz de lhe falar com os olhos e de o
escutar com o coração” (SÁ, Eduardo – O Poder Paternal. In: in Volume Comemorativo dos 10 Anos do Curso
de Pós-Graduação “Proteção de Menores – Prof. Doutor F. M. Pereira Coelho”, n.º 12. Coimbra: Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito da Família, Coimbra, 2008. ISBN: 9789723215885, p.
79).
86
Sendo que, paradoxalmente, quando as mulheres começam a ter máquinas para as ajudar no trabalho
doméstico, aumentaram o número de horas que as mulheres dedicam ao trabalho doméstico (conforme o
estudo de Ruth Schwartz COWAN, citado por MOROZOV, Evgeny – The Internet Delusion: The Dark Side of
Internet Freedmon.. New York: Public Affairs, 2011. ISBN: 978-1-58648-874-1, p. 285).
87
Aparentemente em sentido contrário: “o cuidado com os filhos sempre da responsabilidade da mulher
também tem sofrido alterações, estas, talvez com maior velocidade. Com efeito, é cada vez mais comum a
pretensão dos homens de manter contactos diuturnos com seus filhos, organizando a sua agenda de
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O século XX é o século da democratização dos géneros88, da igualdade da
mulher, primeiro na lei89, paulatinamente na sociedade, consequência dos
hábitos de produção de guerra e do novo panorama social, da entrada da
mulher no mercado de trabalho e nas universidades90, da conquista da sua
independência, uma época de uma família pós-moderna, a família da
emancipação da mulher91, a família do controlo da natalidade em que o sexo

trabalho para não interferir na educação e participação das atividades dos filhos. Até bem pouco tempo tal
preocupação estaria circunscrita à mulher que exercesse trabalho fora de casa” (FILHO, Firly Nascimento –
Família, democracia e responsabilidade. In: Direito, Estado e Sociedade. Rio de Janeiro. ISSN 1516-6104. N.º
32, 2008, p. 95).
Entendemos que a divergência é apenas aparente: também nós não ignoramos que o panorama da
paternidade coeva é profundamente diferente da geração anterior, que existe uma arquitetura social que
convoca os homens para os trabalhos domésticos, mormente para o cuidado dos filhos; o que enfatizamos é
que a igualdade plasmada nas leis e apregoada no discurso social demasiadas vezes perde-se na porta do lar
conjugal, onde o papel do homem, na maior parte dos casos, é mais de auxiliar a mulher, do que o exercício
igualitário do governo doméstico.
88
Preferimos usar a locação “género” em detrimento de sexo; com este conceito pretendemos designar as
diferenças historicamente construídas entre o mundo masculino e o mundo feminino, restringindo a palavra
“sexo” para quando nos referimos à realidade biológica, na esteia de ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos
Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 30.
89
Os ideais de democratização da família, vitoriosos os meados do século, lograram libertar a mulher do
estatuto desigual em que o modelo anterior a confinava, para lhe dar um estatuto de igualdade perante a
sociedade e a lei”. OLIVEIRA, Guilherme de – “Queremos amar-nos… mas não sabemos como!. In: Temas de
direito da família / 2. ed. - Coimbra : Coimbra Editora, 2001. ISBN 972-32-1001-0, p. 335. Mas, como bem
recorda Rita Lobo XAVIER “a vida real das mulheres portuguesas continua a ser marcada por desigualdades
que nada têm a ver com a diferença entre os sexos, antes constituem verdadeiras discriminações atestadas
por resultados estatísticos” (XAVIER, Rita Lobo - Responsabilidades Parentais no séc. XXI. Lex Familiae.
Revista portuguesa de Direito da Família. Coimbra. ISSN: 1645-9660. a.5n.10(2008), p. 20).
90
Assim, não sufragamos as premissas de GOLDSCHEIDER and WAITE que sustentam que o grande
problema que onera as mulheres resulta de questão demográfica, que com o aumento da esperança média
de vida e com o declínio da fertilidade, tornou-se impossível às mulheres serem mães toda uma vida, pelo
que, o seu tempo é artificialmente dividido entre o tempo que são “mães” e o tempo que são “trabalhadoras”,
com grande prejuízo para as mulheres, que se vêm privadas do equilíbrio que as beneficiavam no tempo
medieval. (apud. BRINING, Margaret F., GARRINSON – The Division of Household Labor across Time and
Generation. In: Marsha, SCOTT, Elizabeth S. – Law. Policy, and the Brave New World of Twenty-First-Century
Families. Cambridge University Press, 2013. ISBN: 9781130987568, p. 64).
91

Do que fica escrito não é lícito inferir que a emancipação da mulher é um fenómeno do século XX; a
referência deve-se ao facto de ter sido neste século, especialmente na ressaca das guerras, que o estatuto de
igualdade da mulher surgiu, primeiro na lei, depois na sociedade, num processo que nada teve de simples
nem de linear; se procurarmos a “origem do mundo” feminino, para repristinar a polémica obra de Courbet,
devemos encontrar na Revolução Francesa os fundamentos para a igualdade dos séculos, mormente nas
inesquecíveis palavras de Olympe de GOUGES: se a mulher pode ir para o cadafalso então, coerentemente,
poderá votar e governar a polis (sendo que, por uma das curiosidades da história, a feminista francesa não
morreu no cadafalso, antes abatida a tiro numa praça). Sobre a conquista dos direitos políticos pelas
mulheres vide RAPOSO, Vera Lúcia Carapeto – O Poder de Eva: o Princípio da Igualdade no Âmbito dos
Direitos Políticos; Problemas Suscitados pela Discriminação Positiva. Coimbra: Livraria Almedina, 2004. ISBN
9789724019857, pp. 67 e ss.
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está dissociado da conceção, a família dos divórcios92, das famílias
monoparentais93, a família das procriações medicamente assistidas94, do

Se interpretarmos a literatura “a história da formação da “eleição amorosa” está associada a uma visão
mitíco-poética sobre a génese da independência da mulher que se justificam aspectos no trato entre os sexos
e na independência da mulher que se justificam aspectos da ideia de eleição: a espontaneidade e a mútua
escolha” (PIRES, Edmundo Balsemão – Família e Intimidade – aspectos da semântica moderna da intimidade
e a individualização do sujeito. Revista Filosófica de Coimbra. Coimbra. ISBN 9783587208519. Vol. 18, n.º 35,
2009. p. 94).
92
Importa sublinhar que os divórcios não são uma descoberta da pós-modernidade; se vasculharmos na
história, encontramos no Direito Romano uma figura semelhante, sendo que o casamento apenas se
mantinha enquanto durasse a affectio maritalis, extinguindo-se o casamento quando a afectividade entre os
cônjuges se cessava; o princípio da perpetuidade do casamento é uma conquista posterior do cristianismo!
“O divórcio proliferou nos finais da República: César Augusto teve de tomar medidas contra ele. Em termos
sociológicos, afigura-se que o divórcio seria prática em classes elevadas; quando generalizado, ele causaria
graves perturbações sociais, designadamente pelo desamparo da mulher” (CORDEIRO, António Menezes –
Divórcio e Casamento na I República: Questões Fraturantes como Arma de Conquista e de Manutenção do
Poder Pessoal. In: Revista da Ordem dos Advogados - ROA, 2012 (Ano 72), nº 1, p. 50).

No Direito Sumério o divórcio era permitido quando houvesse esterilidade da mulher ou quando o marido
abusasse dos maus tratos ou abandonasse o lar; no Código da Hámurabi, a incapacidade da mulher para um
adequado governo do lar, legitimava o marido a divorciar-se. Na Grécia Antiga divórcio era trivial, sendo a
consequência a restituição do dote. No Antigo Testamento eram consentidos o divórcio e o recasamento.
(sobre o tema vide PACHECO, José – O Tempo e o Sexo. Lisboa: Livros Horizonte, 1998. ISNB: 972-24-1033-4,
p. 59 e ss.).
O Antigo Testamento admitia o repúdio, sendo que apenas no Novo Testamento é que esta prática é
condenada e o casamento começa a ser interpretado como indissolúvel (Evangelho de S. Marcos e a famosa
frase “não separe o homem o que Deus juntou”).
93
Sendo que o aumento das famílias monoparentais continua a ser entendido como uma causa do
aumento da negligência juvenil (conforme LAW, Stephen – The War for Children`s Mind. New York: Routledge,
2006. ISSN: 0-415-37855-9, p. 74).
94

O desenvolvimento técnico que permite a conceção medicamente assistida é uma espécie de
tempestade perfeita fruto, por um lado das descobertas científicas, da capacidade do homem se substituir ao
“criador ou à natureza” e por outro das circunstâncias da arquitetura da sociologia moderna que arrasta a
maternidade para idades muito mais avançadas, para um tempo em que o corpo pode já não acompanhar o
apelo da maternidade e o decréscimo das crianças disponíveis para adoção, quer por uma nova moralidade
sexual, uma nova moralidade relacionada com o abandono e entrega de crianças, a acessibilidade e a eficácia
dos meios contracetivos, a facilidade do recurso ao aborto, que tudo conjugado, produziram uma diminuição,
assustadora no mundo ocidental, na natalidade.
A admissibilidade das técnicas de procriação medicamente assistida suscita um conjunto de questões
jurídicas que não podemos ignorar; devem ser admitidas? Para todos os casais ou apenas para os que estão
ligados pelo casamento? Para casais heterossexuais ou devem estender-se aos casais do mesmo sexo?
Deve o dador de gâmetas ser pago? E a dadora de óvulos? E a maternidade de substituição deverá ser
gratuita ou poderá ser onerosa? Têm estas pessoas uma relação de parentalidade com as crianças? E que
destino dos embriões em excesso? E em que circunstâncias se deve permitir a procriação post mortem?
Sobre o tema vide SUTHERLAND, Elaine E. – Imperatives and Challenges in Child and Family Law. In: The
Future of Child and Family Law International Predictions. Cambridge University Press, 2013. ISBN:
9781139035194, p. 41 e ss.
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casamento e adoção por pessoas do mesmo sexo95, da sublimação do amor
conjugal96.
A família da sociedade moderna está umbilicalmente conexionada com
uma noção de espaço de intimidade97, a esfera privada como espaço de
satisfação e de cuidados emocionais, um “lugar de afetos”98, construída sobre
o signo do amor99 ou amor paixão100, no qual assistimos a “diversas formas
de modelação cultural da intimidade, que vão desde as questões relativas à
identificação dos estados amorosos (estar ou não estar apaixonado), à escolha
95
Para uma visão crítica, onde o A. se insurge contra a utilização involuntária das crianças como meios de
transformação social à custa da exposição das crianças, vide ARAÚJO, António de – Crimes Sexuais contra
Menores: entre o Direito Penal e a Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. ISBN: 972-32-1349-4, p. 248
e ss. O A. recorda Manuel de ANDRADE para concluir sobre o irracional de legalizar a adoção por casais
homossexuais porquanto “o legislador sensato não procura implantar ideias quiméricas de convivência
social, inviabilizadas por circunstâncias que não pode vencer e plasmar como for preciso” (Ibidem, p. 255).
Uma visão crítica da adoção por casais do mesmo sexo é ainda perfilhada por LEITE, Eduardo de Oliveira Adoção por Homossexuais: Adultocentrismo X Interesse das Crianças. In: CAMPOS, Diogo Leite de e
CHINELLATO, , Silmara Juny de Abreu (coordenadores) - Pessoa Humana e Direito. Coimbra: Livraria
Almedina, 2009. ISBN 978-972-40-3537-6, pp. 65-118;
96
O amor conjugal que “é capaz de levar o ser humano a um estado divino de alma, inspirando o homem e
as suas atitudes na vida. Aí reside a importância do reconhecimento jurídico das várias modalidades de
família, da rutura das relações conjugais desastrosas, da aceitação social do próximo que, mesmo excêntrico
e diferente, possui o direito subjetivo de procurar os reflexos de sua alma nas escolhas amorosas que faz”
(MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus – Direito das Famílias: Amor e Bioética. Rio de Janeiro:
Elsevier Editora, 2012. ISSB: 978-85-352-5520-1, p. 10).
97
Neste sentido, refere-se “um sentido existencial que, no imaginário moderno, só poderia ser encontrado
na intimidade, esse refúgio último da verdade, tantas vezes contraposto a uma esfera pública – do trabalho,
da política – marcada pela competição e pela frieza e impessoalidade das relações sociais. Neste sentido, a
intimidade e uma sexualidade livres são, antes de mais, sintomas do que normalmente se designa por
processo de individualização, ou seja, o movimento histórico em que o individuo e o seu bem-estar se tornou
mais importante do que a comunidade e a reprodução de uma linhagem familiar” (ABOIM, Sofia – A
Sexualidade dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 40/41).
98

DINIZ, João Seabra – Família Lugar dos Afetos. In: LEANDRO, Armando, LÚCIO, Álvaro Laborinho –
Estudos em Homenagem a Rui Epifânio. Coimbra: Livraria Almedina, 2010. ISBN 978-972-40-4069-1, pp. 143;
99

Não se infira do que deixamos escrito que o amor seja uma descoberta da modernidade; todos lemos
Shakespeare; o que enfatizamos era que o casamento era um negócio demasiado importante para ser
decidido pelo amor, como Kant ensinou; o amor erótico vivia-se fora do casamento, mormente na aristocracia
mais ociosa: em rigor, mais do que amor, falava-se de paixões, um padecimento considerado quase doentio,
uma irracionalidade desnecessária e frugal.
Sobre o casamento “tradicional” vide GIDDENS, Anthony - Modernidade e Identidade Pessoal. 2ª Edição.
Oeiras: Celta Editora, 2001. ISBN: 972-8027-73-7, p. 83 e ss.
100
“O amor romântico reorientou o casal para um relacionamento complexo, onde a auto-exploração,
auto-desenvolvimento, espontaneidade, empatia, ternura, troca de olhares e de gestos, busca interior,
contacto físico e carinho, e troca de afetos e sentimentos, se conjugam no relacionamento erótico. Em parte,
o amor romântico supõe uma maior igualdade e partilha verbal e não verbal, constante e quotidiana, com o
parceiro amoroso” (PACHECO, José – O Tempo e o Sexo. Lisboa: Livros Horizonte, 1998. ISNB: 972-24-10334, p. 87).
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dos parceiros (ser ou não a pessoa certa), à fecundidade (ter ou não ter
condições para, em conjunto, gerar filhos) e ao fim do amor (toda a paixão
amorosa envolve a crise da perda do amor)”101.
A família contemporânea centrou-se na noção de par conjugal, sendo que
a expressão deve ser lida de forma suficientemente ampla para enquadrar os
casais formados por pessoas do mesmo sexo, numa livre eleição amorosa
assente em critérios meramente afetivos, tantas vezes superficiais ou
emotivos, com uma ampla liberdade inaudita na história, livre de
constrangimentos sociais e económicos. A família como espaço de
intimidade102 é visível na própria arquitetura da construção urbana, na
tipologia dos lares, na conceção do lar como um espaço fechado ao exterior,
mas também fechado dentro do interior da família, enquanto corolário do
íntimo sobre o social103.
Não obstante os recorrentes queixumes de que a família é uma fonte de
repressão, um pequeno reino governado por tiranos, uma imposição social
castradora da liberdade individual, os vaticínios de que é uma instituição
decadente e condenada a desaparecer, uma interpretação descomplexada
obriga-nos a reconhecer que a crise da família é mais fábula que realidade,
que a instituição familiar continua a ser um espaço privilegiado de
sociabilidade104 e de afetos, que a sociedade familiar continua a ser absorvida

101
PIRES, Edmundo Balsemão – Família e Intimidade – aspectos da semântica moderna da intimidade e a
individualização do sujeito. Revista Filosófica de Coimbra. Coimbra. ISBN 9783587208519. Vol. 18, n.º 35, 2009.
p. 92.
102

A natureza intimamente privada da vida familiar carrega consigo também dificuldades, mormente
quando se pretende estudar os comportamentos intrafamiliares: “a ideologia que consagra a família como
um lugar privado encoraja também a sua capacidade de resguardo em relação à comunidade exterior e tende
a legitimar uma representação da criança que, apagando a sua qualidade pública de cidadã, a menoriza e
encara como propriedade exclusiva dos pais – para o melhor e para o pior” (PINTO, Manuel - A infância como
construção social. PINTO, M. y SARMENTO, M. J. (Eds.) As crianças: Contextos e identidades. Braga: Centro
de Estudos da Criança, Universidade do Minho, 1997, p. 96).
103
Sobre a questão arquitectónica na construção da família moderna vide SARTI, Raffaella - Casa e família :
habitar, comer e vestir na Europa Moderna. 1ª ed. Lisboa : Estampa, 2001 (Temas de Sociologia ; 15). ISBN
9723316714; especificamente sobre crianças, SARAMAGO, Silvia – O Lugar dos Espaços Domésticos nos
Processos de Construção das Identidades das Crianças (Dissertação de Mestrado) Lisboa, ISCTE. Vide ainda
AMARO, Fausto – Cidades Amigas das Crianças. In: LEANDRO, Armando, LÚCIO, Álvaro Laborinho – Estudos
em Homenagem a Rui Epifânio. Coimbra: Livraria Almedina, 2010. ISBN 978-972-40-4069-1, pp. 89-97, que se
debruça sobre uma iniciativa da Unicef de 1996, que procura aumentar a qualidade de vida das crianças nas
cidades.
104
Recordamos aqui as premissas de Aristóteles para quem a família é o primeiro quadro de sociabilização
do ser humano (conforme CAMPOS, Diogo Leite de - Eu-tu : o amor e a família : e a comunidade : eu-tu-eles.
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como um espaço de realização pessoal, que mesmo na sua multiplicidade,
continua a ser a referência e paradigma das relações pessoais.
A crise da família105, o desaparecimento da família, a morte da família, a
desfuncionalização da família106, para recordar alguns dos mais citados
jargões, são exageros semânticos, que simbolizam apenas o surgimento de
uma nova arquitetura das relações familiares, que, como em qualquer outra
rutura, não é mais do que um recomeço para uma forma diferente de
interpretar a noção secular de família107. Que não está em extinção! Porque
faz parte da ordem natural das coisas.
Com efeito, “mais do que falar em crise da família, deve falar-se em crise
de um certo modelo de família, isto é, a família estável e harmoniosa, afetiva
e fecunda, governada por regras rígidas de divisão de trabalho e assente numa
hierarquia entre homem e mulher, pais e filhos”108. A crise da família a que se
alude é a crise do modelo de família tradicional, centrada na hoje arcaica
figura do pai de família, o poder marital como fonte da relação familiar, a
subjugação da mulher, num casamento que simultaneamente era libertação e
cativeiro.

4. A família democrática: pressupostos de uma história em
construção.
In: Comemorações dos 35 anos do código civil e dos 25 anos da reforma de 1977 / Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 2004..vol. 1. ISBN 972-32-1256-0, p. 41)
105

Usamos a expressão, bem cientes que “soa a slogan de uma direita para a qual só há um modelo de
família; para a qual um mau casamento é sempre preferível a um divórcio e para quem um aborto é sempre
um crime” (SILVA, Mónica Leal – A Crise, a Família e a Crise da Família. Lisboa: FFMS, 2012. ISBN: 978-9898424-64-8, p. 15).
106

MARTINS, Rosa – Menoridade, (In)capacidade e Cuidado Parental. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.
ISBN 978-972-32-1591-5, p. 154.
107
Assertivamente ensina Antunes VARELA: “as instituições sociais, e bem assim os instrumentos jurídicos
que lhe servem de suporte coercitivo, se encontram em permanente evolução, apesar do fundo perpétuo da
natureza humana e dos seus eternos atributos [...] Mas há, indubitavelmente, períodos da história em que a
evolução decorre em termos mais acelarados que outros” (VARELA, Antunes – A Evolução Histórica da
Sociedade Familiar. Direito e Justiça. Lisboa. ISSN: 0871-0376. Volume de Homenagem ao Prof. Doutor
Manuel Gonçalves Cavaleiro Ferreira, Vol II, 198171986, p. 33).
108
PEDROSO, Joao e BRANCO, Patrícia – Mudam-se os tempos, muda-se a família. As mutuações do acesso
ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal. Revista Critica de Ciências Sociais. Coimbra. ISSN:
2182-7435 82, 2008 (Setembro), p. 55. No mesmo sentido MARTINS, Norberto – Os Direitos das Crianças
para Terem Direito a uma Família. In: LEANDRO, Armando, LÚCIO, Álvaro Laborinho – Estudos em
Homenagem a Rui Epifânio. Coimbra: Livraria Almedina, 2010. ISBN 978-972-40-4069-1, p. 199.
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Durante muito tempo, demasiado tempo, as democracias modernas
conviveram com a contradição de um espaço público tendencialmente
democrático e de um espaço privado de cariz ditatorial, um poder totalitário
do homem sobre a sua mulher e os filhos, em nome de uma putativa
integridade da sociedade conjugal e da importância económica e social da
família. É hoje insofismável a necessidade de “levar um pouco de democracia
à família, essa instituição autoritária, fechada, repressiva, a qual terá de ser
iluminada e moldada pelos valores e mundividência cultural da sociedade,
essencialmente aberta e democrática”109.Urge trazer a democracia para o lar
conjugal, para a cozinha, para o cuidado com os filhos, para o quarto
conjugal, porque a igualdade não pode ficar na ombreira da porta, fazendo da
igualdade dos cônjuges um “oximoro da modernidade”110!
É neste contexto que emerge a designada família democrática111, que se
concetualiza pela integração nos cânones familiares dos primados da
igualdade e da liberdade, o esbater dos preconceitos sobre a desigualdade dos
géneros, a condição de poder escolher em liberdade o seu próprio destino,
numa sociedade em que se procura que dois se unam, sem a subjugação de
um ao outro112.
Quando se alude à democratização da família, pretende-se reescrever a
relação de autoridade entre os membros da sociedade familiar, atacar o
preconceito do masculino sobre o feminino, tratar homens e mulheres como
iguais nas suas diferenças, sem predomínio de um sobre a outra, destruindo
os alicerces da hierarquia sexual, carrilando para o seio da família os
princípios democráticos que regulam a sociedade enquanto um todo.

109

LINDA, Manuel – Familia e Democracia. In: Humanística e Teologia, Vol. 17. 1995, p. 1

110

Assim, SUTHERLAND, Elaine E. – Imperatives and Challenges in Child and Family Law. In: The Future of
Child and Family Law International Predictions. Cambridge University Press, 2013. ISBN: 9781139035194, p.
24.
111
Já em 1994, quando a Organização das Nações Unidas evocou a família, por ocasião da comemoração
do Ano da Família, aludiu a esta instituição como a menor democracia no seio da sociedade.
112
Não sem alguma dose de optimismo, porque há uma abismal diferença entre o discurso público e as
práticas privadas, escreve Helena MELO et. al. que “a realidade social evidencia uma, cada vez maior,
equiparação entre os dois sexos, na medida em que ideias como a do homem não desempenha tarefas
domésticas, ou de que os cuidados com as crianças, designadamente as de tenra idade, pertencem às
mulheres, estão desacreditadas e destituídas de sentido em muitos lares” (MELO, Helena Gomes et. al. Poder Paternal e Responsabilidades Parentais. Lisboa, Quid Juris, 2009. ISBN: 9789727245406, p. 65).
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Sustenta-se a imperatividade de um modelo familiar de responsabilidades
e tarefas repartidas, quer no que concerne à procura dos rendimentos
familiares, quer do governo doméstico, quer nas relações com o cuidado dos
filhos, que deixam de ser uma vinculação do mundo feminino para se tornar
numa missão coletiva do casal.
Num segundo momento, o primado da família democrática deixa de se
cingir às relações entre os cônjuges para se estender à parentalidade, sendo
que, também as relações entre pais e filhos se deveriam nortear pelo princípio
da igualdade e da liberdade. A autoridade parental dilui-se numa obrigação
de respeitar os filhos na sua individualidade, na perda do direito de impor aos
filhos a sua visão do mundo, antes, a imperatividade de ajudar os filhos a
descobrirem a sua própria mundividência, com respeito pelas suas
idiossincrasias, substituindo as “ordens” pelo “diálogo”, exercendo a
parentalidade através de uma negociação entre pais e filhos113, de um diálogo
entre iguais114 usando apenas a força da argumentação como elemento
dissuasório115.
Assim, quer na relação conjugal, quer na relação filial, procuram-se
consensos através da negociação, sendo proscritos os exercícios de
dominação, porque estes teriam um cariz ditatorial, inadmissíveis no
paradigma atual legitimatório da parentalidade; na família democrática a
autoridade não é inata, mas uma conquista através da negociação e da
argumentação, não existindo espaço para a tirania no seio da família. Como
GIDDENS entendemos que a família democrática caracteriza-se por uma
igualdade emocional e sexual, coparentalidade, autoridade negociada com os
filhos, direitos e responsabilidades partilhadas.

113
Sobre o tema vide FINCH, Janet e MASON, Jennifer – Negotiating Family Responsibilities. London e New
York: Tavistock/Routledge, 1993. ISBN 0-203-39320-1;
114
Evidentemente que estas noções não se desenvolveram sem contradita; sobre as objeções à paridade
entre pais e filhos vide WILLIAMS, Stephen e WILLIAMS, Lynda - Space Invaders: the Negotiation of Teenage
Boundaries through the Mobile Phone. The Sociological Review. Keele. ISSN: 1467-954X Volume 53, Issue 2,
pp. 316.
115
Num sentido que preferimos, onde a noção de autoridade não se desvanece, subscrevemos a proposta
de que “o respeito, o diálogo, o carinho que devem caracterizar as relações entre adultos e as crianças na
convivência familiar não dispensam as normas e a disciplina, a exigência e a responsabilidade que cabe a
cada membro” (VILARDO, Maria Algaé Tedesco e FIALHO, António José – Alienação Parental – Quando o
Amor Dá Lugar ao Ódio. Revista do CEJ: Dossiê Temático: Crimes contra a Autodeterminação Sexual com
Vítimas Menores de Idade. Centro de Estudos Judiciários. Numero 15, 2011. ISSN: 1645-829X, p. 173).
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A família deixa de ser interpretada como um valor em si mesmo, mas
como um meio que visa proporcionar um ambiente propício para o
desenvolvimento individual da personalidade de cada um dos seus membros,
a soma de vários projetos individuais harmonizáveis entre si, pelo que, o
projeto coletivo de família apenas mantém a sua integridade quando serve os
interesses específicos de cada um dos seus membros.
Do que fica escrito, com facilidade se infere a precariedade do vínculo
matrimonial, que despido de valores supraindividuais, fica dependente de um
sentimento subjetivo116 e individual de felicidade, o que explica a
instabilidade do vínculo conjugal e a banalização do divórcio117. Se a família e
o casamento têm por missão a satisfação pessoal e o desenvolvimento da
personalidade de cada um dos membros desta família, o vínculo só deve
perpetuar-se quando e na medida em que este desiderato é alcançado, sendo
a ausência de felicidade o fundamento mais forte para fazer cessar o vínculo e
procurar reconstruir a felicidade numa nova realidade familiar: o casamento
já não é até que a morte os separe, mas uma relação “que dura enquanto se
mantiver compensadora para quem nela está envolvido”118.
Os princípios da família democrática foram (começaram a ser)
materializados no ordenamento jurídico lusitano com a Reforma do Código
Civil de 1977, que incorpora as modificações constitucionais exigidas pelo

116
Consequência do pensamento católico sobre o casamento, a noção de matrimónio como um
sacramento indissolúvel, secularmente que ao casamento estava conexionada uma noção de culpa, com
origem no pecado original; e, porque a laicização do Estado não fez tábua rasa de toda uma tradição judaicocristã, o princípio da culpa norteava a licitude do divórcio, que apenas era admissível mediante a alegação e a
prova da culpa do outro, partindo da premissa que “quando os cônjuges se portam bem, o casamento vai
durar “até que a morte os separe” (GERSÃO, Eliana - Transformação social, divórcio e responsabilidades
parentais. In: LEANDRO, Armando e LÚCIO, Álvaro Laborinho -Estudos em homenagem a Rui Epifânio.
Coimbra: Livraria Almedina, 2010. ISBN 978-972-40-4069-1, p. 226).

Abandonado o conceito de casamento enquanto Instituição, estabelecida a natureza jurídica contratual do
casamento, aliada à convicção que a finalidade última do casamento é a recíproca felicidade dos cônjuges,
geraram-se as condições sociais necessárias para uma reformulação das causas de cessação do casamento
e, por isso mesmo, da própria noção jurídica de casamento em si mesma.
117
Porque a realidade é multifacetada, importa ter presente que a banalização do divórcio conduziu à sua
desdramatização, o que tem aspetos importantes, nomeadamente permite que a catarse se realize de modo
menos dramático e permita que os agora ex-cônjuges possam manter uma relação mais saudável, o que é
tremendamente importante para a parentalidade e para um exercício saudável e em comum da autoridade
parental.
118
SIMÕES, Taborda, MARTINS, Rosa, FORMOSINHO, M. D. - Regulação do Exercício do Poder Paternal:
Aspectos Jurídicos e Avaliação Psicológica. In: FONSECA, António Castro et al - Psicologia forense. Coimbra.
Livraria Almedina, 2006. ISBN 978-972-40-2853-8, p. 497.

385 |

Hugo Cunha Lança

Pinceladas sobre a condição jurídica da mulher

princípio da igualdade e da proibição de discriminação em razão do género
que, recorde-se, são um corte epistemológico com a situação jurídica e social
anterior119.
Com efeito, com a revolução de 25 de Abril o ordenamento jurídico
lusitano anexou os ventos que sopravam na Europa e existe hoje uma
igualdade formal entre os géneros, com matriz constitucional (art.º 13º da
CRP). Hoje todas as normas legais que discriminam negativamente a mulher
foram abolidas do nosso ordenamento (e, no percurso, também as que faziam
uma discriminação positiva120).
Se os ventos da modernidade iluminaram o legislador e a condição
jurídica da mulher é hoje uma insofismável realidade no direito legislado, é
um erro pensar que este é o fim da história e que o horizonte não oferece
velhos e novos problemas.
Se a Reforma foi um ponto de viragem no Direito da Família Português é
importante não escamotear que “uma reforma não se limita a espelhar a
realidade mas tem sempre uma finalidade pedagógica ou uma ambição
criadora”121. Ambição que urge concretizar.
Se a legislação pode desempenhar um papel importante para mudar
mentalidades, os preconceitos não se mudam por decreto-lei; assim, os
hábitos sociais dominantes não se esfumaram pela revogação formal da
normatividade legal que acentuava uma forma de pensar socialmente
dominante que remetia a mulher para um papel secundário.
Porque será ingenuidade não reconhecer que existe um imenso caminho a
trilhar da igualdade formal à igualdade material, uma colossal diferença entre
o direito legislado e aplicado. Continuam a ser sonegados às mulheres cargos
de direção, a sua participação na política apenas aumentou através da
imposição de quotas, continua a subsistir uma diferença salarial entre os

119
No mesmo sentido que nós, afirma-se que está plasmada na lei a “nova conceção de família [que] é uma
família igualitária, participativa e democrática” (SOTTOMAYOR, Maria Clara - Existe um poder de correcção
dos pais? A propósito do Acórdão do STJ, de 05-04-2006 . Lex familiae. Revista Portuguesa de Direito da
Família. Coimbra. ISSN: 1645-9660. a.4n.7(2007), p. 118).
120
121

Com raras exceções, tais como a lei da paridade.

SOTTOMAYOR, Maria Clara - A Situação das Mulheres e das Crianças 25 anos após a Reforma de 1977.
In: Comemorações dos 35 anos do código civil e dos 25 anos da reforma de 1977 / Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. Vol. 1. ISBN 972-32-1256-0, p. 90.
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géneros, a maioria do trabalho doméstico continua a escrever-se no feminino
e a mulher continua a ser a principal figura de referência na parentalidade.
A libertação sexual da mulher é uma realidade a construir, porque não
obstante a igualdade jurídica formal, uma arquitetura social mais igualitária,
continua patente um duplo padrão sexual: se é axiomática a existência de um
movimento de libertação, a existência de um novo código moral relativo à
sexualidade em geral e à sexualidade feminina em particular, mais ajustado à
necessidade de compreender o prazer sexual no feminino, a aceitação do
direito ao prazer, não podemos escamotear que ainda vagueia pela moral
social uma duplicidade na interpretação da sexualidade masculina e feminina,
ainda não se tendo extirpado as grilhetas puritanas na duplicidade como a
sexualidade dos géneros é socialmente interpretada. Sem eufemismos, um
homem que tem muitas mulheres é credor de admiração social, uma mulher
que tem muitos homens continua a ser vista (e a ver-se!) como leviana. Pior
do que isso, mesmo entre os mais jovens, o empirismo ensina-nos que
alguma liberdade sexual feminina continua a ser interpretada como uma falta
de caráter e de valores morais122. A virgindade continua a ser um valor a
122
Um dos múltiplos exemplos dos quais se podem inferir o preconceito é na forma como se continuam a
culpar as mulheres pelas violações que são vítimas; esta temática foi muito bem transposta para o cinema
por Jonathan Kaplan no filme, baseado em factos reais, Os Acusados, em que Jodie Foster representa a lusoamericana Cheryl Araújo, uma jovem de parcos recursos que uma noite foi divertir-se a um bar, frequentado
por universitários, tendo sido violada neste bar, perante a complacência de uma multidão eufórica; filme
oferece uma visão poderosa sobre a natureza humana e sobre a moral individual e sobre uma sociedade (e
um Direito) onde as mulheres violadas são consideradas culpadas das suas violações, por inadimplemento
de uma obrigação de recato.

A conceção da mulher culpada da sua violação, mais do que mitos urbanos de uma sociedade machista e
marialva, tinha repercussões na legislação (v.g. a atenuação especial na violação, quando a vítima, através do
seu comportamento tiver contribuído de forma sensível para o facto – n-º 3 do art. 201 do DL n.º 400/82, de
23 de Setembro Código Penal de 1982) e, obviamente, também na jurisprudência (por todos, o que ficou
conhecido como Ac. do Macho Latino – Ac. STJ de 18/10/1989 (Vasco Tinoco) no qual se faz referência as
duas ofendidas, raparigas novas mas mulheres feitas, que não hesitaram em pedir boleia em plena coutada
do macho latino o que em muito contribuiu para a sua violação. Cite-se o douto Acórdão: “II - Não obstante
tratar-se de um crime repugnante, e ajustada a pena de 3 anos de prisão para o agente de crime de violação
quando a ofendida contribui para a sua realização.
III - Contribui para a realização de um crime de violação a ofendida, rapariga nova mas mulher feita que: a)
Sendo estrangeira, não hesita em vir para a estrada pedir boleia a quem passa; b) Sendo impossível que não
tenha previsto o risco em que incorre; c) Se mete num carro, com outra e com dois rapazes, ambas
conscientes do perigo que corriam, por estarem numa zona de turismo de fama internacional, onde abundam
as turistas estrangeiras com comportamento sexual muito mais liberal do que o da maioria das nativas; d) E
conduzida durante alguns quilómetros pelo agente, que se desvia da estrada para um sítio ermo; e) E puxada
para fora do carro e tenta fugir, mas e logo perseguida pelo agente, que a empurra e faz cair no chão; f) Sendo
logo agredida por ele com pontapés, agarrada pela blusa e arrastada pelo chão cerca de 10 metros; g)
Tentando ainda libertar-se, e esbofeteada, agarrada por um braço e ameaçada pelo agente com o punho
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defender123: expressões como “perder a virgindade”124, como se o ato sexual
extirpasse a candura feminina, são a prova provada de que a exigência da
mulher imaculada ainda sobrevive no inconsciente coletivo. Como a mulher
continua a ser coisificada na relação sexual, num estereótipo criado, mantido
e difundido pela pornografia125. E os estereótipos de género continuam bem
presentes na cultura popular (basta ver a publicidade que jorra da televisão,
para perceber que a mulher continua a ser interpretada como fada do lar).
O casamento é hoje um contrato descartável126, patente nas elevadas taxas
de divórcio127, nas famílias que se transformaram em constelações de

fechado; h) E intimidada assim, pelo agente, que lhe tira os calções e as cuecas, não oferece mais resistência
e, contra a sua vontade, e levada a manter relações sexuais completas pelo primeiro; e i) Apos ter mantido, a
força, relações sexuais, com medo de que o agente continuasse a maltrata-la, torna-se amável para com ele,
elogia-o, dizendo-lhe que era muito bom no desempenho sexual e assim consegue que ele a leve ao local de
destino, onde a deixou”. (in BMJ n.º 390, Ano 1989, pág. 160).
123
Neste sentido, “sendo certo que o axioma que uma mulher que perde a virgindade fora do casamento
nunca mais é mulher como era parte dos arquétipos do passado, não obstante todas as transformações na
moral sexual “ainda se continua a atribuir uma importância maior à virgindade das raparigas e à manutenção
de um certo decoro (por exemplo, não ter demasiados parceiros sexuais)” (ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos
Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 44/45).
124

Que se aplica ao coito vaginal, resquícios de uma visão coitocêntrica que se mantém incólumes.

125

Aportações interessantes para o problema são oferecidas por BELEZA, Maria Teresa
Pizarro - Mulheres, Direito, Crime ou a Perplexidade de Cassandra. Lisboa: AAFDL,
1993. s/ISBN, pp. 353 e ss., DWORKIN, Andrea – Against the Male Flood: Censorship,
Pornography, and Equality. In: CORNELL, Drucilla – Feminism and Pornography. New
York: Oxford University Press, 2000. ISBN: 0-19-878250-0, pp. 19 e ss., HARDY, I.
Trotter – The Proper Legal Regime of “Cyberspace”. University of Pittsburgh Law
Review. Pittsburgh. ISSN 0041-9915. Vol. 55 (1993-1994), p. 1028, MaCKINNON,
Chatharine A. – Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University
Press, 1991. ISBN: 0-674-89645-9, pp. 195 e ss., OST, Suzanne – Child Pornography and
Sexual Grooming. Legal and Societal Responses. Cambridge: Cambridge University
Press, 2009. ISBN: 978-0-521-88582-9, pp. 105 e ss. e SOTTOMAYOR, Maria Clara –
Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Livraria Almedina, 2014. ISBN: 978-972-405588-6, p. 251

126
LANÇA, Hugo Cunha – Breves Considerações à Lei do Casamento Descartável. Beja, 2010. Disponível
em: http://www.verbojuridico.com/doutrina/2010/hugolanca_casamentodescartavel.pdf
127
Procurando suporte na psicologia, enfatiza-se as consequências nefastas do divórcio reconhecido como
um grande rompimento no processo do ciclo de vida familiar, afetando os membros da família em todos os
níveis geracionais, tanto a família nuclear como a ampliada. Ele provoca uma crise para a família como um
todo e também para cada indivíduo que a compõe, aumentando a complexidade das tarefas
desenvolvimentais que o grupo familiar estiver vivenciando no momento em que ocorrer (Carter &
McGoldrick, apud: RAMIRES, Vera Regina – As Transições Familiares: A perspetiva de Crianças e PréAdolescentes. Psicologia em Estudo. ISSN 1413-7372. Maringá, v. 9, n. 2, 2004, pp. 183-193;

| 388

Pinceladas sobre a condição jurídica da mulher

diferentes relações128, onde se conjugam os meus, os teus e os nossos129, e
numa cada vez maior e preocupante pauperização do feminino130, as mais das
vezes, a quem é imposta a carga emocional e financeira do fim do casamento.
Enfatize-se que o divórcio não é apenas um instituto que permite libertar a
mulher do despotismo de um marido tirano, é também um meio que permite
aos homens libertarem-se livremente do contrato matrimonial, condenando à
“viuvez afetiva” uma impressionante quantidade de mulheres na última etapa
da sua vida. Sendo certo que hoje existe um novo estatuto social do divórcio
e dos divorciados, a tirania da idade produz uma terrível solidão.
Para as mulheres da pós-modernidade a maternidade é uma opção cada
vez mais complexa: o nível estratosférico de desemprego jovem, a precaridade
do vínculo laboral (e as chantagens patronais!131), a inexistência de quaisquer
majorações relativas aos filhos, as exigências académicas e profissionais e uma
pauperização dos avós, está a retirar às mulheres a possibilidade de constituir
família e a tornar o segundo e terceiros filhos numa utopia.

128
Furtámos a expressão a BECK, Ulrich - World Risk Society. Cambridge: Polity, 2008. ISBN:
9780745642017, p. 113.
129
“Tempos de ilhas naufragadas, de solidões no meio do caos, as nossas crianças encontram novos
rostos no espelho da casa de banho, um bafo quente de irmãos e irmãs vivendo em casarios diferentes dos
delas, com meio apelido iguais ao delas, com um sinal particular na pálpebra direita igual ao delas – é o novo
quadro familiar dos “meus, teus e dos nossos” a dar cartas neste mundo, cada vez mais diversificado e
menos ortodoxo” (BOLIEIRO, Helena e GUERRA, Paulo. 2009. A Criança e a Família – uma Questão de
Direitos(s), Visão Prática dos Principais Institutos do Direito da Família e das Crianças e Jovens. Coimbra:
Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-32-1713-1, p. 529)

Mais do que um novo quadro, assistimos à repristinação do status quo da sociedade medieval da
Cristandade ocidental em que “uma parte significativa das crianças vivia numa família recomposta, sobretudo
devido à frequente morte de um ou ambos os pais biológicos. Em Portugal, a prática de um segundo
casamento entre a fidalguia dos séculos XII e XIII encontra-se assinalada em cerca de 12% dos matrimónios
documentados” (OLIVEIRA, Ana Rodrigues - A Criança. In: MATTOSO, José - História da Vida Privada em
Portugal. A Idade Média. Círculo de Leitores, 2011. ISBN: 978-989-644-144-9, p. 277).
130
Como nós, Guilherme de OLIVEIRA sublinha que “parece não haver dúvidas de que o ideal democrático
da igualdade dos cônjuges, de onde brotaria, em toda a pureza, o verdadeiro amor, deu lugar, nas sociedades
contemporâneas, à pauperização das mulheres” (OLIVEIRA, Guilherme de – “Queremos amar-nos… mas não
sabemos como!. In: Temas de direito da família / 2. ed. - Coimbra : Coimbra Editora, 2001. ISBN 972-32-10010, p. 345). No mesmo sentido, BRINING, Margaret F., GARRINSON – The Division of Household Labor across
Time and Generation. In: Marsha, SCOTT, Elizabeth S. – Law. Policy, and the Brave New World of Twenty-FirstCentury Families. Cambridge University Press, 2013. ISBN: 9781130987568, p. 58 e SOTTOMAYOR, Maria
Clara - Exercício conjunto das responsabilidades parentais : igualdade ou o retorno ao patriarcado. In:
SOTTOMAYOR, Maria Clara e ALMEIDA, Maria Teresa - E foram felizes para sempre : uma análise crítica do
novo regime jurídico do divórcio. Coimbra : Wolters Kluwer Portugal, 2010. ISBN 978-972-32-1852-7,

p. 126.
Sobre o tema vide o estudo da nossa colega e amiga MENDES, Marlene Alexandra Ferreira – O
Direito à Mentira da Trabalhadora Grávida. Data Venia, 2013. ISSN 2182-8242. N.º 2, pp. 51-100.

131
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Se a mulher do final do século XX, já não é a mulher assexuada da era
vitoriana132, não se casa porque o fundamento religioso assim o exige, não se
contenta em ser a obreira da vida doméstica133; antes, convive com a
imposição social de ser mãe, profissional, dona de casa, sem abdicar de
querer ser a esposa companheira e a amante apaixonada que vive livremente
a sua volúpia134, vive muitas vezes atormentada, presa no circulus inextricabilis
da impossibilidade de ser tudo o que precisa de ser, esmagada pelas
exigências de uma sociedade que impõe à mulher estereótipos impossíveis de
atingir.
Se hoje já não são os pais e os maridos que determinam o vestuário
feminino, a Mango ou a Prada, as revistas e os filmes de Hollywood, impõem
uma moda profundamente subversiva, não apenas no que concerne a padrões
e estilos, mas também em tamanhos, exigindo que cada mulher seja, a todo o
tempo, uma modelo, presa numa ditadura do photoshop geradora de
infelicidade!
Se grande parte do edifício legislativo tendente à igualdade dos géneros foi
construído, importa ter presente que a regulação da sociedade não se constrói
apenas com normas jurídicas. A regulação da sociedade também se faz
através da arquitetura, do mercado e das normas sociais135. Sendo que a lei
pode (e deve) influenciar mercado, arquitetura e mesmo as normas sociais.
Porque a razão pela qual os impressos que preenchemos pressupõem que,
por exemplo na filiação, o nome do pai precede o da mãe é a mesma que leva

132

“Numa sociedade puritana, onde os homens beneficiavam da duplicidade moral encerrada na dualidade
do feminino – as puras para casar, as impuras para usar sexualmente – a criminalização da prostituição não
implicava, evidentemente, qualquer criminalização dos clientes masculinos. Estes eram encarados como
vítimas da devassidão feminina” (ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN:
978-989-8662-10-1, p. 59).
133
Não obstante o que se escreve, a verdade nua e crua é que a modernidade demasiadas vezes queda-se
na ombreira da porta e a mulher continua a ser a principal responsável pelas tarefas domésticas e de
parentalidade, mesmo quando a sua vida profissional é tão preenchida como a do companheiro: sobre o tema
vide BRINING, Margaret F., GARRINSON – The Division of Household Labor across Time and Generation. In:
Marsha, SCOTT, Elizabeth S. – Law. Policy, and the Brave New World of Twenty-First-Century Families.
Cambridge University Press, 2013. ISBN: 9781130987568, p. 54-72.
134
Uma sociedade de supremacia masculina na qual a “sexualidade feminina era vista como ameaçadora
da ordem social. A tentação e o pecado eram categorias pensadas essencialmente no feminino, reproduzindo
o quadro religioso que associava o mal à figura de Eva, a tentadora e a culpada pela queda de Adão ao provar
o fruto proibido, justificando-se assim, em função dos arquétipos ancestrais, a inferioridade da mulher”
(ABOIM, Sofia – A Sexualidade dos Portugueses. Lisboa: FMMS, 2013. ISBN: 978-989-8662-10-1, p. 44).
135

Aderimos assim à tese de Lawrence LESSIG.
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a que na escolha do nome dos filhos se privilegie o apelido paterno ou que
pelo casamento seja a cônjuge a alterar o nome, e que o legislador ainda fala
em “bom pai de família” e que toda a legislação esteja escrita no masculino.
E a razão pela qual o carro conjugal é tendencialmente conduzido pelo
marido.
Porque, os preconceitos escrevem-se e perpetuam-se com pequenos e
insignificantes nadas, através de razões que a razão desconhece, mas que se
mantém vivas no ideário coletivo; a supremacia do masculino sobre o
feminino, foi justificada pela religião e filosofia, foi legislativamente recebida
e consagrada, mas a sua génese está no recurso à força para o exercício de
poder. O que precedeu a lei, a filosofia e a religião. E parece continuar
encrustado na sociedade, mesmo com novas leis, novas interpretações
religiosas e uma arquitetura filosófica diferente. A dimensão social da
violência doméstica sobre mulheres (e a forma descontraída como o
legislador e o julgador a penalizam) é a prova inequívoca de uma visão da
mulher como propriedade do homem que a legislação parece impotente para
contrariar. A forma quase cândida como também as novas gerações de
mulheres a toleram, deve inquietar os investigadores. O legislador fez o
trabalho que lhe era exigido: mas urge formatar a sociedade, para interpretar
cada mulher com o mesmo olhar que cada um de nós olha (ou deveríamos
olhar!) para a nossa própria mãe. Até esse dia, a igualdade entre os géneros
continuará a ser uma utopia...
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O novo processo especial
DE TUTELA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE

PEDRO REBELO TAVARES
Advogado Estagiário

SUMÁRIO:
O novo processo especial de tutela dos direitos de personalidade que se
encontra previsto nos artigos 878.º a 880.º do novo Código de Processo Civil era
anteriormente à reforma da lei processual civil um processo com natureza de
jurisdição voluntária previsto nos artigos 1474.º e 1475.º do antigo Código.
Este novo processo é caracterizado por ser um processo de índole
marcadamente simplificada, que vem apresentar soluções inovadoras para fazer
face aos problemas de que padecia a tutela da personalidade nos termos em
que se apresentava no CPC anterior. Analisamos aqui, sem pretensões
exaustivas, esses problemas, e a forma como a Comissão constituída para a
reforma do CPC visou solucioná-los, e tratamos alguns pontos de incerteza que
o novo processo nos possa ter deixado.
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O novo processo especial
DE TUTELA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE

—————
PEDRO REBELO TAVARES
Advogado Estagiário

I. Introdução e razão de ordem
Os direitos de personalidade são um feixe de direitos subjectivos incidentes
sobre a pessoa humana ou os seus modos de ser fundamentais, físicos ou
morais, que tutelam bens e interesses imprescindíveis da sua personalidade1.
Por esta razão são direitos irrenunciáveis, ainda que possam ser restringidos em
certa medida, de forma proporcionada e adequada à necessidade de cada
situação.
O novo processo especial de tutela dos direitos de personalidade que se
encontra previsto nos artigos 878.º a 880.º do novo Código de Processo Civil,
doravante “CPC”2, era anteriormente à reforma da lei processual civil um
processo com natureza de jurisdição voluntária e encontrava-se previsto nos
artigos 1474.º e 1475.º do antigo CPC.
Já não se trata, nos moldes em que se encontra previsto no CPC, de um
processo de jurisdição voluntária. Já não segue pois as regras dos incidentes
previstas nos artigos 302.º a 304.º do antigo CPC, mas sim as de um
processo especial, com normas próprias, ao qual são também aplicáveis as
regras do processo comum quando diferente não esteja preceituado (artigo
549.º do CPC).
1
Cfr. REMÉDIO MARQUES, Alguns aspectos processuais da tutela da personalidade humana no novo código
de processo civil de 2013, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 72, Vol. II, 2012, p. 653.
2
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Este novo processo é caracterizado por ser um processo de índole
marcadamente simplificada, que vem apresentar soluções inovadoras para
fazer face aos problemas de que padecia a tutela da personalidade nos termos
em que se apresentava no CPC anterior. Analisamos aqui, sem pretensões
exaustivas, esses problemas, e a forma como a Comissão constituída para a
reforma do CPC visou solucioná-los, e tratamos alguns pontos de incerteza
que o novo processo possa ter deixado.

II. A tutela da personalidade anterior à reforma
O antigo processo de jurisdição voluntária iniciava-se com a entrada de
um requerimento onde o requerente expunha a sua causa petendi, i.e., os
factos e fundamentos basilares ao pedido de decretamento da providência. O
requerido seria posteriormente citado a contestar no prazo de 10 dias (artigo
303.º ex vi artigos 1409.º n.º 1 e 1475.º do antigo CPC). Independentemente
de o fazer era produzida prova e, uma vez concluída a produção de prova,
seria proferida sentença no prazo de 15 dias por se tratar de um processo de
jurisdição voluntária, ao abrigo do artigo 1409.º n.º 3 do antigo CPC.
Este processo padecia de vários problemas que vamos referir para
podermos perceber o porquê das alterações propostas.
Prevê o n.º 2 do artigo 70.º do CC ser possível solicitar as providências
necessárias a impedir a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos de uma
lesão já efectivada. Esta previsão abriu desde logo as portas para,
paralelamente ao apuramento de responsabilidade civil, existir tutela pela via
do procedimento cautelar comum inominado.
À revelia desse expediente, que à primeira vista nos parece ser o mais
óbvio, o antigo CPC também previa, nos artigos 1474.º e 1475.º, o processo
de jurisdição voluntária que temos vindo a referir. Este processo vinha
permitir, para além da intimação de cessação da conduta ofensiva de direitos
subjectivos do lesado ou abstenção de início da mesma, requerer uma
panóplia de providências destinadas a impor uma determinada conduta, de
carácter positivo ou negativo, ao autor da ameaça ou lesão.
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Sucede que existiam diversos problemas de articulação deste processo de
jurisdição voluntária previsto nos artigos 1474.º e 1475.º do CPC com o
disposto no artigo 70.º do CC.
Um primeiro problema prendia-se com ser necessário saber se as
providências previstas no artigo 1474.º do CPC tutelavam somente a
personalidade física, moral, o nome e a correspondência confidencial, ou
também as restantes situações previstas no artigo 70.º do CC — todas as
necessárias a impedir a consumação da ameaça ou atenuar a lesão. Isto
porque, embora o artigo 70.º do CC contemplasse uma tutela geral dos
direitos de personalidade, e o artigo 1474.º do CPC tivesse na sua ratio a
concretização de tal tutela, a previsão deste último parecia dotada de carácter
taxativo, excluindo outros direitos de personalidade igualmente previstos no
CC, designadamente o bom nome e reputação, a privacidade e a
inviolabilidade moral. Existia um conflito patente entre uma norma
dispositiva, de direito substantivo, e uma norma processual, de direito adjectivo.
Outro problema prendia-se com a legitimidade passiva. O artigo 70.º do
CC nada nos diz quanto à legitimidade passiva na tutela da personalidade
física e moral, da defesa do nome e das missivas confidenciais. Já o artigo
1474.º do CPC estabelecia uma pessoa contra quem podia ser requerida a
providência diferente para cada uma das situações contempladas nos seus
três números, vindo assim restringir mais uma vez a tutela conferida pelo
artigo 70.º do CC. Este preceito vedava, inclusivamente, no parecer de
alguns, o pedido de providências contra alguém que não o autor da ofensa,
mesmo que tal se afigurasse necessário para evitar a consumação de uma
ameaça ou para atenuar os efeitos da ofensa já cometida. E ainda que outros
assim não entendessem, por nos processos de jurisdição voluntária não ser
suposto procurar-se um culpado ou responsável contra quem possa ser
requerida a providência, dado que apenas se procura efectivar um direito3,

3
Cfr. TIAGO FONSECA, Da tutela judicial civil dos direitos de personalidade: um olhar sobre a jurisprudência,
Revista Ordem dos Advogados, Ano 66, Vol. I., 2006.
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seria sempre necessário uma interpretação latu sensu à parte final dos n.ºs 1, 2
e 3 do artigo 1474.º para extrapolar a possibilidade de o fazer4.
Destarte, o único contributo do artigo 1474.º era a inserção das
providências preventivas e atenuantes no processo especial e, dentro deste, no de
jurisdição voluntária5.
O artigo 1475.º dizia-nos apenas que o requerido era citado para contestar
e, quer o fizesse quer não, decidir-se-ia após produção de prova. Ora, tratavase de uma disposição à primeira vista um pouco desprovida de sentido útil.
Visava apenas clarificar e porventura frisar as características de celeridade e
simplicidade desejadas naquele processo.
A Comissão constituída para proceder à reforma do CPC veio propor
alterações a este processo por a tutela prevista no artigo 70.º do CC e nos
artigos 1474.º e 1475.º do antigo CPC padecer de uma grande exiguidade
aplicativa. Esta tutela abrangia somente um pequeno sector da realidade, não
abarcando todas as necessidades dos lesados ou ameaçados, desde logo
situações onde estes se viam forçados, pelo periculum in mora, a recorrer a
providências cautelares inominadas para acautelar a violação dos seus direitos
de personalidade.
O processo de jurisdição voluntária nesta matéria padecia também de
algumas fragilidades por serem frequentes situações de colisão de direitos de
personalidade ou de direitos fundamentais no exercício desta tutela; pois
ainda que cível e cautelar, afigurava-se frequentemente necessário restringir os
direitos do autor da ameaça ou lesão, por o exercício destes consubstanciar
primariamente a ilicitude da lesão6. Recordemo-nos que não há, nos
processos de jurisdição voluntária, em princípio, um conflito de interesses a
compor, mas um só interesse a regular, embora podendo haver um conflito de
opiniões ou representações acerca do mesmo interesse7. Não se vislumbra por isso
4
Ou porventura uma interpretação restritiva, por a situação ser passível de ser vista por dois prismas,
pois o legislador, aqui, peca por defeito ou por excesso, dado que independentemente de ter vindo dizer
menos ou mais do que queria o resultado é idêntico.
5

Cfr. TIAGO FONSECA, op. cit.

6

Cfr. REMÉDIO MARQUES, op. cit., p. 656.

7

Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra Editora, Coimbra, 1993, p. 71.
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lógica processual na inclusão desta protecção no âmbito da jurisdição
voluntária apresentando ela contornos controvertidos de cariz contencioso.
Entendeu também quanto à revogação da tutela específica do direito ao
nome e à correspondência confidencial que se encontrava preceituada nos
n.ºs 2 e 3 do artigo 1474.º do antigo CPC, por achar injustificada qualquer
especificação processual a este respeito. Esta mudança detecta-se, em
primeiro lugar, na epígrafe do próprio artigo, que se passou a designar tão
somente Tutela da personalidade, numa formulação mais geral e, por essa
mesma razão, mais adequada, e veio alargar a aplicação deste processo
especial a todos os direitos previstos no artigo 70.º do CC8.
A Comissão constituída também propôs eliminar a especificidade da
legitimidade passiva nestas acções, que já referimos, por ser restritiva da
tutela da personalidade, especificamente quando sucedia ser necessário
instaurar acção contra terceiros e não contra o autor único da ameaça para
evitar lesões do direito.
Esta reforma veio criar, assim, um procedimento urgente autónomo e autosuficiente, destinado a possibilitar a obtenção de uma decisão particularmente célere
que, em tempo útil, assegure a tutela efectiva do direito fundamental de
personalidade dos entes singulares9. Parece-nos que a Comissão pretendeu, no
fundo, materializar o preceito constitucional do n.º 5 do artigo 20.º da CRP,
que obriga a que a tutela dos direitos, liberdades e garantias seja
caracterizada por um procedimento célere e prioritário10.
Também terá pretendido evidenciar, por um lado, que este processo
especial se aplica a toda e qualquer ofensa ou ameaça de ofensa a direitos de
personalidade, mas também por outro que é uma ferramenta expressamente
limitada às pessoas singulares ofendidas. Com tutela da personalidade aludese à personalidade do ser humano e não a um conceito de personalidade
8
Ainda que a susceptibilidade de aplicação deste novo processo especial dependa a priori da qualificação
de um direito como direito de personalidade.
9

Conforme pode ser lido na Exposição de Motivos do actual CPC.

10

Neste sentido vide INÊS SOARES, O processo especial da tutela da personalidade, Centro de Estudos
Judiciários, Trabalhos elaborados pelos auditores de justiça do 30.º Curso de Formação de Magistrados,
Caderno III, 2013, p. 24 e ELIZABETH FERNANDEZ, Um novo código de processo civil?, Vida Económica,
Porto, 2014, p. 124.
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jurídica ou judiciária, não podendo assim, evidentemente, ser um expediente
usado pelas pessoas colectivas.

III. A tutela da personalidade resultante do novo Código
Aplicam-se em particular a este novo processo os princípios fundamentais
do inquisitório e da equidade. O tribunal pode, conforme o preceituado no
artigo 411.º do CPC, realizar ou ordenar, mesmo oficiosamente, todas as
diligências necessárias ao apuramento da verdade e à justa composição do litígio,
deixando-se também à sua iniciativa orquestrar as soluções mais convenientes
e oportunas a cada situação (artigos 878.º e 879.º do CPC), desde que não
contrárias à lei, como já antes resultava inclusive do artigo 1410.º do antigo
CPC.
O requerimento inicial do processo é apresentado na forma articulada
(artigo 147.º do CPC) contra, em regra, o autor da ofensa ou ameaça. Aqui
são apresentados todos os factos, acompanhados de fundamentação,
essenciais ao pedido da providência. Ou seja, o conjunto de factos
constitutivos da causa de pedir, que neste processo corresponderão a factos
integrantes da ameaça de ofensa ou ofensa consubstanciada aos direitos de
personalidade do requerente. Independentemente da iniciativa do juiz,
afigura-se necessário o requerente pugnar pela providência que considere
adequada a impedir a ameaça ou atenuar os efeitos de uma ofensa já
verificada (artigo 70.º n.º 2 do CC). Recai igualmente sobre este o ónus de
apresentar todos os meios de prova de que dispõe logo no requerimento, pois
está em causa uma tutela tendencialmente urgente, e poderá também nessa
altura requerer ao tribunal a promoção de quaisquer outros que se afigurem
necessários (artigo 879.º n.ºs 1 a 4 do CPC).
Segue-se a este requerimento um despacho do juiz que pode indeferir ou
deferir liminarmente a pretensão. Deferindo liminarmente, o juiz marca
imediatamente audiência, a realizar num dos 20 dias subsequentes (artigo 879.º
n.º 1 do CPC). Note-se, contudo, que sempre que não se tratar de situação
justificativa de decisão provisória (artigo 879.º n.º 5 do CPC), i.e., o perigo
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de lesão seja grande e esta seja irreversível11, o juiz deverá tomar o cuidado de
não marcar audiência para uma data muito próxima à da apresentação do
requerimento, para que o requerido possa exercer o contraditório de forma
plena. Entendemos que nestas situações mais amenas o juiz deve marcar a
audiência para o último dia dos 20 dias previstos (artigo 879.º n.º 1 in fine do
CPC), não destituindo assim totalmente o processo da celeridade pretendida
pelo legislador sem colocar em causa o contraditório do requerido12. Este
contraditório será apresentado, sob a forma de contestação, na própria
audiência, na forma articulada, expondo as razões de facto e direito pelas
quais se opõe à pretensão do requerente. Deve o requerido igualmente
oferecer, caso necessário ou proveitoso, rol de testemunhas e quaisquer
outros meios de prova pertinentes. É também nesta audiência que o juiz
procurará a conciliação das partes.
O artigo 879.º do CPC não prevê mais articulados para além dos já
mencionados, o que justifica dizer-se tratar-se um processo revestido de
sumariedade13. Na falta de alguma das partes à audiência, ou em
impossibilidade de conciliação, o juiz ordena a produção de prova, de acordo
com o n.º 3 do artigo 879.º do CPC.
Se, apesar disso, for evidente para o juiz a existência de periculum in mora,
este poderá sempre proferir uma decisão provisória, permitindo ao requerido
vir contestar depois, no prazo de 20 dias a contar da notificação da decisão
(artigo 879.º n.ºs 5 e 6 do CPC). Pelo princípio da economia processual
nunca faria sentido permitir a impugnação destas decisões provisórias num
processo que se quer o mais célere possível. Assim, por serem provisórias e
desse modo susceptível de alteração no decorrer do processo, estas decisões
são irrecorríveis, sem prejuízo de que a decisão final que a virá confirmar,
alterar ou revogar possa sempre ser objecto de recurso.

11

Cfr. REMÉDIO MARQUES, op. cit., p. 669-670.

12

Parcialmente neste sentido, perspectivando o prazo de 20 dias como um limite mínimo mas
contemplando uma marcação posterior, vide RITA CRUZ, Algumas notas à proposta de alteração do processo
especial de tutela urgente da personalidade, Revista do Ministério Público, Cadernos II, 2012, p. 65 e ss.
13
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Quanto à legitimidade neste processo existem duas situações em particular
meritórias de referência.
A primeira corresponde a certas situações de legitimidade activa em que o
ofendido é já falecido. Isto porque no mesmíssimo momento em que a
personalidade jurídica cessa — o momento da morte (artigo 68.º n.º 1 do
CC) —, nasce a tutela da personalidade do defunto, que vem dar
legitimidade àquelas pessoas que se entende socialmente serem, por um lado,
as mais fustigadas por uma eventual ofensa, dada a proximidade outrora
estabelecida com este, e por outro aquelas mais interessadas e capazes de
acautelar os direitos que remanescem. São elas o cônjuge sobrevivo ou
qualquer descendente, ascendente, irmão, sobrinho ou herdeiro do falecido,
conforme o artigo 71.º n.º 2 do CC.
Assim, também em caso de ofensa ao bom nome e à correspondência
confidencial do falecido é legítimo a estas pessoas requerer providências
(artigos 73.º e 75.º n.º 2 do CC)14. E até numa situação de ofensa a
pseudónimo do falecido a solução será no nosso entendimento a mesma se
este preencher as condições previstas no artigo 74.º do CC para gozar da
mesma protecção que o direito ao nome.
Outra situação é a de uma alteração clarificativa à legitimidade passiva
neste processo.
À luz do processo de jurisdição voluntária previsto no antigo CPC no seu
artigo 1474.º o requerimento deveria ser formulado, como já referimos,
contra o autor da ameaça ou ofensa. Esta limitação da legitimidade passiva
levantava algumas dificuldades práticas à utilidade deste expediente nas
chamadas situações jurídicas poligonais15, e.g., em qualquer situação onde a
atenuação da ofensa não esteja dependente do seu autor mas sim de terceiros.
Imaginemos, a título de exemplo, alguém ter colocado uma imagem ou
insinuação ofensiva online, que só poderia ser retirada com a colaboração do
titular do servidor informático; ou alguém ter colocado um cartaz de grandes
14
Neste sentido, vide PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de Personalidade, Almedina, Coimbra, 2006,
p. 104 e ss. e PAULO RAMOS DE FARIA & ANA LUÍSA LOUREIRO, Primeiras Notas ao Novo Código de
Processo Civil, Vol. II, Almedina, Coimbra, 2014, p. 415.
15

Cfr. REMÉDIO MARQUES, op. cit., p. 657.
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proporções na fachada de um imóvel dizendo que o ofendido lhe deve
dinheiro e é, por isso, um ladrão. Referindo em concreto esta última situação,
cientes do paralelismo com a primeira ou qualquer outra de contornos
semelhantes, só será possível aceder ao cartaz para efeitos da sua remoção e
consequente atenuação com a permissão do proprietário do imóvel. Ou seja,
uma providência intentada nesta situação à luz do antigo processo só seria
eficaz se o proprietário do imóvel fosse, simultaneamente, o autor da ofensa,
pois caso não fosse poderia vir arguir a sua ilegitimidade passiva.
Poderia ocorrer, em hipótese, o lesado pedir acesso ao proprietário do
imóvel para remoção do cartaz e este não lho ceder. Nesta situação seria
possível arguir que o proprietário do imóvel se tornava, a partir dessa recusa,
um genuíno autor da lesão, por impossibilitar a não perpetuação da ofensa.
Aí já se tornaria possível intentar a providência contra o proprietário, não
como terceiro mas como autor da ofensa. Mas este caminho, para além de
mais sinuoso, não vinha solucionar os casos em que o proprietário fosse um
perfeito desconhecido, sendo que intentar uma providência contra
desconhecidos não culminaria em qualquer resultado útil.
Presentemente, articulando o preceituado no artigo 878.º do CPC com o
n.º 2 do artigo 70.º do CC, é inequívoca a legitimidade passiva de terceiros
sempre que tal seja necessário para assegurar a adequação e eficácia da
providência16. Todavia, nestes casos, o tribunal deverá ter o especial cuidado
de isentar na sua decisão o terceiro dos custos envolvidos e fazê-los recair
sobre o requerente, salvo quando este primeiro apresente manifesta ma fé ou
haja contribuído de alguma forma na lesão ou ameaça17.
Para efeito de cumulação de pedidos o processo especial de tutela de
direitos de personalidade aqui analisado distingue-se da obrigação de
indemnizar no âmbito da responsabilidade civil. Apesar da lei permitir a
cumulação substantiva do pedido da providência e a indemnização pelas
regras da responsabilidade civil a diferença nas formas de processo irá, em
16
17

Cfr. PAULO RAMOS DE FARIA & ANA LUÍSA LOUREIRO, op. cit., p. 409.

O que, para PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, op. cit., p. 134-135, resulta numa manifestação evidente
da desvinculação do juiz dos critérios de legalidade estrita com base no princípio da equidade suprareferido.
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regra, impossibilitar uma cumulação processual18. Isto porque para a primeira
cabe uma forma de processo especial e para as acções para declaração e
efectivação de responsabilidade civil por violação de direitos de personalidade
cabe a forma de processo comum (artigo 546.º n.º 2 do CPC). Sendo o
processo especial mais rápido e simplificado haverá, em regra, inadequação
formal face à acção declarativa de condenação, sem prejuízo de que, pelo
princípio da adequação formal, se apresente indispensável tal cumulação para
a justa composição do litígio (artigo 36.º n.º 2 e 3 ex vi artigo 555.º do CPC).
Caso assim não suceda, como será a regra, o lesado deverá deduzir a sua
pretensão indemnizatória em acção declarativa comum fundada em
responsabilidade civil aquiliana nos termos do artigo 483.º do CC. Uma
possível natureza criminal da ameaça ou lesão aos direitos de personalidade
também não preclude a tutela pela via civil, v.g., através deste processo
especial. Entende-se, aliás, ser um dos requisitos desta tutela que o receio da
lesão seja significativo, assim como a lesão em si, pelo que facilmente
poderão surgir situações de tutela participada. Por vezes a ameaça em si é
suficiente para gerar mau estar, receio, humilhação ou perturbação no
receptor. Daí que não se verifique a consumpção da tutela cível nos direitos de
personalidade pela tutela penal19. O que em ultima ratio determinará a
adequação ou não do requerimento de providência são os moldes concretos
do caso.
No que toca à prova, depois de ser apresentado o rol de testemunhas as
regras do processo especial nada dizem quanto à possibilidade de este poder
ser alterado ou aditado posteriormente. Tratando-se de um processo especial
cabe-nos observar, para além das suas regras próprias, as disposições gerais e
comuns, nos termos do artigo 549.º do CPC. Conforme o princípio do
inquisitório, o juiz não terá que estar limitado apenas às provas indicadas pelas
partes, podendo ouvir outras testemunhas e realizar oficiosamente as
diligências probatórias que entender necessárias ao apuramento da verdade
por forma a melhor decidir em concreto.

18

Cfr. INÊS SOARES, op. cit., p. 27-28.

19

Cfr. REMÉDIO MARQUES, op. cit., p. 664.
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Pelo mesmo princípio, ainda que não expressamente previsto, deve poder
o juiz aceitar a junção de quaisquer documentos probatórios durante a
audiência, desde que os considere necessários (artigo 423.º do CPC).
Também deve ser possível o juiz admitir o depoimento de parte (artigos 452.º e
ss. do CPC) como prova neste processo quando requerido, ou mesmo
promovê-lo por sua própria iniciativa ao abrigo do princípio da cooperação
(artigo 7.º n.º 2 do CPC).
Após a fase da produção de prova chegamos ao momento da sentença,
que terá que ser sucintamente fundamentada (artigo 879.º n.º 3 in fine do
CPC). Mas quão imperativo é este requisito de sintetização da sentença? A
fundamentação, como elemento imperativo e essencial desta, nunca poderá
ser prescindida, sob pena de nulidade (artigo 615.º n.º 1 al. b) do CPC). E só
poderá ser sintetizada até um limite. Os argumentos nela plasmados terão
sempre que ser suficientes para tornar compreensível o sentido da tomada de
decisão do juiz — o que, dependendo da complexidade de cada situação,
poderá resultar num maior ou menor potencial de síntese20.

IV. Dos recursos e execuções no regime actual
Versando esta acção sobre interesses imateriais o valor da causa considera-se
ser superior em €0,01 à alçada da Relação (artigo 303.º do CPC), pelo que
será possível recorrer das decisões proferidas em primeira instância. Mas a
novidade face ao regime anterior prende-se com a natureza urgente dada aos
recursos interpostos em sede deste processo (artigo 880.º do CPC).
Não é expresso, porém, o carácter urgente deste processo em primeira
instância, não obstante várias normas assim parecerem indicar, quer através
da omissão de certos trâmites como através da diminuição de prazos.
Destarte, o prazo para interpor recurso poderá ser o prazo geral de trinta dias
ou o prazo urgente de 15 dias (artigo 638.º n.º 1 do CPC). Se o processo
fosse considerado um processo urgente desde a primeira instância não
restaria qualquer dúvida quanto ao prazo ser de 15 dias. Contudo, assim não
20
Cfr. ANA CATARINA FIALHO, Do Processo Especial de Tutela da Personalidade no Projecto de Reforma do
Código de Processo Civil, Verbo Jurídico, 2012, p. 12-16.
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sendo previsto, torna-se possível arguir que somente depois do momento em
que se manifesta a intenção de recorrer, i.e., do momento da interposição do
requerimento que vem impugnar a decisão da primeira instância (artigo 637.º
do CPC), é que o carácter urgente toma lugar — devendo, assim, haver
direito aos 30 dias para interpor o recurso.
Aderimos a esta última posição, uma vez que, a nosso ver, o legislador não
visou estabelecer o carácter urgente ao processo, mas sim garantir a
continuidade de uma celeridade já garantida num processo com prazos mais
curtos e trâmites sumários, pelo que não se deve considerar a tramitação mais
célere na primeira instância mesmo para efeitos de contagem de prazos, e.g.,
de interposição do recurso. Parece-nos que o legislador procurou acautelar
situações onde, havendo muitos processos de índole variada com carácter
urgente, nenhum acabaria por sê-lo verdadeiramente21, e veio contornar este
problema garantindo a celeridade que se quer obter quando se rotula um
processo de urgente através dos prazos mais curtos, da exclusão de alguns
trâmites e da decisão provisória, sem arriscar a massificação desta natureza
processual22.
Quanto à execução das providências, devem aplicar-se as normas análogas
dos processos especiais ou dos procedimentos cautelares, orientadas pelos
princípios da celeridade processual e simplicidade formal. Caso estejamos
perante prestações de facto positivo ou negativo (facere ou non facere) estas
são executadas oficiosamente23 e a título imediato, nos próprios autos, não
sendo necessário instaurar qualquer acção executiva autónoma, sempre que
de tal dependa a realização da providência. Porém, nos casos em que se
configure necessário a execução coerciva de um dever de prestar a que o

21

Na esteira de REMÉDIO MARQUES, op. cit., p. 671.

22

Numa opinião contrária à nossa, no sentido do processo ter uma natureza urgente não só nos recursos
mas desde o seu começo, por tal estar alegadamente implícito nas normas e presente na Exposição de
Motivos do CPC, vide ISABEL ALEXANDRE, Tutela da personalidade: algumas notas e questões a propósito de
um novo processo urgente, intervenção ainda não publicada à data deste trabalho levada a cabo na escola
de Direito da Universidade do Minho, alusiva à reforma do Código de Processo Civil, 2012, e ELIZABETH
FERNANDEZ, op. cit, p. 123-123.
23
Ressalvamos que, em acordo com o princípio do dispositivo, esta oficiosidade nunca poderá
consubstanciar impedimento a que o requerente desista da execução, uma vez que se tratam de direitos
disponíveis e, por conseguinte, renunciáveis.
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requerido tenha sido condenado, ter-se-á que recorrer a uma instância
executiva autónoma. Também se incluem neste último caso as sanções
pecuniárias compulsórias estabelecidas pelo juiz por forma a acautelar uma
eventual violação das providências decretadas, cuja obrigação de pagamento
terá que ser necessariamente concretizada em sede de execução para
pagamento de quantia certa. A liquidação desta quantia é, no entanto,
processada nos próprios autos do processo especial, antes da propositura da
acção executiva autónoma (artigos 378.º n.º 2 e 380.º n.º 3 do CPC).
Procurou-se assim uma aproximação ao regime das providências cautelares
(artigo 391.º in fine do CPC), tornando desnecessário, nas situações em que a
medida executiva de reintegração da tutela da personalidade já concedida integra a
realização da providência decretada, a apresentação de requerimento executivo
e designação de agente de execução, passando o oficial de justiça a
desempenhar o papel deste24.
Nos restantes casos corresponderão à execução os trâmites do processo
executivo comum, sempre sob a forma sumária por se fundar em decisão
judicial.

V. Conclusões
Foram várias as alterações ao processo de tutela de direitos de
personalidade. Entre as mais marcantes, destacamos que os pressupostos do
pedido foram condensados numa singular previsão normativa (artigo 878.º
do CPC) e que o processo foi enquadrado como processo especial, cuja
tramitação é célere e simplificada.
O tribunal deve agora, obrigatoriamente, determinar o comportamento
concreto por forma a evitar, atenuar ou fazer cessar a ameaça ou a lesão ao
direito de personalidade, e deve também determinar o prazo para o
cumprimento de tal comportamento, cominado com sanção pecuniária
compulsória.

24
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A legitimidade activa foi restringida às pessoas singulares, não sendo
permitido o recurso a este processo por parte de pessoas colectivas. Foram
também clarificadas algumas dúvidas que persistiam relativamente à
legitimidade passiva em situações jurídicas poligonais.
Foi criada a possibilidade do juiz proferir uma decisão provisória,
irrecorrível, posteriormente sujeita a alteração ou confirmação, prévia ao
contraditório da parte contrária.
Finalmente, foi estabelecida a natureza urgente dos recursos destes
processos, em prole da manutenção da celeridade imposta pela tutela dos
direitos de personalidade já protegida pela especificidade sumária do
processo na primeira instância, e foi estabelecido um procedimento
simplificado de execução que inclui a liquidação das sanções pecuniárias
compulsórias.
Trata-se de um processo que, ainda que sumário, oferece uma tutela
bastante completa, não dependendo da propositura de qualquer outro
processo principal, sem prejuízo da questão do apuramento de uma eventual
responsabilidade civil. Como característica mais peculiar e interessante
apresenta a possibilidade de emanação de uma decisão provisória sem
audição da parte contrária, justificada pela necessidade de garantir, em certas
situações em que é conveniente o não conhecimento por parte do requerido
do processo, o efeito útil do mesmo.
É claro nesta alteração concreta existir a mesma ratio reformadora que
perspira por todo o novo diploma, de combate ao congestionamento
processual através de uma cada vez maior economia processual, celeridade e
maleabilidade do próprio processo para superar obstáculos potencialmente
dilatórios. Inúmeras vozes críticas, de desnecessária indicação, não hesitam
em apelidar esta celeridade de desmedida e inconsequente, uma blasfema
arma contra o exercício do contraditório e os direitos dos cidadãos no geral.
Distanciamo-nos dessas críticas, algumas servis a interesses corporativos,
outras sindicalistas, para afirmar que uma justiça mais célere se reflecte, de
imediato, no acesso à justiça, numa melhor justiça, e na confiança colocada
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no recurso a ela pelos mesmos cidadãos cujos direitos estariam alegadamente
a ser violados.
Não será difícil através da celeridade inquinar os pratos da balança e
dificultar o contraditório, como é temido. Mais difícil será alcançá-la numa
forma elegante e dinâmica, na qual pequenas restrições se apresentam mais
do que justificadas perante as melhorias alcançadas, sem se sacrificar
sobejamente as garantias dos particulares. No que toca a este novo processo a
nossa opinião pende muito favoravelmente para a segunda hipótese, com
aplauso.
Não padecemos de insensatez ao ponto de julgarmos que a maioria das
dúvidas atinentes a este novo processo especial se encontram colmatadas,
podendo perfeitamente, na prática judicial, surgir novos problemas aqui não
contemplados. Presentemente só nos resta aguardar que a generalidade dos
aplicadores do direito incorporem a célebre expressão de Fernando Pessoa —
primeiro estranha-se, depois entranha-se —, para, uma vez conscientes deste
novo expediente, todos podermos, em momento ulterior, apreciar os
desenvolvimentos da jurisprudência relativos a esta alteração ainda tão
recente.
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Ano 2 ● N.º 03 [pp. 415-464]

A TUTELA PENAL NAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS

O Crime de Subtração de Menor
ANA TERESA LEAL

Procuradora da República

RESUMO:
As alterações introduzidas no crime de subtração de menor pela Lei 61/2008
vieram alargar o âmbito de aplicação do preceito, conferindo tutela penal ao
incumprimento do regime estabelecido para a convivência do menor.
Porém, a nova redação dada à al. c) do preceito legal, sem que se mantivesse a
sua previsão anterior, determinou a descriminalização das condutas que se
prendem

com

a

recusa

de

entrega

do

menor

a

quem

exerce

as

responsabilidades parentais, a tutela ou a quem tenha sido legalmente confiado.
A corrente jurisprudencial que se vem formando vai exatamente no sentido de
uma interpretação muito restritiva daqueles conceitos e, a manter-se a
tendência, muito poucas serão as condutas do progenitor inadimplente
suscetíveis de integrar a prática do ilícito penal.
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O Crime de Subtração de Menor
—————
ANA TERESA LEAL

Procuradora da República

SUMÁRIO: (i) Análise das als. a) e c) do art.º 249º, do Código Penal após as
alterações

introduzidas

pela

Lei

61/2008,

de

31

de

outubro.

(ii)

Descriminalização de algumas condutas operada pela nova redação do
preceito. (iii) O bem jurídico protegido pela norma. (iv) Situações integradoras
do ilícito. (iv) A visão jurisprudencial do normativo

1. Introdução
O incumprimento das decisões proferidas nos processos de regulação do
exercício das Responsabilidades Parentais ocorre com relativa frequência,
sendo transversal a toda a população e não escolhe estatuto social, situação
económica, formação académica, raça ou religião.
As alterações introduzidas pela Lei 61/2008 de 31 de outubro no artigo
249º do Penal vieram dar uma nova dimensão a este preceito, alteraram o
leque de situações que nele encontram enquadramento e têm gerado diversas
dúvidas na sua interpretação e aplicação.
À al. c) do preceito em causa foi dada uma redação que constitui uma
nova formulação do ilícito ali previsto, sem que a formulação anterior tivesse
sido mantida.
Estamos, pois, perante uma nova modalidade do crime de subtração de
menor, com o desaparecimento da previsão anterior.
Muitas interrogações se têm colocado e a jurisprudência é ainda escassa
sobre esta matéria.
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Este trabalho mais não pretende ser do que um pequeno contributo para a
discussão que ainda só agora se iniciou e resultou da necessidade de, em
termos práticos e no trabalho diário, tentar encontrar respostas para as
dúvidas surgidas.
Faremos uma análise detalhada do tipo previsto nas als. a) e c) do artigo
249º, à luz das últimas modificações que lhe foram introduzidas pela Lei
61/2008 e terminaremos com uma breve resenha jurisprudencial dos mais
recentes arestos sobre a matéria em causa.

2. A tutela Penal nas Responsabilidades Parentais
O exercício das responsabilidades parentais apresenta quatro vertentes
essenciais cuja regulamentação, através de acordo, de decisão judicial ou
decisão administrativa1, tem que ter lugar sempre que os progenitores,
casados ou não entre si, não vivam juntos em conjugalidade.
São elas a definição de com qual dos progenitores a criança fica a viver,
isto se não optarem pelo regime de residência alternada, a quem cabe o
exercício das responsabilidades parentais, sendo que a regra legalmente
imposta é que este exercício seja conjunto no que tange às questões de
particular importância, o regime de convívio da criança com o progenitor
com quem não reside e a fixação de uma prestação alimentícia.
Com as alterações introduzidas nos preceitos penais contidos nos artigos
249º e 250º, do Código Penal, a par dos meios civis disponíveis para proteger
os direitos em causa, cada um destes aspetos passou também a merecer tutela
penal.
Uma maior proteção dos direitos inerentes ao exercício da parentalidade
foi sentida e reclamada por vários setores da sociedade, decorrendo essa
necessidade da verificação de algum desamparo sentido pelos destinatários
daqueles direitos, em especial pelo progenitor com quem a criança não
reside.
Por outro lado, a decisão proferida pelo TEDH no conhecido “Caso
Reigado Ramos”2, que condenou o Estado Português por violação do artigo
8º da Convenção na medida em que “ As autoridades portuguesas omitiram o
1
2

Do Conservador do Registo Civil nos processos de divórcio a correr termos na Conservatória.

Ac. de 22 de novembro de 2005, proferido
http://direitoshumanos.gddc.pt/acordaos/reigado_ramos.pdf.

no

Rec.

73229/01,

consultável

em
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desenvolvimento de esforços adequados e suficientes para fazer respeitar os direitos de
visita do requerente (…)” , pronunciou-se sobre a questão de não ser possível
proceder-se criminalmente pelos factos em apreço, afirmando que cabe aos
Estados e não ao Tribunal as opções legislativas, mormente as que se referem
à matéria penal.
Pode ainda ler-se no mesmo aresto que “(…) compete a cada Estado
contratante dotar-se de um arsenal jurídico adequado e suficiente para garantir o
respeito pelas obrigações positivas que lhe incumbem ao abrigo do artigo 8º da
CEDH. O Estado deve designadamente possuir uma panóplia de sanções
adequadas, eficazes e capazes de assegurar os direitos legítimos dos interessados bem
como o respeito pelas decisões judiciárias”.
Foi, pois, nesta esteira que a Lei 61/2008 de 31 de outubro veio introduzir
alterações significativas e inovadoras no Código Civil no que tange ao
exercício das responsabilidades parentais e, esse mesmo diploma, veio
reforçar a proteção dos direitos nele consagrados, conferindo-lhes a tutela
penal que se impunha como necessária e adequada à proteção dos seus
destinatários.
A nova redação dada aos preceitos contidos nos artigos 249º e 250º, do
Código Penal veio, deste modo, tornar mais abrangente o campo de
aplicação dos ilícitos em causa, pelo que atualmente encontram-se
compreendidas na tutela penal condutas que anteriormente apenas na área
civil encontravam proteção legal, sendo certo que esta se revelou muitas vezes
insuficiente e ineficaz.
Temos assim que, grosso modo, a violação das vertentes do regime que se
prendem com a guarda do filho e com o exercício das responsabilidades
parentais, pode encontrar enquadramento penal no crime de subtração de
menor, previsto no artigo 249º nº1 al.a), do Código Penal e a violação do
regime fixado para o convívio do menor com o progenitor não residente pode
vir a encontrar esse enquadramento na al.c) da mesma norma legal.

3. O crime de subtração de menor
3.1. Numa breve resenha histórica deste preceito, que se pode revestir
de utilidade para a sua interpretação, notemos que o artigo 249º se manteve
inalterado no que tange às suas als. a) e b) mas, com a redação que lhe foi
dada pelo artigo 7º da Lei 61/2008 de 31 de outubro, sofreu modificação
profunda no que se refere à sua al. c).
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Em termos de moldura penal abstratamente aplicável o crime começou
originalmente por ser punido com pena de prisão até dois anos ou pena de
multa até 240 dias. Com a Lei 59/2007 de 4 de setembro passou a ser punido
com pena de prisão de 1 a 5 anos, mas, com a criação do tipo privilegiado
previsto no nº2, a pena anteriormente aplicável foi mantida para as situações
em que o agente fosse ascendente, adotante ou tivesse exercido a tutela sobre
o menor.
Atualmente a pena abstratamente aplicável voltou, de novo, a ser de
prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias mas no nº 2 do preceito
consagrou-se uma atenuação especial da pena, para as situações previstas
na al. c), quando a conduta do agente for condicionada pela vontade do
menor com idade superior a 12 anos.
Com a redação introduzida pela Lei 61/2008, deixou de estar previsto o
crime privilegiado que encontrava acolhimento no nº2 do preceito na sua
redação anterior. As relações de parentesco no 1º e 2º grau da linha reta, a
adoção ou a tutela deixaram de constituir fundamento para uma moldura
penal diversa da do tipo legal base. De notar, porém, que a pena aplicável em
abstrato ao então crime privilegiado é agora aquela que é aplicável ao tipo
legal.

3.2. Na redação original do preceito a incriminação visava somente a
subtração de menor e a recusa de entrega do menor a quem exercesse o
poder paternal ou a tutela ou a quem o mesmo se encontrasse legalmente
confiado. O bem jurídico tutelado pela norma era, então, o poder paternal, a
tutela ou o direito de guarda decorrente de decisão judicial.
Atualmente o bem jurídico protegido pela incriminação continua a ser o
mesmo pois a norma penal continua a garantir o respeito pelo estabelecido
nos artigos 1906º a 1908º e 1935º, do C.Civil, mas a em face da nova
redação da al. c), foi alargado o âmbito de proteção da norma, que abarca
agora, nas palavras de André Lamas Leite, o “direito ao exercício sem entraves
ilícitos dos conteúdos ínsitos às responsabilidades parentais” e reflexamente o
direito do menor ao cumprimento integral do regime estabelecido para o
exercício das responsabilidades parentais, pois que está ínsito em tal exercício
o acautelar dos seus interesses3. O direito do menor a conviver com ambos os
3
“ O crime de subtracção de menor – uma leitura do reformado artigo 249º do Código Penal”. Revista Julgar,
nº7, p. 116.
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progenitores em plenitude e sem constrangimentos é agora, de forma clara e
inequívoca, protegido com a norma incriminadora mesmo que apenas
mediatamente, conforme defende o mesmo autor que afirma “(…) o essencial
do programa protetor da norma é o interesse do menor. Contudo, tal não significa
que sejam as crianças, elas próprias as portadoras do bem jurídico, na medida em
que são os titulares das responsabilidades parentais que organizam o exercício do
feixe dos direitos-função com o objetivo de satisfazer aquilo que for melhor para o
interesse do menor” 4.
Sobre a matéria em causa, Maria Clara Sottomayor5 defende que o bem
jurídico protegido pela norma não pode deixar de ser o interesse da criança e
a sua opinião.
Não oferece qualquer dúvida que o interesse da criança tem de ser erigido
como o núcleo central dos interesses que a norma visa tutelar pois a criança é
o centro e a destinatária primordial do regime legal em vigor. A salvaguarda
do seu superior interesse é a trave mestra de qualquer decisão que a afete e
aquele interesse é obrigatoriamente tido em conta e devidamente ponderado
aquando da fixação do respetivo regime de exercício das responsabilidades
parentais ou da instituição da tutela.
Mas não basta a existência de uma decisão proferida no âmbito de um
processo tutelar cível, os interesses da criança só ficam devidamente
acautelados se tal decisão for cumprida e respeitada pelos seus destinatários
imediatos e por terceiros.
Para que o superior interesse da criança esteja devidamente garantido é
imprescindível que o exercício das responsabilidades parentais possa ser
levado a cabo de forma plena e sem obstáculos ou atropelos. Certo é, no
entanto, que tal desiderato só é alcançado se os poderes conferidos aos
progenitores se mostrarem devidamente defendidos.
Quando falamos de proteção da norma não podemos nunca dissociar a
criança dos seus progenitores ou de quem a tem a seu cargo e a
responsabilidade de dela cuidar.
A proteção da norma envolve agora, de forma clara e inequívoca, estas
duas vertentes pois com a nova redação introduzida pela Lei 61/2008 deixou
tal proteção de se centrar na vertente da guarda e passou também a abranger
4

Ob.cit., p. 120.

5

“ Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos de Divórcio”, 5ª edição, Almedina, 2011,
p .136.
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as relações da criança com o progenitor com quem não reside habitualmente,
as quais se pretendem regulares e gratificantes, o mais próximo possível
daquelas que existiam quando a família vivia em comunhão.
É esta a nova dimensão que atualmente o bem jurídico protegido com a
norma apresenta. Não estamos perante uma tutela diversa da anterior,
apenas o seu âmbito foi alargado.
O interesse da criança está sob o alcance de defesa da norma penal mas
em primeira linha é o interesse daqueles a quem cabe legalmente o exercício
sobre ela dos poderes-deveres inerentes à parentalidade ou à tutela que o
preceito penal visa proteger.

3.3. Tendo em consideração a pena abstratamente aplicável ao ilícito e o
disposto no artigo 23º nº1, do Código Penal, a tentativa não é, agora,
punível, ao contrário do que acontecia na redação anterior quanto ao crime
base, atenta a pena que, então, lhe era abstratamente aplicável.

3.4. O ilícito, em qualquer das suas vertentes, reveste sempre natureza
semipública, pelo que para que o Ministério Público tenha legitimidade
para promover o processo necessário se torna que o ofendido apresente
queixa pelos factos em causa, nos termos do artigo 49º, do Código de
Processo Penal.
Ofendidos no crime previsto na al. c) pode ser qualquer um dos
progenitores e nas situações das als. a) e b), também a pessoa a quem a
guarda do menor tenha sido legalmente entregue e o tutor.
Sob pena de extinção do respetivo direito a queixa tem que ser
apresentada no prazo de 6 meses a partir da data em que ocorreram os factos
face ao disposto no artº.115º nº1, do Código Penal.6

6
Mesmo que a conduta se prolongue no tempo, para o início da contagem do prazo o momento relevante é
o do conhecimento do facto e de quem seja o seu autor. Sobre esta matéria, Ac. da Relação de Coimbra, de
10-05-2006, em que foi Relator Gabriel Catarino, proferido no proc. 1010/06, consultável em www.dgsi.pt, “No
caso de accionamento do direito de queixa, releva não o momento em que cessa a terminação da situação
antijurídica, mas sim o momento em que o titular do interesse juridicamente protegido teve conhecimento do facto
delitivo e do autor.”

Em sentido oposto, Ac. da Relação do Porto, de 03-04-2002, proferido no proc. 0111309, em que foi Relator
Fernando Monterroso “A crime de maus tratos a cônjuge de previsão do artigo 152 n.2 do Código Penal é de
execução permanente, que se prolonga e persiste no tempo, porque há uma voluntária manutenção da situação
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3.5. A al. a) do preceito mantêm-se, como já vimos, inalterada desde 1995
no que se refere à sua previsão, “Quem subtrair menor”.
No concernente à al. c), na redação que lhe foi dada pelo DL 48/95 de 15
de março rezava a previsão “Quem se recusar a entregar menor à pessoa que sobre
ele exerce poder paternal ou tutela, ou a quem ele esteja legitimamente confiado”.
A destrinça entre as condutas a integrar em cada uma destas alíneas nem
sempre se mostrou clara, ocorrendo algumas situações em que ambas se
mostravam preenchidas.
Estas duas normas eram, pois, sobreponíveis em alguns dos seus
elementos, havendo situações que caiam na previsão de ambas.
Com a atual redação da al. c) do artigo 249º, onde a tónica é agora
colocada não já na recusa de entrega do menor a quem tinha a sua guarda
mas na sua convivência com ambos os progenitores no âmbito do regime de
regulação das responsabilidades parentais, algumas das condutas que eram
anteriormente enquadráveis naquela, são-no agora na al. a).
Afastar o menor da esfera de atuação de quem sobre ele exerce a tutela ou
a quem foi legitimamente entregue é uma atuação que pode agora encontrar
acolhimento na previsão da al. a) do preceito.
Certo é, no entanto, que a eliminação do preceito penal da vertente
“recusar a entregar o menor” no que se refere a quem sobre ele exerce a tutela
ou a quem esteja legitimamente confiado determina que algumas condutas
abrangidas pela incriminação da al. c) na anterior redação, atualmente não
encontrem proteção penal, tendo ocorrido uma descriminalização das
mesmas.
Na redação original dada ao artigo 249º, na al. a) estava prevista, tal como
acontece atualmente, a subtração de menor, sendo que a previsão da al. c) se
mostrava reservada para as situações, não de subtração mas de recusa da sua
entrega.
Em causa estavam duas realidades diversas, a determinar duas previsões
igualmente diversas e só em algumas situações as mesmas eram
sobreponíveis.

anti-jurídica até que a execução cesse, ficando só então o crime exaurido. O prazo de caducidade do direito de
queixa só tem inicio após ter cessado a execução.”
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Todas aquelas que, então, integravam simultaneamente as duas alíneas
são agora, sem margem para dúvidas, enquadráveis na al. a).
Porém, outras há que deixaram de ter enquadramento penal em face da
atual redação da al. c), já que esta é completamente inovadora e não encontra
qualquer similitude com a previsão anterior.
A alteração da previsão que constituía o tipo legal previsto na al. c) não foi
acompanhada de qualquer outra que enquadrasse, total ou parcialmente, as
condutas ali abrangidas noutro segmento do preceito legal em análise, nem
noutro normativo legal.
Subtrair é substancialmente diferente de recusar-se a entregar e tanto
assim é que o legislador teve necessidade de diferenciar os dois
comportamentos e coloca-los em alíneas distintas do preceito legal.
Aliás, reforçando a ideia de que em causa estão duas realidades distintas,
também na redação do artigo 196º do Código Penal de 1982 a distinção era
feita em termos idênticos.7
Se a opção do legislador não tivesse sido, como até agora, a de distinguir
de forma clara as duas condutas poder-se-iam encontrar argumentos que
legitimassem uma interpretação mais lata da expressão subtrair, de molde a
nela integrar um maior número de situações e a abranger a recusa de entrega
mas, em face das sucessivas redações que têm sido dadas ao preceito,
julgamos que tal não se mostra possível.
A interpretação histórica é, a nosso ver, impeditiva de uma interpretação
mais lata da expressão “subtrair” contida na al. a), do artigo 249º.
Subtrair menor, por contraposição à recusa de entrega significa retirá-lo
da esfera de atuação de quem o tem a seu cargo naquele momento.
Recusar a entrega importa que o menor esteja na esfera de atuação de um
terceiro, para onde entrou temporariamente e com o consentimento de quem
tem a sua guarda legal, e este terceiro nega-se, em momento posterior, a
permitir o seu regresso.
Tomemos como exemplo a conduta de um familiar do menor com quem
o tutor o deixou para passar férias e que, findo tal período, se recusa a
entrega-lo. Na anterior formulação do preceito era inequivocamente
7
Previa o nº 1 do art.º 196º do C.Penal de 1982 “Quem subtrair um menor ou, por fraude, violência ou ameaça
de grave mal, o determinar a fugir a quem tem o exercício do poder paternal, ou da tutela ou se recusar a entregá-lo
a quem legitimamente o reclame, será punido com prisão até 3 anos e multa até 100 dias.” (sublinhados nossos)
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enquadrável na previsão da al. c) mas, em face da sua nova redação, esta
conduta deixou de encontrar acolhimento na norma.8
O mesmo acontece se a entrega em causa, por período de tempo mais ou
menos longo, tiver lugar por parte dos progenitores da criança a um terceiro,
que depois não permite o seu regresso.
Estas situações não podem deixar de causar estranheza e perplexidade
pois enquanto outras, aparentemente de menor gravidade em face dos
interesses tutelados, como o incumprimento de um regime de visitas, se
enquadram na previsão do crime de subtração de menor, a recusa de entrega
da criança aos progenitores ou a outra pessoa a quem tenha sido legalmente
confiada já não encontra tal enquadramento penal.
Certo é que as alterações introduzidas no preceito penal em análise a tal
conduzem e não nos parece possível uma interpretação da norma de forma
tão extensa e com a latitude necessária a abranger as condutas em causa, sob
pena de violação do princípio da legalidade.
Estamos em sede de uma norma penal e a sua interpretação terá sempre
que ser feita de uma forma precisa e até restritiva e nunca de modo a que seja
ultrapassada a letra da lei e a sua razão de ser.
Constitui uma das regras basilares da interpretação das normas que o
legislador soube expressar corretamente a sua vontade, pelo que teremos que
aceitar que as alterações introduzidas no preceito penal, conjugadas com as
que ocorreram nas normas do Código Civil, deixaram de fora do âmbito da
tutela penal, em sede de crime de subtração de menor, algumas situações
anteriormente abrangidas pela incriminação.
Mesmo que consideremos incorreta esta opção legislativa e dela
discordemos, certo é que tal não nos legitima a fazer uma interpretação da
norma penal de modo a conferir-lhe uma latitude que não tem
correspondência com a sua letra.
E o mesmo raciocínio terá que ser aplicado às situações em que a criança
se encontra sob a guarda e responsabilidade de alguém que não respeita uma
decisão judicial de entrega da criança a outra pessoa e se recusa a cumprir a
mesma.

8
Resta nestas situações o recurso ao processo de entrega judicial de menor, previsto no art.º 191º e
seguintes da OTM.
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O conhecido “caso Esmeralda”, em que o STJ considerou estar
preenchido o crime de subtração de menor, então previsto na al. c) do artigo
249º, do C.Penal9, analisado à luz da lei atual certamente teria tido outro
desfecho pois a conduta não é, em nosso entender, atualmente enquadrável
em qualquer das alíneas do preceito penal em causa.
No caso concreto a criança havia sido entregue pela mãe ao casal que dela
cuidou durante vários anos, tendo os mesmos recusado a sua entrega ao pai,
em desrespeito de uma decisão judicial nesse sentido.
Aqui, não estando em causa uma “subtração” da criança uma vez que a
entrega foi efetuada por parte de quem, na altura, tinha a sua guarda de
forma legítima, a conduta não caberia na al. a) do preceito e, não estando em
causa o cumprimento de um regime de visitas fixado em sede de regulação do
exercício das responsabilidades parentais, também não se mostraria
preenchida a sua al. c), pelo que, naquele caso concreto, resta-nos concluir
pela inexistência do crime de subtração de menor ao abrigo da atual lei.

3.6. Porque a vertente das responsabilidades parentais é aquela a que
a norma penal dá proteção em primeira linha e com maior amplitude, cabem
aqui umas breves palavras sobre o seu regime, até porque, consoante as
situações, assim determinadas condutas encontrarão ou não tutela penal no
crime de subtração de menor.
Desde logo há que fazer a destrinça entre duas realidades, a de o exercício
das responsabilidades parentais decorrer diretamente nas normas contidas na
lei civil ou encontrar-se estabelecido e regulado por decisão legal10.
A lei civil distingue diversas situações e estabelece um regime de exercício
das responsabilidades parentais próprio para cada uma delas.
Se os progenitores forem casados entre si, na constância do matrimónio,
as responsabilidades parentais pertencem a ambos os cônjuges e são exercidas
de comum acordo. Não havendo acordo sobre questões de particular

9

Ac. de 10-01-2008, em que foi relator Simas Santos, consultável em www.dgsi.pt .

10

Decisão judicial proferida em processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais ou em
processo de divórcio ou decisão proferida pelo Conservador do Registo Civil em processo de divórcio a correr
termos na Conservatória. Nestas decisões é obrigatório estarem contemplados os três pontos fundamentais
do regime, como sejam com quem a criança fica a residir, o regime de convívio com o progenitor com quem
não reside habitualmente e a fixação do montante dos alimentos a prestar ao filho.
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importância qualquer um deles pode recorrer ao tribunal que, caso falhe a
vertente conciliatória, decidirá.11
Este mesmo regime é aplicável quando a filiação se encontra estabelecida
quanto a ambos os progenitores que, embora não sendo casados entre si,
vivem juntos e em condições análogas às dos cônjuges.12
No caso de a filiação se encontrar estabelecida apenas quanto a um dos
progenitores é a este que pertence, em exclusivo, o exercício das
responsabilidades parentais.13
Importa aqui notar que por força do disposto no artigo 1797º, do Código
Civil, para que os poderes e deveres emergentes da filiação sejam legalmente
atendíveis tem esta que se encontrar legalmente estabelecida. Uma vez que a
filiação é um facto obrigatoriamente sujeito a registo, nos termos do artigo 1º
nº1 al. b), do Código de Registo Civil, daqui decorre que, mesmo que seja
consensual e aceite por todos a identidade de ambos os progenitores do
menor e mesmo que estes até vivam juntos e em condições em tudo
semelhantes às dos cônjuges, basta que no assento de nascimento do filho
não se encontre inscrito o nome de um deles para que se considere, para
todos os efeitos legais, que a filiação se encontra estabelecida apenas
relativamente ao progenitor que consta do assento de nascimento, cabendo,
neste caso, apenas a este e em exclusivo, o exercício das responsabilidades
parentais.
Sempre que os progenitores se encontrem separados ou se entre eles
nunca tiver existido convivência marital, há lugar à regulação do exercício das
responsabilidades parentais por decisão judicial ou do Conservador do
Registo Civil, consoante os casos14.

11

A ação em causa encontra-se regulada no artigo 184º, da OTM e é no artigo 1901º do C.Civil que está
consagrada a disciplina do exercício das responsabilidades parentais na constância do matrimónio, regime
para que remete o artigo 1909º quando os cônjuges estão separados de facto.
12

Por força do disposto no artigo 1911º, do C.Civil.

13

Nos termos do artigo 1910º, do C.Civil.

14

Se os progenitores estiverem divorciados, separados judicialmente de pessoas e bens ou tenha sido
declarado nulo ou anulado o casamento, nos termos dos artigos 1905.º e 1906.º; nas situações de
progenitores casados mas separados de facto, nos termos dos artigos 1905.º e 1906.º ex vi artigo 1909.º;
quando os progenitores unidos de facto se encontrem separados, nos termos dos artigos 1905.º e 1906.º ex
vi artigo 1911.º, n.º 2 e por último as situações em que os progenitores nunca viveram juntos e em condições
análogas às dos cônjuges, nos termos dos artigos 1905.º e 1906.º ex vi art.º 1912.º, n.º 1, todos do C.Civil.
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3.7. Vejamos agora em concreto o modo como se reflete o regime de
exercício das responsabilidades parentais em vigor no preenchimento do
ilícito penal, em face de comportamentos violadores daquele regime.
Atualmente e por força das novas regras introduzidas pela Lei 61/2008 de
31 de outubro, as responsabilidades parentais são sempre exercidas em
conjunto por ambos os progenitores no que respeita às questões de particular
importância, só assim não o sendo quando, sempre por decisão judicial
devidamente fundamentada, tal exercício for considerado contrário aos
interesses do filho.15
Temos, pois, que na lei atualmente em vigor o exercício das
responsabilidades parentais em exclusivo apenas por um dos
progenitores, só pode ter lugar quando exista uma decisão judicial que
institua tal regime ou quando a filiação se encontra estabelecida apenas
relativamente a um dos progenitores.
Para além destas situações há ainda que ter em conta todos os casos em
que a respetiva fixação do regime tenha tido lugar no âmbito do normativo
em vigor antes das alterações introduzidas pela Lei 61/2008, e em que a regra
era, então, a atribuição do exercício do poder paternal a apenas um dos
progenitores, o que alarga em muito o universo das situações em que o
exercício das responsabilidades parentais cabe em exclusivo a apenas um dos
progenitores.
Estando em causa o exercício unilateral das responsabilidades parentais16
se o menor for retirado da esfera de poder do progenitor que tem a sua
guarda, pelo outro progenitor ou por terceiro, a conduta pode integrar a
prática do crime de subtração de menor previsto na al. a) do artigo 249º do
Código Penal.
O agente no tipo legal consagrado na alínea a) tem necessariamente que
ser alguém que não exerce legalmente a guarda sobre o menor. O progenitor
com quem o menor reside habitualmente não pode incorrer na prática do
crime consagrado na al. a) do preceito.

3.8. Nas situações em que o exercício das responsabilidades não se
encontra fixado por qualquer decisão e apenas decorre nas normas legais
15

Artigo 1906º nº2, do C.Civil.

16

Ou do poder paternal se no âmbito do regime anterior.
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consagradas na lei civil, porque a regra é o seu exercício por ambos os pais17,
nenhum deles pode incorrer na prática do ilícito em causa uma vez que a
guarda, como uma das vertentes das responsabilidades parentais, não se
encontra atribuída, por lei, a um deles em especial e não existe qualquer
decisão legal definidora da situação.18
Este nosso entendimento, que está muito longe de ser pacífico,19 assenta
sobretudo na interpretação da vontade do legislador em face das alterações
profundas que introduziu na lei civil e penal com a reforma da Lei 61/2008,
mas também encontra apoio no caráter subsidiário e excecional da
intervenção penal nas matérias da família e suas relações. Doutro modo, a
própria natureza do direito penal impõe uma aplicação sempre parcimoniosa
e restritiva dos conceitos contidos na norma.
Não podemos continuar a dar às normas reguladoras das
responsabilidades parentais o mesmo sentido que elas tinham na sua anterior
versão quando, manifestamente, não foi essa a vontade subjacente à sua
alteração.
Qualquer supremacia de direitos sobre os filhos por parte de um dos
progenitores foi completamente arredada pela nova lei e a profunda alteração
do artigo 1911º do Código Civil é disso exemplo inequívoco e não deixa, a
nosso ver, qualquer dúvida de interpretação sobre qual a vontade do
legislador.
A atribuição do exercício do poder paternal ao progenitor que exercia a
guarda e a presunção de guarda que anteriormente a lei conferia à mãe foram
eliminadas da nova redação do artigo 1911º.
A regra é agora a de que ambos os progenitores têm iguais direitos sobre a
criança. Se os mesmos não vivem em conjugalidade a situação tem,
necessariamente, que ser definida por decisão a proferir em processo próprio,
até lá aplicam-se as regras gerais e estas determinam que as responsabilidades
parentais são exercidas em comum.
17

Artigos 1901º nº1, 1911º nº1 e 1912º nº2, do C.Civil.

18

Na redação anterior às alterações da Lei 61/2008, o art.º 1911º do C.Civil estabelecia que o poder
paternal pertencia ao progenitor que tinha a guarda do filho e estabelecia uma presunção de guarda
relativamente à mãe que só podia ser ilidida judicialmente. Atualmente esta regra desapareceu e foi
substituída pela que determina a pertença a ambos os pais, em igualdade de circunstâncias, do exercício das
responsabilidades parentais.
19
Em sentido contrário, Cunha, Maria da Conceição Ferreira, “A tutela penal da família e do interesse da
criança”, in Direito Penal Fundamentos Dogmáticos e Político-criminais, Homenagem ao Prof. Peter Hunerfeld”,
Coimbra Editora, 2013, p. 938 a 941.
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Como consequência lógica desta alteração não incorre na prática do ilícito
de subtração de menor previsto na al. a) do artigo 249º se, não estando o
regime de exercício das responsabilidades parentais definido por decisão legal
proferida em processo próprio, um progenitor que leva o filho para viver
consigo depois de o mesmo ter residido durante algum tempo com o outro
progenitor.
Um caso com estes contornos poderá encontrar tutela penal noutros tipos
legais de crime, como seja no crime de sequestro ou rapto mas não integrará
o crime de subtração de menor, sendo que é no âmbito da lei civil que a
resolução da questão pode encontrar uma resposta mais célere e eficaz.20
Se em causa estiver uma deslocação da criança para o estrangeiro, o
direito internacional convencional a que Portugal está vinculado oferece
também mecanismos de resolução de uma situação como a descrita.21
Se a deslocação ocorrer para um país que não integre a U.E., aplicar-se-ão
as regras da Convenção sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de
Crianças, concluída em Haia em 25 de outubro de 1980. Caso a deslocação
ocorra para um país da U.E., regerá em primeira linha o Regulamento (CE)
nº 2201/2003 do Conselho, de 27 de novembro22 que, por seu turno, no seu
Considerando 17, manda aplicar aquela Convenção.
Nesta matéria, a Autoridade Central de Portugal é a Direção – Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, a quem devem ser dirigidas as
comunicações e pedidos que visem o regresso da criança ou a fixação de um
regime de visitas, sempre que ocorra uma deslocação ou retenção ilícitas.
3.9. Ao contrário do que sucede na al. a), em que a tónica está centrada
na pessoa que detém a guarda da criança, na previsão da al. c) do artigo 249º,
do Código Penal, qualquer dos progenitores, tenha ou não a guarda do
menor, pode incorrer na prática do ilícito.
20
Em caso de urgência e se estiverem em causa os interesses da criança deverá ser, de imediato, intentada
uma ação de regulação das responsabilidades parentais onde se requererá a fixação de um regime provisório
no que respeita à guarda da criança e, se tal se mostrar necessário, poderá haver lugar à emissão de
mandados de entrega, a cumprir pela autoridade policial competente.
21
Por maioria de razão a resposta dada será a mesma se a criança for deslocada para o estrangeiro por
um dos progenitores ou por um terceiro, à revelia do fixado pela lei ou por decisão proferida em processo
próprio.
22
Aqui se define, no seu artigo 2º, a guarda como o conjunto de direitos e obrigações relativos aos
cuidados devidos à criança, em particular o direito de decidir sobre o seu lugar de residência ( nº10) e que se
considera a guarda exercida conjuntamente quando os titulares das responsabilidades parentais não
possam decidir sobre o local da residência da criança sem o consentimento do outro (nº11.b).
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Uma das questões a equacionar no âmbito desta vertente do preceito é a
relacionada com a mudança de residência da criança.23
Na hipótese de o progenitor a quem o menor se encontra confiado, o
deslocar sem autorização para local que impossibilite a concretização do
regime de visitas fixado,24 pode esta sua conduta integrar a previsão da al. c)
do artigo 249º, do Código Penal, pois em causa está o afastamento da criança
do convívio com ambos os progenitores.
Deslocar a criança para o estrangeiro ou para um lugar geograficamente
muito distante constitui um ato que “dificulta significativamente” e pode
mesmo ser impeditivo da entrega da criança no cumprimento do regime de
visitas estabelecido pelo que a conduta pode, deste modo, integrar a previsão
legal do preceito penal em apreço.
Só assim não acontecerá nos casos excecionalíssimos em que a decisão
não tenha fixado qualquer regime de visitas do menor ao outro progenitor.25
No que tange às situações de exercício conjunto das responsabilidades
parentais, que, como vimos, constitui atualmente a regra, há que atender se a
residência da criança foi fixada apenas com um dos progenitores ou se pelo
contrário, numa realidade cada vez mais frequente, o regime fixado foi o de
residência alternada, passando a criança períodos de tempo idênticos com
cada um dos progenitores.
É comumente aceite que uma alteração de residência do menor que
implique uma mudança geográfica para um local distante dentro do próprio
país ou para o estrangeiro constitui uma questão de particular importância, a
ser decidida por acordo de ambos os progenitores ou, na falta deste, por
decisão judicial a proferir em processo próprio, regulado no artigo 184º, da
OTM.
Temos, assim, que, por regra, o progenitor com que o menor reside
habitualmente não pode unilateralmente decidir-se pela mudança de
residência deste, desde que tal implique um grande afastamento geográfico
23
Aqui quando falamos de residência estamos a referir-nos ao local onde a criança efetivamente reside, a
sua morada, e não ao conceito mais vasto de residência referido no artigo 1906º nº5, do C.Civil, que se
prende com a determinação de com qual dos progenitores a criança reside habitualmente.
24
Nestas situações, pretendendo o progenitor a quem o menor se encontra confiado, passar a ter a sua
residência no estrangeiro ou noutro lugar do país que importe um grande afastamento, deverá interpor uma
ação de alteração do regime em vigor, nos termos do artigo 182º da OTM, de molde a que possa ser
estabelecido um novo regime de visitas adequado à nova realidade.
25

O que acontece apenas quando tal convívio se mostra contrário aos interesses da criança.
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do outro progenitor o que acontece, com especial acuidade, nos casos em que
a mudança tem lugar para outro país.26

3.10. Na vigência da norma, na sua anterior redação, era entendimento
comum que para estar preenchido o crime de subtração de menor necessário
se tornava que o agente não detivesse poderes relativamente à guarda do
menor.27
Julgamos, porém, que esta interpretação não encontra atualmente
qualquer apoio legal em face da nova redação da al. c) do artigo 249º,
fazendo apenas sentido no que respeita à situação de subtração de menor
prevista na al. a).
A verificação do ilícito no que se refere à modalidade de comportamento
prevista na mencionada al. a) e que se reporta à subtração de menor, implica
que o agente do ilícito não seja o detentor dos poderes-deveres inerentes à
guarda e cuidados da criança pois subtrair significa exatamente retirar a
quem de direito.
Porém, o mesmo não acontece com a alínea c) na sua nova redação. Aqui,
qualquer dos progenitores, quer tenha ou não a guarda do filho menor, pode
ser agente do crime pois o que está em causa é o incumprimento do regime
fixado para o convívio da criança com os seus progenitores e a sua violação
pode ser levada a cabo por qualquer deles, independentemente do facto de o
filho viver ou não habitualmente consigo.
Aliás, nem o contrário faria sentido pois as questões que com maior
frequência se levantam prendem-se exatamente com o incumprimento do
regime de visitas por parte do progenitor guardião e foi esta realidade que
levou o legislador a alterar o preceito legal em causa.
Analisemos agora quais os reflexos que uma decisão de deslocação da
criança para o estrangeiro ou para local do país significativamente
distante da anterior residência, tomada unilateralmente28, pode ter em
termos de vir a integrar a prática do crime de subtração de menor.
26
O mesmo se diga quando a residência/guarda é alternada sendo que, desta feita, as considerações em
causa se aplicam a ambos os progenitores.
27
Neste sentido decidiu o Ac. do STJ de 04-01-2007, consultável em www.dgsi.pt, numa situação em que
em causa estava o incumprimento do regime de visitas.
28
Havendo acordo por parte dos progenitores na alteração da residência ou decisão do tribunal em sede de
resolução do diferendo relativo a esta questão de particular importância, mesmo que tal importe uma maior
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Sendo a decisão tomada pelo progenitor com quem o filho reside
habitualmente, pode a sua conduta preencher o ilícito previsto na al. c) do
artigo 249º.
Aqui não está em causa uma subtração no sentido mais restrito do termo,
tal como prevista na al. a) do preceito, mas a conduta importa uma
impossibilidade ou dificuldade significativa de convívio do filho com o outro
progenitor, que caberá na previsão daquela al. c).
Se a deslocação da criança para outra cidade ou até para outro país for
levada a cabo pelo progenitor com quem a mesma não reside habitualmente e
se tal situação importar uma impossibilidade de o outro progenitor exercer
sobre o menor as responsabilidades parentais inerentes à guarda que lhe está
atribuída, pode mostrar-se preenchido ilícito previsto na al. a) do preceito
pois a conduta configurará, por princípio, uma situação de subtração de
menor.
Quando em causa está um regime de residência alternada, em que a
guarda do filho é partilhada por ambos os progenitores, situação em que o
convívio com os progenitores e a guarda se interligam, a conduta daquele que
retira o menor da esfera de atuação do outro poderá constituir uma subtração
de menor para efeitos do disposto na al. a), uma vez que as responsabilidades
parentais e a guarda estão radicadas em cada um deles em medida idêntica e
a conduta impossibilita o exercício cabal por parte do outro progenitor das
responsabilidades parentais que lhe cabem. Na medida em que uma conduta
destas impede ou torna particularmente difícil a relação da criança com o
outro progenitor, pode, de igual modo, estar preenchida a previsão da al. c).
Como a seguir veremos com maior desenvolvimento, a redação atual da
al. c) contém uma previsão inovadora, cujo alcance se centra agora no
convívio da criança com ambos os progenitores e não já nos poderes
conferidos a quem detém a sua guarda.

3.11. Em causa está um crime permanente, de execução reiterada ou
duradoura.
A sua consumação prolonga-se ao longo do tempo e apenas termina com
a cessação da situação.
dificuldade ou até impossibilidade no convívio do filho com um dos progenitores, nunca estará preenchido o
ilícito.
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Se esta se mantiver até o menor atingir a maioridade é este evento que
determina a consumação do ilícito.
Para efeitos de decisão sobre a competência territorial do tribunal e a
competência para a realização do inquérito, em face do disposto nos arts.ºs
19º nº3 e 264º nº1, do C.P.Penal, releva o local da prática do último ato de
execução ou da consumação do crime.

4. A al.a) do artigo 249º, do C.Penal
4.1. Dispõe o preceito em causa que “ Quem subtrair menor é punido com
pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias”.
A subtração de menor importa retirar ou tirar sem autorização pessoa com
idade inferior a 18 anos e não emancipada29, a quem legalmente a tenha a seu
cargo, de modo a que esta fique impedida, de facto, de exercer os poderesdeveres inerentes àquela guarda.
Para que esteja verificado este elemento objetivo do tipo, a conduta do
agente tem que ser determinante de uma separação física entre o menor e a
pessoa a quem se encontra entregue mas, como bem se compreende, esta não
é só por si suficiente. Tal separação tem que ser de molde a impossibilitar o
exercício dos poderes-deveres, por parte de quem os detém, em toda a sua
extensão.
Por outro lado, esta separação física “deve durar algum tempo”, o suficiente
a impossibilitar o exercício total poderes ou, pelo menos, impedir o exercício
de alguns aspetos essenciais dos mesmos.30
Se a conduta, traduzida no retirar o menor da alçada de quem o tem a seu
cargo, não perdurar no tempo de molde a determinar uma inversão para o
autor dos factos dos poderes-deveres inerentes à guarda do menor, o legítimo
titular destes poderes não os vê beliscados, razão pela qual não se encontra
preenchido o ilícito.
A conduta só é suscetível de integrar a prática do crime se dela decorrer
uma separação do menor da pessoa à guarda de quem se encontra, desde que
esta separação se mantenha por um período de tempo suficiente, de modo a
29

Arts. 122º e 132º, do C.Civil.

30

Cunha, J.M.Damião - “Comentário Conimbricense do Código Penal”, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, p. 615.
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importar uma transferência para o agente do crime dos poderes inerentes
aquela guarda.31

4.2. Para a verificação do crime mostra-se irrelevante o acordo do
menor. E também assim é mesmo que a iniciativa de sair da esfera de
atuação de quem sobre ele exerce o poder de guarda tenha sido iniciativa do
próprio menor.
De notar que a vontade do menor apenas releva para efeitos de atenuação
da pena prevista, tal como estabelecido no nº2 do preceito legal, mas mesmo
nestas circunstâncias tal atenuação apenas se reporta à conduta prevista na al.
c) e não à prevista na al. a).
André Teixeira dos Santos32 defende, no entanto, a relevância do
consentimento do menor não emancipado mas com idade superior a 16 anos,
desde que tenha maturidade suficiente para tomar a decisão e se determine
que a sua vontade não foi instrumentalizada, concluindo pela ausência,
nestas situações, de danosidade social suficiente que justifique a punição.
Diversamente, se o acordo acontecer entre progenitores ou partir da
pessoa a quem se encontra legalmente atribuída a guarda do menor, o
mesmo afasta a existência de crime pois a subtração importa, sempre, uma
conduta contrária à vontade de quem tem o menor na sua esfera de poder.

4.3. No que tange à necessidade de, em processo próprio, ter havido uma
decisão sobre a quem e de que modo cabe a guarda do menor, temos
que, no que concerne às responsabilidades parentais, para o preenchimento
do ilícito previsto na al. a), não se torna necessário ter sido regulado o seu
exercício, desde que o autor do crime não seja um dos progenitores.
Sempre que a conduta tenha lugar por parte de um terceiro e ofenda os
poderes deveres decorrentes da parentalidade, é indiferente que o exercício
das responsabilidades parentais tenha sido objeto de decisão ou resulte
diretamente da lei civil.

31
Também neste sentido, Albuquerque, Paulo Pinto, “Comentário do Código Penal à luz da Constituição da
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2ª ed., Universidade Católica Editora, 2010, p. 738.
32

“Do crime de subtracção de menor nas “novas” realidades familiares”, Revista Julgar, nº12, p. 243.
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Mesmo que se esteja perante um caso em que os pais se encontrem
separados, situação que como vimos importa a necessidade de regulação das
responsabilidades parentais em processo próprio para o efeito, se uma
terceira pessoa retirar o menor da esfera de atuação de qualquer um dos seus
progenitores, mesmo na ausência de tal regulação, vigorarão as normas do
Código Civil que estabelecem em que moldes são exercidas as
responsabilidades parentais e, nesta medida, pode mostrar-se verificado o
crime.
E assim é porque, como atrás já tivemos oportunidade de referir, a lei
civil33 estabelece qual o regime de exercício das responsabilidades parentais
nas diversas situações e, não tendo tal regime sido regulado judicialmente ou
na Conservatória do Registo Civil, são estas as normas que se aplicam.
A previsão da norma penal abrange ainda as situações em que o menor é
retirado da esfera de atuação de um terceiro que o tem a seu cargo por
vontade dos seus progenitores ou de quem sobre ele exerce legalmente
a guarda.34
Aqui há como que uma delegação de alguns dos poderes sobre o menor,
por parte dos seus titulares, a terceiros, que os passam a exercer em seu nome
e que, nesta medida, gozam da mesma proteção.
Retirar um menor de casa de um tio a quem foi entregue pelos pais para
que dele cuidasse por período mais ou menos prolongado no tempo é, para
efeitos de previsão da norma, o mesmo que retirá-lo da esfera de atuação
direta dos seus progenitores. Os poderes destes estendem-se e materializamse, por sua vontade, nesta terceira pessoa.
Claro está e por maioria de razão, se a guarda do menor foi, pontualmente
e por curto período de tempo, entregue pelos seus detentores a uma terceira
pessoa35 e, nestas circunstâncias, a mesma é-lhe retirada, pode igualmente
mostrar-se preenchido o ilícito.

33

Artigos 1901º a 1912º, do C.Civil.

34

Colocar o filho ao cuidado de familiares próximos, por tempo mais ou menos longo, para que o mesmo
possa fazer os seus estudos ou até por outras razões de saúde, ocorrem com alguma frequência sem que o
exercício das responsabilidades parentais na sua plenitude seja beliscado.
35

Exemplo típico da entrega da criança a uma ama.
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Certo é que, nestes casos, os ofendidos no crime são sempre os próprios
progenitores e é sempre nestes que radica a legitimidade para o exercício do
direito de queixa.
Quanto à necessidade de existência de uma decisão reguladora, diferente é
se o poder de guarda decorrer não já do exercício das responsabilidades
parentais mas de um regime de tutela ou de uma confiança a terceira pessoa
ou a instituição, nos termos do artigo 1907º, do Código Civil. Aqui, para que
a conduta possa enquadrar-se penalmente no conceito de subtração e
integrar a previsão do artigo 249º, al. a), necessário se torna que situação
tenha sido definida por decisão judicial, pois só deste modo encontra
proteção jurídica na norma, já que se tratam de vínculos jurídicos que, ao
contrário das responsabilidades parentais, não decorrem diretamente da lei,
pelo que para a sua constituição é necessária uma decisão judicial.

4.4. Questão diversa é a de saber se a retirada de um menor a quem tenha
sido confiado na sequência da aplicação de medida de promoção e
proteção36 pode configurar a prática do crime de subtração de menor.
Aqui defrontamo-nos com algumas dificuldades decorrentes do facto de,
em face da nova redação da al. c), ter desaparecido do preceito legal a
menção “pessoa a quem esteja legitimante confiado”, que era então interpretada
como podendo abranger as situações em que o menor se encontrava confiado
a um terceiro no âmbito de medida aplicada em processo próprio da
jurisdição de menores.
A resposta há de ser encontrada na concretização de qual o bem jurídico
protegido pela norma.
Dúvidas não subsistem que no âmbito do preceito contido na al. a) apenas
cabem as situações em que o menor é retirado a quem detém os poderes
inerentes à sua guarda.
A questão está pois em saber se esta guarda, no caso de não decorrer
diretamente das responsabilidades parentais atribuídas legalmente aos
progenitores, terá necessariamente que ser estabelecida em processo tutelar
cível ou também o poderá ser em processo de promoção e proteção.
36
Apoio junto de outro familiar, confiança a pessoa idónea, acolhimento familiar ou acolhimento em
instituição, previstas no art.º 35º nº1 als.b), c), e) e f) da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.
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Porque estamos perante uma norma penal que não admite interpretação
analógica, julgo que não é possível alargar a sua previsão a situações em que a
definição de a quem cabe a guarda do menor não decorra diretamente da lei
ou não tenha tido lugar no âmbito de um processo de natureza tutelar cível.
Este nosso entendimento resulta da interpretação que fazemos da vontade
do legislador ao retirar da al. c) do preceito legal a menção “a quem o menor
estivesse legitimamente confiado”, desaparecida da atual redação sem que
tivesse sido substituída por outra idêntica ou da mesma natureza.
A referência lata a uma confiança legítima do menor, como anteriormente
era feita na al. c), permitia uma interpretação mais alargada e abrangente do
âmbito de proteção da norma no que dizia respeito à previsão da al. a).
A este propósito, alguns autores 37 defendiam que o bem jurídico
protegido era tão só o poder paternal e a tutela, na medida em que essa
proteção era dirigida a quem exercia os poderes legalmente consagrados
como meio de suprir a incapacidade decorrente da menoridade mas, outros
havia, como Cunha Damião38, que iam mais longe e consideravam que no
âmbito de proteção da norma estavam também abrangidos os poderes
atribuídos a pessoas singulares ou coletivas por força do disposto no artigo
1907º, do Código Civil.
Certo é que, já então, era entendimento largamente maioritário que no
âmbito da norma apenas encontravam proteção as situações que decorressem
diretamente da lei civil ou cuja regulamentação fosse estabelecida por decisão
proferida em processos de natureza tutelar cível.
Atualmente, não contendo a norma penal qualquer outra menção expressa
que não seja a da al. c), e onde apenas se refere o exercício das
responsabilidades parentais, julgamos que não suporta a mesma uma
interpretação mais lata, de molde a abranger outras realidades para além das
definidas pela lei civil.
A verificação do crime só poderá ocorrer quando o menor for retirado a
alguém que, não sendo seu progenitor, o tenha à sua guarda e cuidados na
sequência de decisão proferida no âmbito de uma ação tutelar cível.

37
Por exemplo, Leal-Henriques, Manuel e Santos, Manuel Simas – Código Penal Anotado, 2º vol, Rei dos
Livros, 1996, p. 695; Albuquerque, Paulo Pinto, ob.cit, p. 738.
38

Ob.cit., p. 614.
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Estando em causa o exercício das responsabilidades parentais pelos
respetivos progenitores, não é naturalmente necessária a existência de
qualquer decisão judicial pois o mesmo decorre diretamente das normas que
o regulam.39
Se o menor estiver à guarda de um terceiro na sequência de uma medida
aplicada no âmbito de processo de promoção e proteção e se a situação não
tiver sido ainda objeto de decisão num processo tutelar cível, a conduta
poderá eventualmente integrar o crime de rapto ou sequestro mas não o de
subtração de menor.40
Recentemente ocorreu um caso em que os progenitores retiraram o filho
de uma instituição em que estava acolhido no âmbito de aplicação da medida
prevista no artigo 35º al. f) da LPCJP e com ele fugiram para o estrangeiro.
Aqui, em nosso entender, não se mostra verificado o crime de subtração de
menor, podendo a conduta em causa enquadrar-se no crime de rapto41.

4.5. Para além das situações mais comuns, em que a guarda do menor
está atribuída aos seus progenitores, em conjunto ou singularmente, ou a um
tutor, no âmbito de um processo em que foi sujeito a tutela e que constitui o
instituto legal destinado a suprir do poder paternal nos casos previstos na
lei42, há ainda que equacionar aquelas em que a criança se encontra à
guarda e cuidados de um terceiro, por decisão proferida no âmbito de
um processo de natureza tutelar cível. Julgamos que aqui, dada a natureza
da decisão, pode caber na previsão da norma do artigo 249º al .a) a conduta
de alguém que ilegitimamente retire a criança da esfera de atuação da pessoa
a quem foi entregue.
O bem jurídico protegido com a incriminação, tal como já atrás tivemos
oportunidade de ver, é não só o poder paternal e a tutela mas também o
direito de guarda decorrente de decisão judicial, pelo que a sua violação pode
constituir o cometimento do ilícito.
39

Arts. 1901º e ss do C.Civil.

40

A acrescer a tantas outras, esta é mais uma das razões para que, após a intervenção no âmbito de
promoção e proteção, a situação da criança deva ser definida em termos definitivos no mais breve espaço de
tempo, competindo aqui um papel primordial ao Ministério Público, a quem caberá instaurar o competente
processo tutelar cível.
41

Crime previsto e punido no artigo161º nº1 al.d), do C.Penal.

42

Artigo 1921º, do C.Civil.
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As situações mais comuns de entrega da criança a terceiro ou a instituição
encontram-se reguladas nos artigos 1907º e 1918º, do Código Civil. Aqui a
vertente das responsabilidades parentais no que diz respeito à guarda da
criança deixa de caber aos progenitores e passa para uma terceira pessoa ou
para uma instituição, pelo que a norma penal alberga no seu âmbito de
proteção a atuação de terceiro que consista em retirar a criança da esfera de
poder daqueles a quem foi legalmente confiada.
Mas existem ainda outros dois casos em que a criança está a cargo de um
terceiro e que, em nosso entender, podem estar também abrangidas no
âmbito de proteção da norma contida na al. a) do artigo 249º se ocorrer uma
subtração da criança. Em causa estão as situações em que a criança se
encontra a cargo de um terceiro porque, por força da lei, os pais estão
impedidos de exercerem as responsabilidades parentais e ocorre a nomeação
de um curador provisório ao menor como forma de suprir esse impedimento.
Falamos, por um lado, das situações de confiança administrativa do
menor ao candidato à adoção, em que este pode requerer ao tribunal a sua
designação como curador provisório43 e das situações de confiança judicial
com vista à adoção em que na respetiva sentença deve ser designado o
curador provisório, o que igualmente acontece sempre que no âmbito de um
processo de promoção e proteção é aplicada a medida de confiança a pessoa
selecionada para a adoção ou a instituição com vista à adoção.44
Nesta última, embora se esteja no âmbito de um processo de promoção e
proteção, a natureza da decisão partilha de todas as características da decisão
proferida em processo tutelar cível, para onde a norma da Lei de Promoção
de Crianças e Jovens remete expressamente.45
Não se mostra curial defender solução diversas para situações em tudo
semelhantes.

4.6. Concluímos, assim, que no âmbito de proteção da norma penal
contida no artigo 249º al. a), do Código Penal, cabem as situações em que a
subtração do menor ocorre quando o mesmo se encontra entregue:
43
caso não desencadeie tal processo no prazo de 30 dias, caberá ao Ministério Público fazê-lo e, por outro
lado,
44

Arts. 163º e 167º da OTM e 62º-A nº2 da LPCJ que manda aplicar o disposto no mencionado art.º 167º.

45

Artigo 62º-A da LPCJ.
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 Aos progenitores, quer tal decorra diretamente da lei civil ou de
decisão proferida em processo de regulação das responsabilidades parentais
ou de divórcio;
 A um terceiro nos termos dos artigos 1907º e 1918º, do Código Civil;
 A um curador provisório nomeado na sequência de uma confiança
administrativa com vista à adoção;
 A um curador provisório no âmbito de uma confiança judicial com
vista à adoção ou de uma medida de promoção e proteção de confiança
judicial a pessoa ou instituição com vista à adoção.

5. A al.c), do artigo 249º, do C.Penal
5.1. Resultante da necessidade de dar nova dimensão à proteção de
situações da vida familiar decorrentes do exercício abusivo da autoridade
parental por parte de um dos progenitores em detrimento do outro e como
salvaguarda dos interesses do próprio filho, surge a nova redação da al. c) do
crime de subtração de menor.
Esta nova incriminação encontra cobertura constitucional nos artigos 69º
nºs 1 e 2, 67º nº 2 al.d), da Lei Fundamental e emerge da necessidade de
proteger a criança nos seus direitos contra abusos da autoridade familiar,
sendo que é papel do Estado a proteção da família em todas as suas
vertentes.
Doutro modo, a igualdade entre os cônjuges no que se refere à
manutenção e educação dos filhos e a garantia de que os filhos apenas são
separados dos pais quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais
e sempre por decisão judicial, consagradas no artigo 36º da CRP são, de igual
modo, direitos constitucionais que a nova redação do preceito penal tem por
objetivo salvaguardar.
O desenvolvimento harmonioso de uma criança está interligado com
diversas vertentes, sendo que o convívio efetivo, salutar e sem obstáculos com
os seus progenitores, mesmo que a separação de ambos determine que o
tempo de permanência com um deles seja superior ao do outro, é um direito
que lhe assiste.
As ruturas familiares entre pessoas que partilham uma vida em comum,
cada vez mais frequentes, geram muitas vezes conflitos graves entre os
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progenitores que se repercutem de forma muito negativa na vida das crianças.
Estas são, não raras vezes, utlizadas como “moeda de troca” ou “arma de
arremesso” nas disputas entre os pais.
O convívio regular das crianças com ambos os progenitores, a par do
cumprimento da prestação alimentícia são os segmentos das
responsabilidades parentais que mais incumprimentos geram.
O afastamento da criança de um dos seus progenitores pode provocar
sequelas graves e irreversíveis no seu desenvolvimento harmonioso. A
presença efetiva e afetiva dos pais na vida da criança é um dos seus direitos
fundamentais e impõe ao Estado a tomada de medidas para a tornar uma
realidade.
A nova redação dada à al. c) do artigo 249º, do C.Penal surge, assim
como uma resposta que visa proteger a criança dos conflitos parentais e
impedir que tais conflitos se projetem negativamente na sua vida e no seu
bem-estar. Para tanto, a relação de ambos os progenitores com o filho de
uma forma salutar, gratificante e regular deve ser salvaguardada e acautelada.
Tendo sido este o objetivo do legislador, passemos, então, a analisar os
elementos do tipo de crime.

5.2. A redação atual da al. c) do artigo 249º, do C.Penal estabelece que
“Quem, de um modo repetido e injustificado, não cumprir o regime estabelecido para
a convivência do menor na regulação do exercício das responsabilidades parentais,
ao recusar, atrasar ou dificultar significativamente a sua entrega ou acolhimento, é
punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias.”
Um dos elementos típicos do crime previsto na al. c) é, pois, a violação do
regime estabelecido para a convivência do menor na regulação do
exercício das responsabilidades parentais.
É pressuposto da verificação do crime a fixação do exercício das
responsabilidades parentais em qualquer das modalidades previstas na lei.
Tal pode ter lugar em ação própria de regulação das responsabilidades
parentais46, que corre termos no tribunal, ou no âmbito de uma ação de

46
Havendo acordo, pode este ser submetido a homologação judicial sem necessidade de se intentar a
respetiva ação.
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divórcio que, consoante as situações, será intentada no tribunal ou na
Conservatória do Registo Civil.
Claro está que este elemento do tipo do ilícito poderá igualmente estar
preenchido se o regime tiver sido fixado antes da entrada em vigor das
alterações da Lei 61/2008, no âmbito de uma ação de regulação do exercício
do poder paternal, pois em causa está, apenas, uma diferente terminologia
para uma mesma realidade.
De notar que a decisão a fixar o regime de regulação das
responsabilidades parentais não tem que ser, obrigatoriamente, uma decisão
definitiva e transitada em julgado.
O incumprimento de uma decisão provisória proferida ao abrigo do
artigo 157º, da OTM que comtemple um regime de convívio entre a criança
e os seus progenitores pode fazer incorrer o progenitor inadimplente na
prática do ilícito em análise. É que não faz qualquer sentido tratar de forma
diferente as duas realidades. Quer o regime fixado seja provisório ou
definitivo o que se visa é assegurar o regular convívio da criança com ambos
os progenitores, que constitui precisamente o desiderato da norma penal,
com a incriminação da conduta violadora deste aspeto concreto da relação
entre pais e filhos.47
Também não constitui, a nosso ver, obstáculo à verificação do crime o
facto de ter sido interposto recurso da decisão, seja ela provisória ou não, já
que, por força do preceituado no artigo 185º da OTM, os recursos
interpostos de decisões de regulação do exercício das responsabilidades
parentais têm sempre efeito meramente devolutivo.
À semelhança do que atrás dissemos quanto ao preenchimento da
previsão da al. a), o elemento do tipo poderá igualmente mostrar-se
preenchido se o regime de visitas tiver sido regulado em processo tutelar
comum, como por exemplo nas situações previstas nos artigos 1918º e 1919º,
do Código Civil. Estamos aqui perante um caso em que no âmbito do
processo tutelar é decretada uma providência de entrega do menor a terceira
pessoa ou a estabelecimento de educação e assistência, mas nesse mesmo
processo é também regulada uma das vertentes do exercício das

47
Ao que acresce que muitas decisões provisórias, não obstante a sua natureza, vigoram durante largos
períodos de tempo, algumas delas por mais de um ano.
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responsabilidades parentais, aquela que se prende com o convívio da criança
com os seus progenitores.
A inclusão desta realidade na área de previsão da norma penal configura
uma mera ampliação do seu sentido, admissível no direito penal.
Diversa é a situação em que o regime de visitas à criança é estabelecido
em processo de promoção e proteção, no âmbito de aplicação de uma
medida de promoção e proteção.
Não é de todo invulgar que aquando da aplicação destas medidas, se
estabeleça um regime de convívio da criança com os seus progenitores, sendo
que as situações mais comuns se prendem com a aplicação das medidas
consagradas nas als. a) a c), do artigo 35º, do regime de Proteção de Crianças
e Jovens em Perigo, aprovado pela Lei 31/2003 de 22 de agosto, a de apoio
junto dos pais ou outro familiar e a confiança a pessoa idónea.
A eventual violação, mesmo que reiterada e injustificada, do regime de
convívio dos progenitores com o seu filho, fixado num processo de promoção
e proteção, não preenche, na nossa perspetiva e pelas razões já atrás
explanadas, o tipo legal previsto no nº1 al. c) do artigo 249º, do Código
Penal.
Defender o contrário importaria a criminalização de uma conduta por
recurso à analogia, violando expressamente o princípio da legalidade, que a
proíbe para qualificar um facto como crime, tal como preceituado no artigo
1º, nº3, do Código Penal.
Em causa está um processo de natureza protecional, dirigido a crianças
que se encontrem em perigo, cuja natureza é muito diversa da do processo
tutelar cível de regulação do exercício das responsabilidades parentais a que
se reporta a norma penal em análise.48
De igual modo entendemos não se encontrar abrangida pela incriminação
a conduta do progenitor que impede, cria obstáculos ou dificulta a visita do
menor aos seus avós ou irmãos, na sequência de uma decisão proferida ao
48
Em face deste estado de coisas a forma de assegurar que o convívio da criança com o progenitor com
quem não reside não seja colocado em causa e possa a sua violação beneficiar da tutela penal, deve ser
instaurada ação de regulação das responsabilidades parentais que, por força do art.º 154º da OTM, correrá
por apenso ao processo de promoção e proteção. Se o regime já tiver sido fixado mas de forma
substancialmente diversa da consagrada no processo de promoção e proteção, haverá que instaurar uma
ação de alteração do exercício das responsabilidades parentais, nos termos do artigo 182º, da OTM, de modo
a adequar o regime já existente à nova realidade.
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abrigo do preceituado no artigo 1887º -A, do Código Civil uma vez que,
também aqui, não estamos perante uma situação de regulação do exercício
das responsabilidades parentais.
Diferente é se, na sequência de uma destas visitas aos avós ou aos irmãos,
o progenitor com quem o menor reside habitualmente e a quem cabe singular
ou conjuntamente o exercício das responsabilidades parentais se recusar a
recebê-lo, de novo, em sua casa.
Esta conduta pode constituir a prática do ilícito em análise pois o
progenitor com quem a criança reside por força do regime em vigor e que
assim age, está a violar o regime de regulação do exercício das
responsabilidades parentais e não propriamente a decisão que fixou o regime
de visitas do menor aos seus avós ou irmãos.49

5.3. A previsão da al.c) do artigo 249º, do C.Penal abrange tanto a
entrega como o acolhimento.
Em qualquer destas formas, três comportamentos distintos são
penalmente sancionados, a recusa pura e simples de entregar ou acolher o
filho, o retardar de modo significativo essa entrega ou acolhimento e, por
último, o criar obstáculos sérios a que a entrega ou o recebimento da criança
aconteça nos termos fixados no regime em vigor.
O significado do ato de entregar não apresenta dificuldades de maior de
interpretação. Aqui qualquer dos progenitores, quer aquele com quem a
criança reside quer aquele em benefício do qual foi estabelecido o regime de
convívio com o filho, que se recuse a entregar a criança ao outro pode
incorrer na prática do crime.
A norma tanto sanciona o comportamento do progenitor com quem a
criança reside e que não a entrega ao outro progenitor para que com ele passe
o tempo de convívio fixado pelo regime em vigor, como o do progenitor com
quem o filho não reside habitualmente e que não o entrega ao progenitor
guardião.
49
Esta situação, configurada num quadro em que não existe regime de regulação do exercício das
responsabilidades parentais, quer porque a ação nunca foi instaurada quer porque os progenitores vivem
juntos, não pode ser enquadrada na al. c) do artigo 249º do C.Penal. A recusa dos pais em acolherem o filho
configurará, então, uma situação de perigo para a criança, a justificar a instauração imediata de um processo
de promoção e proteção.
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A vertente do acolhimento já não se apresenta de forma tão linear.
Ao estender a previsão da norma penal também ao acolhimento da
criança, o legislador levou mais além a proteção do direito do menor ao
convívio com ambos os progenitores. Esta proteção encontra aqui uma das
suas expressões mais inovadoras embora, em nosso entender, o legislador não
tenha querido ir tão longe de modo a aqui abranger os casos em que o
progenitor não guardião, pura e simplesmente, ignora o filho e não o quer ter
consigo nem quer com ele conviver.
Algumas situações existem em que os progenitores, por variadíssimas
razões, que podem passar pelo simples comodismo até à completa ausência
de afeto, não querem estar com os filhos e não tomam qualquer iniciativa no
sentido de tornar efetivo o regime de convívio estabelecido.
A questão coloca-se em saber se a conduta do progenitor que não vai
buscar o filho para estar com ele no período estipulado pelo regime de visitas
está abrangida na previsão da norma.
Porque o processo legislativo associado às alterações introduzidas nas
normas penais em causa não contém elementos que nos ajudem à sua
interpretação, pois da leitura da Exposição de Motivos do Projeto Lei nº
509/X, que esteve na génese da Lei 61/2008, nada se retira, na tentativa de
encontrar uma resposta, iniciemos o nosso raciocínio pelo significado da
própria palavra.
Segundo o dicionário, acolhimento, traduz-se no ato de acolher e significa
receber ou recolher50.
Acolhimento importa, pois, uma atuação positiva, a de receber ou
recolher alguém.
O progenitor com quem a criança não reside habitualmente que pura e
simplesmente se afasta do filho, ignora o regime de visitas estabelecido e
abdica de estar e conviver com ele, não o indo buscar para estar consigo,
adota um comportamento omissivo e de indiferença e desapego que não se
enquadra na conduta prevista na norma e definida como acolhimento.
Para se mostrar preenchido o crime o progenitor tem que atuar de modo a
impedir, dificultar ou criar obstáculos a que o seu filho seja por si recebido

50

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, consultável em www.priberam.pt.
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em sua casa, não bastando uma mera conduta omissiva traduzida na não
recolha do menor no local onde o mesmo se encontra, a fim de passar
consigo o período de tempo estabelecido no regime fixado.
O comportamento do progenitor que não desenvolve qualquer diligência
para se encontrar com o filho e para o ter consigo nos períodos de tempo
constantes do regime em vigor, traduzir-se-á num incumprimento desse
regime, a dirimir em sede de processo tutelar cível próprio51 mas que, em
nosso entender, não integra a prática do ilícito em causa.
Este raciocínio é também sustentado pela própria definição do bem
jurídico protegido pela norma. Se no âmbito dessa proteção se encontra o
direito ao exercício sem obstáculos dos vários segmentos do exercício das
responsabilidades parentais, tendo sempre como pano de fundo o superior
interesse do filho, o progenitor que, de forma voluntária, não quer manter
contacto com o filho, não só não vê beliscado qualquer direito seu, como a
imposição de conduta diversa poderá até mostrar-se contrária ao interesse da
criança.
Pelo contrário, se o progenitor com quem o filho não reside desenvolver as
diligências necessárias a tê-lo consigo, marcando horas para a entrega e
combinando a forma de o ir buscar e levar sendo que depois, de modo
sistemático, não o recebe em sua casa, quer porque se ausenta, quer porque
invoca uma qualquer razão para o não fazer, poderá equacionar-se se esta sua
conduta integrará o ilícito em apreço.
Aqui estamos perante um comportamento ativo do progenitor, com quem
o menor não reside, destinado a receber o filho em sua casa e que depois, de
forma voluntaria, não é concretizado. Esta conduta constitui, claramente,
uma recusa de acolhimento da criança.
Em face da gravidade de uma atuação desta natureza e da danosidade de
que se reveste para o menor, inclinamo-nos a considerar que poderá a mesma
integrar a prática do crime.
Porém tal não significa que o cometimento do ilícito, na sua vertente do
acolhimento, tenha que ser sempre por ação.

51

Através do incidente de incumprimento, a requerer nos termos do artigo 181º, da OTM.
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Na previsão da norma cabe ainda a conduta do progenitor com quem a
criança reside que recusa, atrasa ou dificulta o regresso à sua casa. Estas
condutas tanto podem ter lugar por ação como por omissão.
O progenitor guardião que não permite que o filho seja acolhido na
residência que lhe foi fixada ao abrigo do disposto no artigo 1906º nº5, do
Código Civil, pode incorrer na prática do crime independentemente do tipo
de conduta que adote para alcançar o seu objetivo.

5.4. Mas para estar preenchido o tipo de crime não basta recusar, atrasar
ou dificultar significativamente a entrega ou acolhimento da criança, tais
condutas terão que ser repetidas e injustificadas.
Estes conceitos genéricos e abertos a que o legislador recorreu causam
sempre dificuldades acrescidas na determinação das condutas que os
integram52. É uma técnica legislativa sempre a evitar, mormente quando
estão em causa normas penais, mas tendo o nosso legislador optado por ela,
caberá ao intérprete dar conteúdo a tais conceitos e à jurisprudência está
atribuído um papel preponderante na sua definição.53
Conduta repetida significa necessariamente que tem que ser mais do
que uma. Dependendo da sua gravidade e dos reflexos que a mesma tem na
vida familiar do menor assim um comportamento que se repete por duas
vezes poderá ou não integrar o tipo de ilícito e também nem sempre uma
conduta levada a cabo por forma mais ou menos sistemática, integrará,
necessariamente, o crime em causa.
Caso a caso terá que se apreciar e ponderar qual o grau da lesão nas
relações entre os progenitores e o seu filho, decorrente da conduta de um
deles quando desrespeita o regime de visitas estabelecido e constatar se tal
conduta é ou não violadora do bem jurídico protegido pela norma, traduzido

52
Sobre os perigos da utilização destes conceitos genéricos, cf. Cunha, Maria da Conceição Ferreira, ob.
cit., p. 929 e 930.
53
Como mais à frente teremos oportunidade de verificar, a jurisprudência tem interpretado estes conceitos
de forma muitíssimo restritiva, de tal modo que, temo, a seguir-se esta linha de entendimento, a previsão da
al.c) mais não seja do que uma norma vazia de conteúdo e sem aplicação prática. Estamos, no entanto,
perfeitamente de acordo com a decisão do STJ quando aí se afirma que não é qualquer incumprimento do
regime que configura a prática do ilícito. É a gravidade desse incumprimento, no caso concreto, que
determinará a verificação ou não do ilícito.
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no direito que os progenitores têm de conviver com o filho de forma regular e
sem impedimentos ou obstáculos.
A conduta da mãe que, com frequência, se atrasa na entrega do menor ao
pai, fazendo-o meia hora ou até uma hora depois do horário determinado no
regime, por muito transtorno que isso possa provocar ao outro progenitor e
até ao menor, em nosso entender não preenche o tipo de ilícito em causa.
Numa situação como a descrita, o bem jurídico protegido com a norma
não está propriamente a ser violado. O progenitor continua a poder exercer o
seu direito e o menor continua a poder conviver com o progenitor. Os atrasos
verificados poderão, até serem compensados com a entrega da criança um
pouco mais tarde.
Diversa é a situação de um pai, residente no Porto, que se desloca a Faro
para ir buscar o filho a fim de o ter consigo no período de tempo estipulado
no regime em vigor. Se neste caso a mãe se recusar a entregar a criança,
mesmo que apenas por duas vezes, desde que em períodos de tempo mais ou
menos próximos, poderá esta sua conduta integrar a prática do crime. Se à
distância, só por si potenciadora de algum afastamento do progenitor do seu
filho, acrescentarmos um incumprimento no que tange à entrega, por duas
vezes e em datas próximas, pode este comportamento ter efeitos muito
negativos na vida do menor e é certamente violador do direito ao convívio
entre pai e filho.
Aqui o crime poderá estar preenchido.
Por outro lado, a repetição da conduta pode acontecer não apenas com a
sua verificação em diversas ocasiões mas também com a sua continuação no
tempo.
Como salienta André Teixeira dos Santos54 a recusa tanto pode consistir
em protelar no tempo a entrega da criança como a ocorrência de várias
situações de não entrega.
Na previsão da norma cabe a conduta do progenitor que impede a
concretização do regime de convívio do filho com o outro progenitor, quer o
faça de forma continuada, através de uma ação que se prolonga no tempo,
quer de modo entrecortado, através de várias ações que se vão sucedendo.

54

Ob.cit., p. 237.
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Agente do ilícito pode ser qualquer um dos progenitores, quer tenha ou
não a guarda do filho.
Caberá, assim, no âmbito da incriminação da al. c) do artigo 249º a
conduta do progenitor com quem o menor não reside que se nega a entregar
o filho findo o período de tempo estabelecido para estar com o mesmo, desde
que esta decisão se prolongue no tempo, de modo a determinar que o
exercício dos poderes inerentes à guarda passem a ser exercidos por ele, sem
que seja o seu titular. Estamos perante uma conduta continuada que
integrará a previsão da al. c) do artigo 249º e não a al. a) dado que, como já
atrás referimos, não estamos perante uma subtração da criança pois ela já se
encontrava sob o poder de facto do progenitor infrator.
Doutro modo, o progenitor que, de forma sistemática, se recusa a entregar
o filho ao progenitor com quem a criança reside, no dia e nos horários
estabelecidos pelo regime e com ela permanece durante um período de
tempo substancialmente superior ao determinado, poderá também incorrer
na prática do ilícito em causa.
Quanto à necessidade de a conduta ser justificada, tem o termo que ser
entendido em sentido lato e de molde a abranger não apenas as causas de
justificação da ilicitude e da culpa55, pois se assim fosse não seria necessária a
referência no tipo já que a causa de justificação sempre operaria. Outras
situações há que, embora não preenchendo os requisitos daquelas causas de
justificação, de alguma forma delas se aproximam e podem ser consideradas
justificativas da conduta, de molde a determinar o não preenchimento do
ilícito.
Temos como exemplo a situação clássica de o menor se encontrar doente
e não ser aconselhável que saia de casa.
A esta acrescerão outras de igual relevo, como seja a realização de exames
médicos, a frequência de aulas extraordinárias de recuperação ou de
preparação para exames e outras provas e a efetivação desses exames ou
provas.
Por maioria de razão, se estiver em causa a integridade física da criança
devido ao facto de o progenitor ser maltratante ou sobre ele cometer abusos,
mormente de natureza sexual, é manifesto tratarem-se, igualmente, de
55

Nos termos dos artigos 31º e seguintes do C.Penal.
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situações justificativas de uma não entrega da criança ao outro progenitor56
mas, mais do que isso, estas situações devem ser, no imediato, comunicadas
ao Ministério Público e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e
importam uma alteração do regime em vigor quanto ao exercício das
responsabilidades parentais e a eventual propositura de ação tutelar cível de
inibição das responsabilidades parentais, bem como a instauração de
processo de promoção e proteção.
Não é, no entanto, qualquer justificação que serve para afastar a previsão
da norma em análise. É nosso entender que a conduta só pode ser
considerada justificada se a não entrega do filho ao outro progenitor se
prender com questões de particular relevo para a vida da criança,
designadamente relacionadas com a sua saúde ou com a educação, mas
centradas num núcleo restrito que se revele essencial para aqueles segmentos
da sua vida.
A frequência de atividades extracurriculares, de atividades de lazer ou
uma simples dor de barriga não constituirá certamente justificação relevante
para impedir que outro progenitor e a criança possam disfrutar do tempo que
ficou estabelecido para o convívio entre ambos.
No conceito de justificação não caberão, por regra, as situações
relacionadas com o próprio progenitor a não ser que as mesmas sejam
inusitadas, inultrapassáveis e de força maior.
Claro está que uma doença repentina, um acidente ou qualquer outro
evento de natureza semelhante constituirá uma justificação da conduta, de
molde a que não esteja verificado o crime mas o mesmo não se poderá dizer
de outras situações que se prendem com a própria vida pessoal do progenitor
e interligadas com a forma como ele a gere, mesmo que, reflexamente, tal se
reflita de forma positiva na vida do filho.57
Sob pena de esvaziarmos a norma de conteúdo, a reiteração e a
justificação das condutas têm sempre que ser vistas à luz do interesse que se
quis proteger com a norma e do seu reflexo no bem-estar da criança e no seu
superior interesse de manter uma vida familiar gratificante com ambos os
progenitores.

56

Aqui poderá até configurar-se uma situação de legítima defesa.

57

Assim não o entendeu o Ac. da Relação de Coimbra, infra mencionado.
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Todas as situações que ficam de fora da previsão da norma penal não
estão, no entanto, fora da proteção do direito já que qualquer incumprimento
do regime estabelecido para o exercício das responsabilidades parentais no
que à residência do menor e ao regime de visitas diz respeito é sempre
tutelado pelos meios civis, configurem ou não a prática de crime, podendo
dar lugar a instauração de ação de incumprimento nos termos do artigo 181º,
da OTM, no âmbito da qual, para além da possibilidade de utilização de
meios coercivos para impor o cumprimento do estabelecido, sempre pode
haver lugar a uma condenação em multa do prevaricador e ao pagamento de
uma indemnização a favor do menor, do progenitor requerente do incidente
de incumprimento ou de ambos.58

5.5. No que concerne às várias condutas que cabem na previsão do artigo
249º nº1, al. c), do Código Penal, pode ser agente do crime qualquer dos
progenitores, independentemente de ter ou não a guarda da criança.
A recusa, atraso ou criação de obstáculos para a entrega ou acolhimento
do menor pode ocorrer relativamente a qualquer dos progenitores. Isto
independentemente de a conduta ter lugar por parte do progenitor com
quem o filho reside habitualmente ou por parte daquele que não tem a
guarda da criança.
Por força do disposto no artigo 1907º do Código Civil59 e dada a
circunstância de, como atrás referimos, considerarmos que na previsão da
norma cabem também as situações de regulação do exercício das
responsabilidades parentais no âmbito de uma ação tutelar comum,
mormente a intentada nos termos dos artigos. 1918º e 1919º, do Código
Civil, o agente do crime pode, de igual modo, ser uma terceira pessoa a quem
a criança esteja entregue por decisão judicial e que impede, cria obstáculos
ou dificulta, de forma repetida e injustificada, que a mesma conviva com os
progenitores nos exatos termos constantes daquela decisão.
O mesmo raciocínio se aplica quando as condutas em causa são levadas a
cabo por parte do responsável pelo estabelecimento de educação e assistência

58

Artigo 181º nº 1 da OTM.

59

Consagra o nº1 deste artigo que “ por cordo ou decisão judicial, ou quando se verifiquem algumas das
circunstâncias previstas no artigo 1918º, o filho pode ser confiado a terceira pessoa.”
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a quem a criança foi entregue no âmbito de uma providência decretada ao
abrigo do disposto no artigo 1918º, do Código Civil.
Agente do crime previsto na al. c) pode agora ser qualquer pessoa que
tenha o poder de facto sobre o menor e se encontre vinculada pela decisão ao
cumprimento do regime estabelecido para o exercício das responsabilidades
parentais na vertente do convívio do menor com os seus progenitores.
A previsão da al. c) do artigo 249º, na redação anterior, abrangia a recusa
de entrega do menor a quem exercesse o poder paternal, a tutela ou a quem o
mesmo estivesse legitimamente confiado.
Aqui o agente do crime tanto podia ser o progenitor que não exercia o
poder paternal como um qualquer terceiro. Então, só quem não tinha a
guarda do menor podia ser autor do crime.
Com a nova redação da norma, algumas das situações que se podiam
enquadrar na al. c), agora encontram acolhimento na previsão da al. a) do
mesmo preceito.
O bem jurídico tutelado na al. c) deixou de ser o poder paternal, a tutela
ou a guarda legal sobre um menor para passar a ser o direito de convívio, sem
obstáculos, entre os progenitores e os filhos de modo a estabelecerem entre si
uma relação afetiva, próxima, e gratificante.
Estamos perante um crime específico impuro ou impróprio, em que
agente do ilícito apenas pode ser quem seja titular de direitos sobre a criança,
decorrentes do regime legalmente estabelecido para o exercício das
responsabilidades parentais.
No entanto, nas situações de comparticipação, esta qualidade transmitese, podendo o crime ser imputado mesmo que o comparticipante não se
encontre diretamente vinculado à decisão que está a ser violada com a
conduta.

5.6. Posto é que o crime só se encontra preenchido se não existir um
acordo, mesmo que tácito, entre os progenitores.
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Citando André Lamas Leite60 “ A inexistência de acordo é um elemento
implícito do tipo”
São muitas as situações em que os progenitores, de comum acordo, não
cumprem de forma escrupulosa o regime estabelecido para o exercício das
responsabilidades parentais.
As decisões, ao contrário da vida, são estáticas e estão longe de
conseguirem prever todas as ocorrências que sempre podem surgir, pelo que
muitas vezes as regras estabelecidas não se adequam a determinadas
realidades que vão surgindo no dia-a-dia.
Se é certo que se uma alteração de circunstâncias suscetível de se
prolongar no tempo e que importe uma modificação substancial do regime de
exercício das responsabilidades parentais deve ser objeto de tratamento em
sede de ação própria de alteração, não menos verdade é que, com frequência,
ocorrem situações que importam modificações mais ou menos pontuais e
transitórias na execução desse regime.
Os progenitores, como principais garantes do bem-estar dos filhos e no
exercício de uma parentalidade responsável podem e devem adequar o
regime à realidade que no momento é vivida.
O assentimento de ambos, naturalmente afasta a verificação do crime.
Se a frequência de determinada atividade por parte da criança tem o
acordo dos dois progenitores mas importa a impossibilidade de cumprimento
do horário fixado para o regime para e visitas, há aqui uma aceitação por
parte de ambos dessa realidade que não pode nunca constituir um
incumprimento subsumível ao crime do artigo 249º nº1 al. c), do Código
Penal.

5.7. Quanto ao consentimento do menor há em primeira linha que
equacionar se o mesmo é relevante nos termos gerais previstos no artigo 38º
do Código Penal, que no seu nº3 prevê a eficácia do consentimento de menor
com mais de 16 anos, desde que possua o discernimento necessário para
avaliar o sentido e alcance desta manifestação de vontade.

60

Ob.cit., p.127.
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Certo é que o consentimento só opera se for prestado pelo titular do
interesse juridicamente protegido pela norma.
Como atrás já tivemos oportunidade de referir, o bem jurídico protegido
pela al. c) do artigo 249º é em primeira linha o direito dos progenitores ao
exercício dos poderes-deveres inerentes à parentalidade e ao cumprimento
pontual da decisão reguladora do exercício das responsabilidades parentais.
O menor não é o titular direto dos interesses protegidos pela norma,
embora o seu superior interesse esteja implicitamente protegido com a
mesma.
Nesta conformidade, o seu eventual acordo, mesmo que tenha idade
superior a 16 anos, não tem qualquer relevância no segmento da exclusão da
ilicitude do facto, podendo, no entanto, equacionar-se a justificação da
punição quando se verificar uma completa ausência de dano.61
Por outro lado, o nº2 do artigo 249º, ao consagrar uma atenuação especial
da pena para quando a conduta do agente tenha sido condicionada pela
vontade do menor com idade superior a 12 anos, está a afastar a
possibilidade de a vontade deste constituir um motivo justificativo da ação,
de molde a arredar a prática do crime.
Continua, pois, à semelhança do que acontecia com a anterior redação, a
ser irrelevante o consentimento ou a vontade do menor para efeitos de
verificação do ilícito.
Atualmente a atuação do agente determinada pela vontade do menor
apenas releva para efeitos da pena que será, nesses casos, especialmente
atenuada.
Esta posição do legislador penal está longe de constituir um alheamento
inadmissível daquela que seja a vontade da criança, tal como já vimos
defender.
É certo que o artigo 1878º nº2, do Código Civil prevê que os filhos,
consoante a sua maturidade, têm direito a que a sua opinião seja tomada em
conta nos assuntos familiares importantes e a Convenção sobre o Direito das
Crianças62 no seu artigo 12º, que os Estados partes garantam à criança o
61

Ver supra, p. 17, ponto 2.

62

Assinada em Nova Iorque em 26 de janeiro de 1990, aprovada e ratificada por Portugal em 12 de
setembro do mesmo ano, publicada no DR nº 211, Iª Série.
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direito a manifestar a sua opinião e a ser ouvida nos processos judiciais que
lhes digam respeito.
Porém, é no respetivo processo tutelar cível onde foi regulado o exercício
das responsabilidades parentais, que a criança deve ser ouvida e a sua opinião
tomada em conta na decisão a proferir.63
A norma penal sanciona as condutas violadoras de um regime préestabelecido e que é pressuposto tenha, na sua génese, tido em consideração
a opinião da criança.
A existência de uma qualquer alteração das circunstâncias existentes à
data da fixação do regime de exercício das responsabilidades parentais
importa a instauração da competente ação para alteração do regime vigente e
não o seu puro e simples incumprimento.
A opinião da criança tem, pois, que ter sido tida em conta num momento
anterior e ponderada devidamente aquando da fixação do regime. A
relevância da sua vontade para efeitos penais, no segmento em análise,
queda-se pela atenuação especial da pena, não tendo qualquer relevância
para efeitos de verificação do ilícito.

5.8. Para além das questões que se prendem com o consentimento do
menor outra pode ainda ser levantada e a ela se refere Maria da Conceição
Ferreira da Cunha.64 Prende-se a mesma com as situações em que a vontade
do menor, atenta a sua idade e sua maturidade, não é facilmente manobrável
e sérias dificuldades existem em impor-lhe o cumprimento de um regime de
visitas que o mesmo se recuse a cumprir.
É natural que o progenitor que detém a guarda de um adolescente com 16
ou 17 anos não tenha capacidade para o obrigar a visitar o outro progenitor.
Aqui o incumprimento não pode ser imputado ao progenitor mas ao
menor pelo que o tipo legal de crime não estará preenchido.

63
Mesmo que se trate de uma decisão homologatória de acordo entre os progenitores, quer esta tenha
lugar em processo judicial ou a correr termos na Conservatória do Registo Civil. A citada Convenção sobre os
Direitos da Criança impõe a sua audição, excetuando apenas as situações em que, por força da sua idade, a
criança não tiver capacidade de discernimento.
64

Ob.cit., p.934.
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Há, no entanto, que ter especial atenção e salvaguardar as situações em
que o querer do menor foi manipulado pelo próprio progenitor pois, a
verificar-se tal hipótese, como é natural, o crime pode mostrar-se preenchido
pois aquela sua vontade não foi livremente formada mas influenciada pelo
progenitor, de modo a justificar um incumprimento do regime de visitas e de
molde a não ser responsabilizado pelo mesmo. Aqui a vontade do adolescente
não pode ser valorada de molde a afastar o preenchimento do tipo.

6. A Jurisprudência
São ainda escassas as decisões proferidas pelos nossos Tribunais
Superiores sobre a matéria aqui em análise.
As três decisões cujos sumários aqui deixamos transcritos são
emblemáticas da corrente jurisprudencial que se está a formar, no sentido de
a aplicação da lei penal ser o último reduto da intervenção legislativa nas
relações familiares e, nesta sequência, fazem uma interpretação muitíssimo
restritiva do sentido da norma penal contida no artigo na al. c) do artigo
249º, do Código Penal.
Embora concordando que a intervenção do Estado nas relações familiares
se deve restringir ao estritamente necessário e que o direito penal deverá ser
sempre subsidiário na tutela dos direitos, desde que a lei faculte outros
mecanismos de salvaguarda desses direitos, certo é que estes princípios não
podem ser levados ao extremo, de modo a tornarem quase inútil a previsão
na vertente criminal.
Concorde-se ou não, certo é que o legislador pretendeu, com a alteração
introduzida na mencionada al. c), passar a sancionar criminalmente as
condutas violadoras do regime fixado na regulação das responsabilidades
parentais no que tange ao convívio da criança com qualquer um dos
progenitores, desde que qualquer uma das condutas ali mencionadas possa
ser classificada de “significativa”. Um “incumprimento qualificado” nas
palavras do Acórdão do STJ.
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6.1. Ac. da Relação do Porto de 25-03-2010 65
“I- Não basta um mero incumprimento do regime de visitas ou das
responsabilidades de guarda do menor, para que se tipifique o crime de
subtracção de menor, na vertente do subtipo do artigo 249º, 1, al. c) do C.
Penal (recusa de entregar o menor à pessoa que sobre ele exerce poder
paternal ou tutela, ou a quem ele esteja legalmente confiado).
II- A recusa, o atraso, ou estorvo significativo na entrega do menor, só
têm relevância jurídico-penal para efeitos do referido crime de subtracção de
menores, se essas condutas forem graves, isto é, se significarem uma
autêntica ruptura na relação familiar ou habitual entre o menor e os seus
progenitores, ou com aquele a quem o mesmo se encontra confiado, e
corresponderem ainda a uma lesão nos direitos ou interesses do menor e não
em relação àqueles a quem o mesmo está confiado.”
Julgamos que foi, efetivamente, intenção do legislador não banalizar a
criminalização dos comportamentos inadimplentes, reservando a tutela penal
para aqueles que se mostram relevantes do ponto de vista dos interesses em
jogo e da proteção dos bens jurídicos tutelados pelo preceito legal.
Porém, a interpretação a dar à norma não pode ser de tal modo restritiva
que inviabilize a sua aplicação e a torne absolutamente inútil.
A apreciação da conduta tem que ser sempre balizada por reporte à
criança em concreto, aos seus interesses e ao direito dos progenitores de
conviverem com o filho, sem obstáculos e de modo gratificante.
Exigir-se para a verificação do crime, uma “autêntica rutura na relação
familiar” é, salvo o devido respeito, ir para além do querido pelo legislador e
constitui uma interpretação demasiado restritiva do preceito.
O que a norma penal visa, exatamente, prevenir é a existência dessa rutura
familiar, punindo as condutas que, pela sua gravidade, possam conduzir a um
afastamento físico e afetivo entre os progenitores e os filhos, determinante de
uma quebra de laços, com repercussões muito nefastas no seio familiar e na
vida da criança.

65

Em que foi relator Joaquim Gomes, proferido no proc. 1568/08.9PAVNG.P1, consultável em www.dgsi.pt
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O aresto em causa coloca ainda em equação quais os interesses em causa e
que a norma visa proteger, afirmando que os mesmos se encontram radicados
no menor e não na pessoa a quem se encontra confiado.
Também nesta vertente a decisão vai ao arrepio do que tem sido
defendido maioritariamente pela doutrina, que, como já tivemos
oportunidade de ver, defende que o bem jurídico protegido pela norma é, em
primeira linha, o poder paternal e a tutela, bem como, atualmente e em face
no novo preceito contido na al. c), o interesse dos progenitores em manterem
com o filho um convívio efetivo.

6.2. Ac. da Relação de Coimbra de 18-05-201066
“I – Tanto no texto da Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, como no da
Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro, a previsão da alínea a) do artigo 249.º do
Código Penal pressupõe necessariamente um agente que não detenha
poderes (e deveres) relativos à custódia do menor; quem detiver a guarda do
menor não poderá, por exclusão típica, ser agente do crime, precisamente
porque a incriminação se destina a proteger e a garantir os direitos e os
poderes que cabem a quem aquele seja confiado.
II – Com respeito à alínea c) do n.º 1 do artigo 249.º do CP, face à
anterior redação do tipo legal, não constituía «subtração de menor» a recusa,
pelo progenitor guardião, do direito de visita ao outro progenitor ou
progenitores.
III – Todavia, perante a nova configuração típica daquela alínea, conferida
pela Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro, estão atualmente abrangidos no tipo
incriminador quer os comportamentos do progenitor guardião que não
entrega a criança ao outro para que este exerça o seu regime de convívio,
quer as do progenitor não guardião que não entrega o filho ao guardião na
pós-visita.
IV – Estando suficientemente indiciado: (i) à arguida foi atribuída, no
quadro da regulação das responsabilidades parentais surgidas no domínio de
divórcio por mútuo consentimento, devidamente homologado, a guarda de
seu filho menor; (ii) no âmbito do acordo firmado, foi fixado um regime de
66

Em que foi relator Alberto Mira, proferido no proc. 35/09.8TACTB.C1, consultável em www.dgsi.pt
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visitas, nos termos do qual o pai poderia ver o menor seu filho sempre que o
entendesse, mediante prévia combinação com a mãe; (iii) em determinado
momento, a mãe abandonou o país, rumo à Suíça, na companhia do filho
menor, este conspecto fáctico evidencia objectivamente uma situação de
incumprimento do regime estabelecido para a convivência do menor,
porquanto, relativamente ao regime de visitas fixado, a permanência da mãe
do menor no estrangeiro cria, inevitavelmente, dificuldades sensíveis no
direito (natural) de relacionamento pessoal entre o progenitor e a criança.
V – Porém, sabendo-se também que o abandono do país por parte do mãe
do menor foi determinado pela obtenção, em novo mundo, de outras, e
melhores, condições de vida para a primeira, quer no campo familiar quer no
domínio profissional, criando, ao mesmo tempo, a possibilidade de inserção
do menor num contexto mais adequado ao seu bem-estar, segurança e
formação, esse comportamento, porque justificado, não é ilícito, à luz da
atual redação da alínea c) do n.º 1 do artigo 249.º do Código Penal.”
Neste aresto a questão central prende-se com o que deve ser considerado
como incumprimento justificado do regime fixado na regulação das
responsabilidades parentais quanto ao convívio da criança com o progenitor
com quem não reside.
No caso concreto, entendeu o Tribunal Superior que a deslocação da
criança para a Suíça, para onde foi levada pela mãe sem o acordo do outro
progenitor, a favor do qual havia sido fixado um regime de visitas ao filho, é
uma conduta justificada à luz do estabelecido na al. c) do artigo 249º, do
Código Penal, na medida em que subjacente a tal conduta está uma
motivação atendível, a obtenção de melhores condições de vida para a mãe e
para o próprio menor.
Mais uma vez nos deparamos com uma decisão que, fazendo uma
interpretação muito ampla do que pode ser considerado como justificado
para efeitos de afastar a previsão da norma penal, acaba por esvaziá-la de
conteúdo.
No caso em apreço está uma situação comum em que, no âmbito da
regulação do exercício das responsabilidades parentais, a guarda da criança
foi atribuída à mãe e foi fixado um regime de visitas ao pai.
Não há nos autos qualquer nota de que entre pai e filho não existisse uma
relação normal, saudável e gratificante.
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A mudança de residência da criança para o estrangeiro constitui uma
questão de particular importância pelo que a decisão em causa cabe a ambos
os progenitores e não apenas àquele com quem a criança reside.67
Um eventual desacordo dos pais teria sempre que ser dirimido em sede de
processo próprio e no âmbito do respetivo processo tutelar cível68, onde ao
tribunal caberia ponderar da motivação da mãe e se a mudança de residência
para um país estrangeiro deveria ou não ser autorizada à luz do superior
interesse da criança.
Na situação em apreço a mãe limitou-se a fixar residência com o filho
num país estrangeiro, passando por cima do assentimento do pai e ignorando
os reflexos que essa sua atitude poderia ter na vida afetiva do filho.
Neste quadro, julgo não poder considerar-se justificada a saída para o
estrangeiro da criança sem o aval do progenitor com quem não reside,
constituindo tal deslocação um impedimento grave do regular convívio da
criança com o pai.
As razões económicas e de “melhoria do nível de vida” não se podem
sobrepor, sem mais, ao bem superior que se traduz na possibilidade de a
criança ter uma mãe e um pai presentes e com eles poder estabelecer uma
relação próxima e gratificante.
A justificação da conduta determinante do afastamento da previsão do
ilícito por ausência de um dos elementos do tipo objetivo tem que ser
encontrada por reporte aos bens jurídicos visados pela norma e não podem
obter acolhimento razões que apenas se prendem com a satisfação do
interesse do progenitor incumpridor, por mais legítimas que elas possam ser
do seu ponto de vista pessoal.
De notar que no Acórdão do STJ que adiante se refere, a “fuga para o
estrangeiro” e situações de “semelhante dimensão”, são exatamente
consideradas como enquadráveis na al. c), do artigo 249º, do Código Penal.

67

Artigo 1906º nº1, do C.Civil.

68

Nos termos do artigo 184º, da OTM.
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6.3. Ac. do STJ de 23-05-201269
“(…)
III -O crime de «subtracção de menores», na nova redacção da al. c) do
n.º 1 do art.º 249.º do CP, introduzida pela Lei 61/2008, de 31-10, afastase inteiramente da estrutura e construção típicas das als. a), b) e c) (na
anterior redacção), divergindo mesmo do significado semântico que
enquadrava consistentemente a construção tradicional da estrutura típica.
No enquadramento de tipicidade, a al. c) do n.º 1 do art.º 249.º na actual
formulação não traduz nem expõe manifestamente uma «subtracção», mas
apenas uma rejeição do cumprimento, ou no rigor, o incumprimento das
obrigações decorrentes do regime fixado ou acordado de regulação das
responsabilidades parentais de menores: a formulação típica não
representa nem prevê uma retirada ou ocultação do menor, ou recusa de
entrega à pessoa que exerça o poder paternal, constituindo apenas, em
determinadas circunstancias, o estabelecimento de uma forma
instrumental e funcional de injunção ao cumprimento de obrigações
decorrentes do regime de responsabilidade parentais, no rigor, uma
modalidade constitutivamente aproximada de uma desobediência.
IV -Mas, sendo assim, o princípio de subsidiariedade de intervenção do
direito penal – que supõe a carência de tutela penal de determinado
comportamento que afecte bens e valores com relevo axiológico
constitucional – não poderá, sem afectar o princípio da proporcionalidade,
sustentar a criminalização e o sancionamento penal de um puro e simples
incumprimento de um regime sobre direitos civis que tem meios próprios
de injunção e coerção ao cumprimento. Por isso, a «subtracção» ou o não
cumprimento, com o sentido da al. c), só deve e pode ter sentido quando
se refira a situações de ultima ratio, e os meios normalmente adequados
para fazer respeitar o cumprimento das obrigações parentais não se
revelam eficazes. É nesta perspectiva que os elementos da tipicidade do
crime do art.º 249.º, n.º 1, al. c), do CP, na redacção da Lei 61/2008,
devem ser interpretados e integrados.
V - A actual redacção do art.º 249.º, n.º 1, al. c), do CP, interpretada
logo pela construção da tipicidade, visa acorrer às situações em que a
recusa, atraso ou criação de dificuldades sensíveis na entrega ou
acolhimento do menor, se faz, por exemplo, através da fuga para o
estrangeiro de um dos vinculados pelo regime de regulação das
responsabilidades parentais, ou através de comportamentos ou abstenções
de semelhante dimensão, com graves prejuízos para a estabilidade e os
direitos dos menores; é em tais circunstâncias que se impõe, não uma
exigência de abstenção dos Estados face às relações jurídico-familiares,
mas também deveres de conteúdo positivo, fazendo impender sobre os
Estados o dever de criar mecanismos legais expeditos para o cumprimento.
69

Em que foi Relator Henriques Gaspar, proferido no proc. 687/10.6TAABF.S, consultável em www.dgsi.pt
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VI -Conhecidas as críticas a que a intervenção penal está sujeita nesta
área, a lei penal não se pode satisfazer com uma qualquer forma ou
modalidade de incumprimento; exige, por isso, logo pela descrição do tipo
e como elemento da tipicidade, um incumprimento qualificado, não se
satisfazendo, por uma projecção quantitativa, com uma única hipótese de
incumprimento, mas sim, ao invés, exigindo que seja «repetido».
Classificando o incumprimento como «injustificado», o legislador utiliza a
noção desligada dos tipos justificadores em sentido técnico-jurídico,
alargando-a a outras realidades e circunstâncias que se impõem na
definição como elementos do tipo e não como causa de exclusão da
ilicitude: «repetido» e «injustificado» são expressões da realidade que
apontam para projecções simultaneamente materiais e de valoração, como
índices de gravidade e de insuportabilidade da rejeição ao cumprimento de
deveres, que justificam a dimensão penal do não cumprimento do «regime
estabelecido para a convivência do menor na regulação do exercício das
responsabilidades
parentais»;
«recusar,
atrasar
ou
dificultar
significativamente» são acções que apenas podem assumir dimensão típica
se constituírem comportamentos repetidos, isto é, reiterados e recorrentes,
densificando quantitativamente, e pela quantidade e persistência,
qualitativamente, a gravidade in se e as consequências do não
cumprimento do regime estabelecido.
VII - Nesta perspectiva de leitura e interpretação dos elementos do tipo
do art.º 249.º, n.º 1, al. c), do CP, os factos indiciados não integram, nem
se aproximam do limiar de tipicidade descrito na norma penal,
independentemente de circunstâncias afloradas e que poderiam ser
consideradas no plano da justificação, o comportamento da denunciada
não foi «repetido», com o sentido com que a tipicidade acolhe a noção;
estando em causa apenas um intervalo de tempo entre 06-05-2010 e 0106-2010, em que teve lugar nova conferência no processo de regulação das
responsabilidades parentais suscitadas para a resolução da divergência, não
existe reiteração, recorrência, contumácia ou persistência determinada no
não cumprimento, que a norma penal necessariamente pressupõe e impõe.
Não estão, assim, indiciariamente integrados os elementos do tipo.”

Para além de salientar a nova estrutura do crime de subtração de menor e
da ausência de correspondência com a previsão anterior no que tange à al. c)
do preceito, este aresto faz uma reflexão sobre que condutas devem
atualmente integrar aquela previsão.
De notar que, no caso concreto, o recurso foi interposto de uma decisão
instrutória, que manteve o despacho de arquivamento do inquérito, proferido
com base na falta de indícios da prática do crime.
Foi entendido pelo Supremo Tribunal que a conduta em causa, para
efeitos da previsão da norma, não podia ser considerada como repetida, dado
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o curto intervalo de tempo em que decorreu o incumprimento do regime de
visitas estabelecido.
Nestas situações, se o incumprimento perdurar, pode sempre ser reaberto
o inquérito ao abrigo do disposto no artigo 279º, do Código de Processo
Penal, pois a permanência da conduta pode sempre adquirir a virtualidade de
ser considerada “repetida” para efeito de preenchimento deste elemento do
tipo.

7. Conclusão
As alterações introduzidas no crime de subtração de menor pela Lei
61/2008 vieram alargar o âmbito de aplicação do preceito, conferindo tutela
penal ao incumprimento do regime estabelecido para a convivência do
menor.
Porém, a nova redação dada à al. c) do preceito legal, sem que se
mantivesse a sua previsão anterior, determinou a descriminalização das
condutas que se prendem com a recusa de entrega do menor a quem exerce
as responsabilidades parentais, a tutela ou a quem tenha sido legalmente
confiado.
A opção do legislador em introduzir na nova redação do preceito
conceitos genéricos e abertos, a necessitar de concretização, abriu a porta à
possibilidade de a aplicação da norma ser muito residual.
A corrente jurisprudencial que se vem formando vai exatamente no
sentido de uma interpretação muito restritiva daqueles conceitos e, a manterse a tendência, muito poucas serão as condutas do progenitor inadimplente
suscetíveis de integrar a prática do ilícito penal.
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SUMÁRIO: O presente texto analisa o acórdão uniformizador de
jurisprudência – Ac. STA (Pleno da 1ª Secção) n.º 1/2010, de 22/10/2009 tendo por base um concurso para adjudicação de uma empreitada de obra
pública que veio a ser adjudicada a determinado concorrente, e que a essa
adjudicação não se seguiu a celebração do respectivo contrato, por o concurso
ter sido anulado (acórdão recorrido), ou ter sido revogada a autorização de
adjudicação (acórdão fundamento). Os dois arestos decompõem a decisão
sobre a extensão dos danos a que entendem limitado o direito de indemnização
do adjudicatário no âmbito da responsabilidade pré-contratual: partes da mesma
base, segundo o qual, o lesado tem direito a ser indemnizado (apenas) pelos
danos negativos ou lesão da confiança, com exclusão, dos danos positivos
(benefícios que colheriam da celebração do contrato) mas, divergem quanto à
inclusão, nos danos negativos, de determinadas despesas concretas,
nomeadamente as relacionadas com a aquisição do processo de concurso e
com a preparação da proposta.
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Mestre em Direito Administrativo

I – Introductio | II – O “BI” do Acórdão – notas preliminares | III –
Do recurso para uniformização (152º CPTA) | IV – Do comentário
propriamente dito ao Ac. 1/2010, de 22/10/2009 | V – O papel desta
jurisprudência e as notas finais.

I – Introductio
As primeiras linhas deste trabalho dirigem-se à motivação da formanda na
escolha do Acórdão do STA (Pleno da 1ª Secção) n.º 1/2010, de 22/10/2009
(Processo n.º 557/08 (2) na senda aliás, do estudo e aprofundamento das
questões técnico-jurídicas que a temática levanta e que se tem vindo a
questionar, quer no seu percurso académico, quer profissional.
Em tempos, atento ao especial interesse pelo ramo do Direito Público –
Contratação Pública - tecemos um pano cujas linhas se intitularam “Diálogo

(1) Comentário apresentado ao Senhor Doutor Colaço Antunes e à Dra. Juliana Ferraz Coutinho, docentes
na Faculdade de Direito da Universidade do Porto com vista à obtenção do certificado de Formação Contínua
do III Curso de Práticas Processuais Administrativas, obtendo a classificação final de 17 valores.
(2) Disponível em www.dgsi.pt.
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Concorrencial – Monólogo ou Mito no CCP” (3). Foi sobretudo com o
contacto de casos concretos no exercício da profissão de advocacia que nos
levou a dar um passo em frente, no estudo e aprofundamento nestas
matérias, que acabou por se concretizar noutro pano com o tecido intitulado
“Revogação da decisão de Contratar no Código dos Contratos Públicos – sair
de cena” (4). A frequência no III Curso de Práticas Processuais
Administrativas revelou-se numa profícua mais-valia, quer na consolidação
de

conhecimentos

anteriormente

adquiridos,

quer

na

novidade

da

aprendizagem e discussão com outros profissionais forenses nas várias sessões
sempre desafiantes. Traçaremos umas (breves) linhas de um pano que iremos
“cozer” com linhas de um acórdão uniformizador com relevância prática e,
nessa medida, merecedor de especial tratamento.

II – O “BI” do Acórdão – notas preliminares
O acórdão em apreço vem na sequência do impulso processual encetado
por parte do Município de Vila Nova de Gaia (doravante “Município”) que
interpôs junto do STA ao abrigo do art.º 152º do CPTA, um pedido de
admissão de recurso para uniformização de jurisprudência relativo ao
Acórdão proferido no TCAN, de 7/02/2008 (já transitado em julgado) que
revogou a sentença proferida pelo TAF Porto que julgou improcedente a
acção administrativa comum intentada pela sociedade comercial “BEFEBAL
– Sociedade de Construções, S.A”.
Trata-se de uma questão levantada no Ac. proferido pela 2ª Subsecção do
STA, de 7/03/2006 (igualmente transitado em julgado) em sede de recurso
onde se discute “qual o âmbito dos danos negativos pelos quais o lesado tem direito
a indemnização no caso à adjudicação de uma empreitada de obras públicas não se
seguir a celebração do respectivo contrato”.

(3) Trabalho realizado no âmbito da Pós-Graduação em Contratação Pública Prática frequentado na
Universidade Católica do Porto, publicado e disponível no sítio da Internet na página “Verbo Jurídico” em
http://www.verbojuridico.com/doutrina/2011/angelinateixeira_dialogoconcorrencial.pdf .
(4) Dissertação apresentada com vista obtenção do grau de Mestre em Direito, cujas provas públicas
tiveram lugar em 11/01/2013, texto que se encontra publicado e disponível no repositório da FDUP, in
http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/66051/2/5060.pdf
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O Município apresentou alegações de recurso com os seguintes
fundamentos:
1. O acórdão (fundamento) decidiu que, no caso de à adjudicação de uma
empreitada de obras públicas não se seguir a celebração do contrato, o lesado tem direito
a ser indemnizado apenas, pelos danos negativos, nestes não se incluindo aquelas
despesas que forem comuns a todos os concorrentes.
2. O acórdão (recorrido), num caso idêntico, decidiu igualmente que a
indemnização devida circunscreveria apenas aos danos negativos mas incluiu neste
também as despesas comuns a todos os concorrentes, nomeadamente com a aquisição do
processo de concurso e com a preparação da proposta.
3. Que, a questão é de grande acuidade e relevância jurídica, em virtude de em
causa estar a definição da extensão do direito dos particulares de exigir a indemnização
às entidades adjudicantes em sede de responsabilidade pré-contratual.
4. Deste modo, existe contradição entre a decisão do TCAN e uma decisão do STA
no que respeita a uma questão essencial de direito (no âmbito da mesma legislação) o
que determina a admissibilidade do presente recurso.
5. Que a melhor doutrina é a exarada no acórdão (fundamento), por corresponder
a uma acertada aplicação do direito aos factos.
6. As despesas em causa teriam necessariamente que ser suportadas pela parte
recorrida no caso de querer concorrer (habilitar-se) a celebrar o desejado contrato.
7. Verificando-se o vício que origina a obrigação de indemnizar (fase posterior à
adjudicação, para efeitos de cálculo da indemnização só deverão relevar os danos
ocorridos após o facto que originou a impossibilidade de celebração do contrato.
8. Quanto aos custos verificados antes (não é de incluir) porque se trata de custos
naturais de quem se apresenta a um concurso público desprovido de qualquer garantia
de vir a ser adjudicatário da obra.
9. Tais custos (por não terem sido directamente provocados pela omissão que a
parte recorrida imputa ao recorrente) não deveriam ter sido considerados na
indemnização fixada.
10. Assim, deverá ser uniformizada a jurisprudência nos seguintes termos: «Nos
casos de à adjudicação de uma empreitada de obras públicas não se seguir a celebração
do contrato, o lesado tem direito a ser indemnizado apenas pelos danos negativos (dano
da confiança), o qual não abrange as despesas que foram comuns a todos os outros
concorrentes preteridos».
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Do outro lado, veio a Parte Recorrida contra-alegar, o que fez, nos
seguintes termos:
1. Não é possível dizer-se que, o que está em causa «contradição» entre dois arestos
«sobre a mesma questão fundamental de direito», pois é insustentável tal qualificação na
aplicação a cada caso de norma diferente.
2. Neste sentido, é doutrina e jurisprudência uniformes (ao longo dos anos) e não
só no novo instituto aqui invocado (Vd. ABÍLIO NETO, Código de Processo Civil
Anotado, 12ª Edição, 1995, pp. 726 e segs.).
3. Assim sendo, soçobra o pressuposto fundamental do recurso que, não haverá
sequer necessidade de responder à pretendida matéria de fundo e, por isso, deve ser
rejeitado com todas as consequências legais.

III – Do recurso para uniformização (152º CPTA)
O art.º 152º do CPTA regula o regime em matéria de recurso com vista à
uniformização de jurisprudência, sendo que, tal deve ser interposto no prazo
de 30 dias a contar do trânsito em julgado do acórdão (recorrido). Vejamos
então, quais os requisitos que foram tido em consideração, quanto à sua
admissibilidade:
a) existir contradição entre o acórdão do TCA e acórdão anterior do mesmo
Tribunal ou do STA; ou entre acórdãos do STA (sobre a mesma questão
fundamental de direito);
b) ser a petição de recurso acompanhada de alegação na qual se identifiquem,
de forma precisa e circunstanciada, os aspectos de identidade que determinam a
contradição alegada e a infracção imputada à decisão recorrida; e
c) não estar a orientação perfilhada no acórdão recorrido de acordo com a
jurisprudência mais recentemente consolidada do STA;
Retira-se da leitura do n.º 2, in fine, a previsão de um duplo ónus de
alegação: o primeiro, relativo aos aspectos de identidade que determinam a
contradição e um segundo relativo à infracção imputada à decisão (recorrida)
respeitantes aos dois juízos decisórios que o Tribunal terá de analisar e
pronunciar-se. Assim, a final, assentará na “existência de contradição dos
julgados sobre a mesma questão fundamental de direito” e “se ele for positivo, sobre
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o novo julgamento da causa (judicium rescisorium)”. A jurisprudência do STA a
este propósito tem entendido (à semelhança do recurso por oposição de
julgados no domínio da LPTA (5) que a «contradição de julgados» supõe que
as pronúncias divergentes sejam emitidas na ausência de alteração substancial
da regulamentação jurídica aplicável ou recorrendo aos (mesmos) critérios
jurídico-normativos.
Vejamos a questão mais de perto.

1. Da exigibilidade da identidade da «questão de direito»
Há muito que a jurisprudência nacional (Tribunais Administrativos
Superiores) vem admitindo no domínio dos recursos por oposição de
julgados [previstos na alínea b) do art.º 24º do ETAF] a coincidência dos
pressupostos ao abrigo do art.º 152º CPTA. No acórdão em análise, a
exigibilidade da identidade da situação de facto subjacente aos arestos em
confronto (como alicerce da identidade da questão de direito) assenta na
inexistência de oposição ou contradição entre eles. Os Senhores Conselheiros
serviram-se da doutrina de BAPTISTA MACHADO (in Âmbito de Eficácia e
Âmbito de Competência das Leis, pág. 224) para dizer que «não é possível
determinar a existência de um conflito de decisões sem uma referência bipolar,
simultânea, às questões de direito e às situações da vida», ou seja, para que ocorra
oposição ou contradição de julgados é “indispensável que haja identificado,
semelhança ou igualdade substancial da situação de facto, não havendo oposição de
julgados se as soluções divergentes tiverem sido determinadas, não pela diversa
interpretação dada às mesmas normas jurídicas, mas pela diversidade das situações
de facto sobre que recaíram”( 6).
Ora, retira-se da leitura do art.º 152º do CPTA que o termo «contradição»
em vez de «oposição» - não quer significar - em contraposição com o regime
previsto, mas antes em sede da LPTA que se trate de uma opção por um
conceito técnico ou etimológico diverso (7). No caso em apreço, a parte
(5) Lei de Processo nos Tribunais Administrativos.
(6) Aqui, o Acórdão do Pleno de 15/10/1999 – Rec. 42 436.
(7) Com efeito, entendeu o Ac. do STA de 13/11/2007 – Rec. 121 /07 ao referir “seria absurdo entender que o
legislador restringira os recursos para uniformização de uniformização aos casos de contradição entre proposições
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recorrente, nas alegações que apresenta, reconhece, a questão de direito
sobre a qual entende existir contradição entre o acórdão (recorrido) e o
acórdão (fundamento) – e, sobre a qual suscita a pronúncia da emissão de
pronúncia uniformizadora: a do âmbito do direito de indemnização do lesado
em sede de responsabilidade pré-contratual (in concretu, sobre a extensão do
dano negativo ou dano da confiança no caso de, após a adjudicação (8) de
uma empreitada de obra pública, não ter sido celebrado o respectivo
contrato).

2. Da existência (real) da contradição
Comece-se por referir que, ambos os acórdãos transitaram em julgado –
condição “sine qua non” para aferir da existência real da contradição e, para
tal, é necessário o confronto dos dois arestos em cotejo – ou seja, saber se
ambos se subsumem (ou não) à questão enunciada e, caso assim seja, se as
proposições jurídicas neles emitidas repousam em situações de facto análogas
e se mostram contrárias ou contraditórias entre si.
Diga-se já, que as pronúncias em causa foram decretadas com recurso aos
mesmos critérios jurídico-normativos – ainda que - sobre a vigência de
distintos diplomas legais que se sucederam sobre o regime das empreitadas.
Para uma melhor compreensão, veja-se a disposição o n.º5 do art.º 107.º do
DL n.º 405/93, de 10 de Dezembro (apreciada pelo acórdão recorrido) que
manteve rigorosamente todo o teor, apenas aditando um prazo para o
reembolso, a redacção do n.º 5 do art.º 103º do DL n.º 236/85, de 8 de
Agosto (apreciada pelo acórdão fundamento), onde se lê “Se o dono da obra
não promover a celebração do contrato dentro do prazo estabelecido no n.º1, poderá
o adjudicatário recusar-se a outorgá-lo posteriormente, e terá direito a ser
reembolsado pelo dono da obra, no prazo de 66 dias, de todas as despesas e demais
encargos decorrentes da prestação da caução”.
jurídicas aos casos de contradição entre proposições jurídicas fundamentais, excluindo desses mecanismos os
casos – aliás, muito mais vulgares – de contrariedade entre tais proposições. Desta forma, a nomenclatura
“contradição” continua a significar o género lógico “oposição” – o qual, no plano judicativo do discurso, se decompõe
em duas espécies (únicas), ou seja, as proposições são, ou reciprocamente contrárias, ou contraditórias”.
(8) Segundo o art.º 73º do CCP é «o acto pelo qual o órgão competente para decisão de contratar aceita a única
proposta apresentada ou escolhe uma de entre as propostas apresentadas». Trata-se de um acto administrativo
cuja prática não pode ser delegada, devendo ser notificada (art.º 77º) e publicitada (art.º 78º).
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Os Juízes do Pleno no seu Ac. de 5/05/2003 – Rec. 485/02 tomaram
posição nesta matéria ao afirmar «a mera sucessão de diplomas legais não traduz
uma alteração da regulamentação jurídicas de determinada questão concreta, muito
menos uma alteração substancial, se as respectivas disposições a ela atinentes se
mantiverem, em ambos os diplomas, inalteradas ou sem alterações significativas,
resultando a diversidade das soluções perfilhadas de uma diferente interpretação do
respectivo regime jurídico».
Ainda a este propósito aquele Pleno (9) «é irrelevante a diversidade de
legislação repostada nos acórdãos em confronto se, em todo o caso, não interferir,
directa ou indirectamente, na respectiva resolução». Poder-se-á questionar qual o
critério jurídico subjacente considerado nos acórdãos em confronto. A
resposta encontra-se no plasmado do art.º 227.º do Código Civil (CC) sob a
epígrafe “Culpa na formação dos contratos” (10). Entendeu o Ac. STA n.º
1/2010, de 22/10/2009 (aqui em análise) que a identidade da situação de
facto, afere-se dos textos que nos dois casos estão em causa (um concurso
para adjudicação de uma empreitada de obra pública que veio a ser
adjudicada a determinado concorrente, e que a essa adjudicação não se
seguiu a celebração do contrato), por o concurso ter sido anulado (acórdão
recorrido) ou ter sido revogada a autorização de adjudicação (acórdão
fundamento).
Chegados ao cerne da questão – a não celebração do contrato de
adjudicação – que ambos os acórdãos reportam a decisão sobre a extensão
dos danos a que entendem limitado o direito de indemnização do
adjudicatário no âmbito da responsabilidade pré-contratual, foi emitido a este
propósito pronúncias contraditórias, como melhor se verá de seguida. Na
realidade, ambos partem da mesma ideia ao admitirem que, tal situação, o
lesado tem direito a ser indemnizado apenas pelos danos negativos (ou por
lesão da confiança) com exclusão, pois, dos danos positivos (ligados ao
hipotético cumprimento do contrato não celebrado, ou seja, aos benefícios
que teriam decorrentes da celebração do contrato). Mas, diferem no
(9) Acs. do Pleno de 17/01/2001; de 29/06/2000, de 6/07/1999; de 09/12/1998 e de 20/01/1998 proferidos,
pela mesma ordem nos Recs. 46 730, 45 737, 41 226, 40 843 e 39 392.
(10) Segundo o qual “Quem negoceia com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto nos
preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob pena de responder pelos
danos que culposamente causar à outra parte”.
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entendimento quanto aos danos negativos (referentes a determinadas
despesas) nomeadamente as relacionadas com a aquisição do processo de
concurso e com a preparação da proposta.
Aderindo aos argumentos do acórdão (recorrido) segundo o qual «a
responsabilidade civil por lesão de confiança é restrita à reparação do interesse
contratual negativo, ou da confiança, isto é, do prejuízo resultante da frustração das
expectativas de conclusão do negócio, estando excluída a reparação do interesse
positivo, ou seja, do beneficio que a conclusão do negócio traria à parte prejudicada
nas suas expectativas» (11), verificamos que o «dano indemnizável» deve ter a
medida da lesão sofrida com o acto ilícito e com a expectativa ou confiança
que foi violada.
Ademais, refere ainda que «apenas pode ser ressarcida dos danos resultantes
dos gastos com a aquisição do processo, a elaboração da respectiva proposta (…)» e
já não os resultantes da impossibilidade de realização do contrato, ou sejam
dos lucros que se esperava obter – lucros cessantes – acrescendo o facto de
também não haver sequer alegado que haja perdido alguma oportunidade de
executar outro negócio durante o período previsto para aquela empreitada.
Por seu turno, o acórdão (fundamento) dita que «o referido artigo prevê, em
sede de responsabilidade pré-contratual, o reembolso de despesas relacionadas com a
adjudicação, bem como a relacionada com os encargos decorrentes da prestação de
caução, não se incluindo no âmbito das primeiras aquelas que foram comuns a todos
os outros concorrentes que foram preteridos», pelo que, não restará dúvidas que as
despesas “com a aquisição do processo de concurso” e com a “preparação da
proposta”, acolhidas como ressarcíveis no acórdão recorrido, são dadas como
não ressarcíveis no acórdão (fundamento) por serem comuns a todos os
concorrentes preteridos. Nesta linha de raciocínio, significará que ao abrigo
do entendimento destes dois arestos em confronto, por terem emitido
pronúncias contraditórias, tem de se considerar verificado o respectivo
pressuposto de admissibilidade do recurso e – foi o que aconteceu.

(11) Não se estranhe, que à medida que se avança no procedimento de formação do contrato público se vão
gerando e consolidando expectativas que vão progressivamente justificando um grau mais exigente de
protecção.
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3. Da inclusão nos danos negativos das despesas com a aquisição
do processo de concurso
Verificada a admissibilidade do recurso, refere ainda a jurisprudência do
STA - não existir - pelo menos de forma explícita e directa a consolidação
desta questão e, por isso também a razão da nossa escolha. Assim, quanto ao
campo da delimitação do direito à indemnização em sede da responsabilidade
pré-contratual encontrou este tribunal base jurisprudencial nos Acs. 31/05/01
– Rec. 46 919 e de 23/09/03 – Rec. 1527/02 (in www.dgsi.pt), segundo o
qual ambos se pronunciaram no sentido da não indemnização do dano
positivo (lucro esperado com o cumprimento do contrato se o mesmo tivesse
sido celebrado), ponto sobre o qual ambos os arestos partilham o mesmo
entendimento.
Diga-se a este respeito que, a verdade é que não encontramos na ordem
jurídica portuguesa uma pronúncia esclarecedora sobre esta questão (12).

Da questão controvertida à luz 152º/6 do CPTA
Depois de apurada a existência de contradição de julgados, a questão que
se seguiu no Acórdão em apreciação, foi a controvérsia quanto ao n.º 6 do
art.º 152º do CPTA. Na sequência da improcedência da acção, foi interposto
recurso para o TCAN que veio revogar a sentença proferida pelo TAF Porto
ao julgar a acção parcialmente procedente. Dos fundamentos da decisão
retira-se o raciocínio segundo o qual, depois de ter limitado o direito de
indemnização do adjudicatário aos danos negativos ou de lesão da confiança,
que o “recorrente, em virtude da violação da responsabilidade pré-contratual,
apenas será ressarcida dos danos provados (…), ou seja, relacionados com a
aquisição do processo do concurso e com a elaboração da respectiva proposta,
incluindo neste últimos as despesas tidas com o trabalho de um engenheiro …, com o
trabalho de um medidor/orçamentista (…) e despesas de cópias diversas”, veio,
apresentar neste ponto, uma contradição.

(12) Para mais desenvolvimentos nesta matéria, Vd. RUI CARDONA FERREIRA, in Indemnização do interesse
contratual positivo e perda de chance – em especial na contratação pública, Coimbra Editora, 2011.
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Assim, o acórdão (fundamento) confinou o direito ao lesado à
indemnização pelos danos negativos – despesas relacionadas com a
adjudicação, bem como relacionada com os encargos decorrentes da
prestação de caução, afastando terminantemente a possibilidade de
ressarcibilidade de tais despesas. E, aqui, veio o STA tomar posição firme ao
sufragar a posição do acórdão (recorrido) como sendo a mais correcta do
ponto de vista jurídico.
Desde logo, apontando a responsabilidade pré-contratual prevista no art.º
227º do CC a imposta sustentando tal ideia com base na doutrina de
ALMEIDA COSTA (in, Obrigações, 3ª Edição, págs.228-229) na ideia da
«colaboração activa no sentido da satisfação das expectativas alheias”. Assim, em
matéria de indemnização – por regra – respeita somente ao interesse
contratual negativo - isto é, aos danos resultantes de ter existido confiança na
realização de um contrato válido, danos esses que o lesado teria sofrido se
não tivesse confiado fundadamente na realização desse contrato. Já
BAPTISTA MACHADO (in Revista de Legislação e de jurisprudência, anos
117/118, pág. 134) ensina-nos que existe «uma particular espécie de
autovinculação, uma particular relação de confiança, e a violação das fides
constituirá fundamento suficiente de ilicitude». Nesta esteira, é evidente que o
dano indemnizável deve ter a medida da lesão sofrida com o acto ilícito e
com a expectativa ou confiança que foi violada. O STA - como aliás
anteriormente tivemos oportunidade de referir – insiste na posição segundo o
qual os danos resultantes da responsabilidade pré-contratual são apenas os
danos negativos (13), limitando a indemnização ao facto lesivo (a não
celebração do contrato com o adjudicatário) (14).

(13) Ac. STA de 31/05/2001, Rec. 46 919 «A responsabilidade civil por lesão da confiança é restrita à reparação
do interesse contratual negativo, ou da confiança, isto é, do prejuízo resultante da frustração das expectativas de
conclusão do negócio, estando excluída a reparação do interesse positivo, ou seja, pelo benefício que a conclusão
do negócio traria à parte prejudicada nas suas expectativas”.
(14) Ac. STA de 23/09/2003 refere que «Porém, esta visão, apenas implica que se determine a indemnização
pela dimensão do facto lesivo. Por isso, quando o facto lesivo redundante na não celebração do contrato é este o
facto principalmente determinante na conformação do dano. Nestes casos, em que o contrato não chega a ser
celebrado (ou não é válido, ou não é eficaz), o lesado continua a poder celebrar outros contratos, com a sua
capacidade negocial apta a obter o lucro que obteria com a celebração do negócio frustrado. A detenção da
capacidade de obter o lucro que obteria com a celebração do negócio frustrado. A detenção da capacidade de obter
o lucro (noutros negócios) é que determina, em termos de razoabilidade e justiça, que – em regra – o dano negativo
não compreenda o “lucro esperado” naquele contrato».
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4. Do dano e a conexão com a ilicitude específica geradora de
responsabilidade pré-contratual (violação da confiança por não
celebração do contrato com o adjudicatário).
O STA concluiu que tais despesas, por serem comuns a todos os
concorrentes (preteridos) e prévias ao acto de adjudicação, traduzia-se nos
“custos naturais de quem se apresenta a um concurso público sem qualquer garantia
de vir a ser adjudicatário da obra” - não tendo conexão relevante (para efeitos
de nexo de causalidade) com o referido ilícito, traduzido na frustração das
expectativas de conclusão do negócio. Dessa forma, nenhuma razão
permanece para as considerar como danos indemnizáveis no âmbito da
responsabilidade pré-contratual.
Neste seguimento, improcedeu o argumento (estritamente temporal) de
que para o cálculo da indemnização por violação da confiança só devem
relevar os danos decorrentes de despesas posteriores à adjudicação - uma vez
que só após esta ocorre o facto omissivo que sustenta a obrigação de
indemnizar (a não promoção, pelo dono da obra, da celebração do contrato
com o adjudicatário). E sobre esta base, está o sentido que a questão não
deve ser equacionada desta forma, mas no sentido de apurar a real conexão
dos danos com o acto ilícito presente neste tipo de responsabilidade (15). Diznos esta jurisprudência superior que, na apresentação a um concurso - ao
procederem à aquisição do processo e à elaboração da respectiva proposta, é
inegável que todos os concorrentes queiram alcançar o mesmo objectivo - a
vitória, adoptando todos os procedimentos impostos pelo regulamento do
concurso, e suportando as inerentes despesas, na perspectiva de virem a ser o
candidato escolhido. Neste caso, não dispondo de qualquer garantia nesse
sentido, eles candidatam-se e orientam a sua estratégia e actuação no sentido
da adjudicação da empreitada – sabendo à partida, que só um deles será
adjudicado a empreitada.

(15) Vd. MENEZES CORDEIRO, in Tratado de Direito Civil, Parte Geral, 1999, p. 346 entende que se deve utilizar
a expressão segundo o qual “o dano indemnizável deve ter a medida da lesão sofrida com o acto ilícito e com
a expectativa ou confiança que foi violada”.
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Posto isto, em condições normais, não vinga o fundamento da ilicitude
(por violação de confiança ou outro) que possa gerar a obrigação de
indemnizar os concorrentes preteridos (16) peças despesas (17) por eles
realizadas para se apresentar a concurso. Prosseguem os Senhores
Conselheiros com o entendimento que aquela ilicitude é a razão da
conformação da lesão sofrida, conferindo ao lesado o direito a ser
indemnizado por essas despesas que têm realmente a ver com o interesse
contratual negativo, uma vez que possuem efectiva conexão com a sua
apresentação a concurso, com a (por todos) almejada perspectiva da sua
escolha como adjudicatário e, por todas essas razões, com a violação, pelo
dono da obra, da tutela da confiança in contrahendo (18).
Foi assim, com estes fundamentos que veio negar provimento ao recurso
fixando a seguinte jurisprudência: “Se, após a adjudicação de uma empreitada
de obras públicas, o dono da obra não promover a celebração do contrato, o direito
do adjudicatário a ser indemnizado pelo dano negativo (dano da confiança)
abrange as despesas com a aquisição do processo de concurso e com a celebração da
proposta, as quais têm a ver com o interesse contratual negativo, uma vez que
possuem uma efectiva conexão com a ilicitude específica geradora da
responsabilidade pré-contratual».

IV – Do comentário propriamente dito ao Ac. STA de 22/10/2009
Partindo da fixação de jurisprudência acima descrita, e da leitura mais
atenta, sobretudo em relação à questão de saber qual o âmbito da
indemnização do lesado num caso particular de responsabilidade précontratual: o caso de, após a adjudicação de uma empreitada de obra pública,
não chegar a ser celebrado o respectivo contrato, preliminarmente cumpre

(16) Supostamente foram preteridos por a sua proposta não ser a melhor, e não por qualquer motivo de
ilegalidade que possa funcionar como fundamento de responsabilidade. Já diversa é a situação do
concorrente escolhido (o adjudicatário) porque obtém a desejada vitória no concurso com a adjudicação.
(17) É como dizer, na perspectiva de conseguirem a adjudicação, não têm, naturalmente, que ser
reembolsadas aos candidatos preteridos. Mas isso é assim porque, quanto a eles, nenhum fundamento
subsiste, após a escolha do adjudicatário, para essa indemnização.
(18) Integra, desta forma, para o candidato escolhido como adjudicatário, e porque contraídas na
perspectiva de ganhar a adjudicação. Tal como o Ac. do STA de 31/05/2001 dita “o prejuízo resultante da
frustração das expectativas de conclusão do negócio, sendo pois dano indemnizável”.
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referir que, sobre a perspectiva processual da intervenção (19) por parte do
STA é, como já tivemos oportunidade de evidenciar um acórdão
uniformizador de jurisprudência, tendo como base a contradição de dois
acórdãos (ambos dos tribunais administrativos superiores) assente na mesma
questão de direito (20).
Dada a fertilidade e amplitude do teor acórdão, teremos forçosamente de
limitar o seu tratamento. No que tange à contradição dos critérios jurídico
(normativos) com base em situações análogas, os dois acórdãos reportam a
datas distintas e com diplomas legais diferentes, pelo que, ab initio e tal como
(e bem) refere o STA, estamos perante uma “uma mera sucessão de diplomas
legais sem que tenha sido introduzida” na regulamentação jurídica qualquer
alteração fundamental, pelo que não lhes retiram o fundamento da
comparabilidade. Só que, quanto à matéria da identidade de facto subsistem
sérias dúvidas. Desde logo, ambos os acórdãos assentam numa análise a um
procedimento de formação de contrato de empreitada de obra pública no
âmbito do qual foi praticado um acto de adjudicação que não foi precedido
de celebração do contrato (tal situação, poderá não ser bastante para se
puder afirmar que, entre eles, há identidade da situação de facto). Se
olharmos mais atentamente para o primeiro acórdão (recorrido) é notório
que estamos perante uma deliberação do Município (Vila Nova de Gaia) que
não se pronuncia quanto à pretensão do adjudicatário relativa à revisão do
preço da sua proposta e que lança novo concurso público com o mesmo
objecto, sem ter previamente revogado o acto de adjudicação. No segundo
acórdão (fundamento) o acto lesivo é uma deliberação do Município
(Lisboa) que revogou a autorização de adjudicação de empreitada uma vez
que o local objecto da obra colocada a concurso veio a ficar incluída na área
de intervenção da “Expo 98”, ordenando o reembolso das despesas
suportadas pelo adjudicatário e o ressarcimento dos danos verificados e
decorrentes da programação da actividade).
(19) Tal como decorre da tipificação deste tipo de recursos, a intervenção do STA pressupõe a existência de
contradição de julgados sobre a mesma questão fundamental e resultará um novo julgamento da causa. De
notar que o pressuposto de intervenção exige que sejam proferidos “na ausência de alteração substancial da
regulamentação jurídica aplicável ou em recurso aos mesmos critérios jurídico-normativos, porquanto a mesma
identidade da questão de direito pressupõe a identidade dos respectivos pressupostos de facto” (itálico nosso).
(20) O Ac. do TCAN de 7/02/2008, processo n.º 134/04.2BEPRT como sendo o acórdão recorrido e o Ac. do
STA de 7/03/2006, processo n.º 965/03, sendo o acórdão fundamento, todos disponíveis em www.dgsi.pt .
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A questão crucial colocada em ambos os arestos, vai ao encontro da não
promoção pela entidade adjudicante (dentro do mesmo prazo legal) da
celebração do competente contrato – no fundo, é a prática de um acto (por
parte da entidade adjudicante) determinando a não celebração do contrato
(quando havia já sido adjudicado). No fundo estamos perante uma situação
de revogação da decisão de adjudicar! O primeiro acto lesivo é
(notoriamente) contrário a um dos princípios basilares da actividade
administrativa – art.º 6 do CPA denominado principio da boa fé. O segundo, a
entidade adjudicante procede à revogação doa acto de adjudicação com base
numa alteração de circunstâncias que impedem a celebração do contrato,
praticando o acto mediante a atribuição de uma indemnização ao
adjudicatário – sendo por isso, uma revogação válida de um acto constitutivo
de direitos.
Transparece assim a ideia de que, a uniformização que o STA prosseguiu
vem tratar “de forma igual” as duas situações e como que junta tudo no
“mesmo saco” entendendo que, nas duas situações há a violação do dever de
contratar e, consequentemente a violação do principio da boa fé

1.
Da culpa na formação dos contratos (art.º 227º do CC) e a sua
aplicabilidade ao caso concreto
Do teor do acórdão resulta que «o critério jurídico decisivo a ter em conta na
situação que nos ocupa, à luz do qual a referida questão de direito não poderá deixar
de ser abordada, e que foi naturalmente considerado pelos acórdãos em confronto, é o
que resulta do art.º 227º do Código Civil, sob a epígrafe “Culpa na formação de
contratos”.
Lembremos CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA (in Contratos I, 4ª
Edição, Almedina, Coimbra, 2008, p.206) que a este propósito se refere que o
art.º 227º do CC deve ser utilizado «com prudência e ser excluído quando uma
pretensão equivalente ou mais forte tenha sustentação suficiente em regras de direito
estrito». Estamos perante a escolha civilista tomada pelo STA consagrando a
obrigação de indemnizar os danos que resultam da prática de actos contrários
às regras da boa fé no decurso da formação de um contrato. Recuando
às
origens deste instituto jurídico, o mesmo encontra-se umbilicalmente ligado à
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lacuna que contempla somente os regimes da responsabilidade civil
contratual e extracontratual, deixando por ressarcir os danos causados por
quem negociava contrariamente com os ditames da boa fé. Da análise aos
dois acórdãos (recorrido e fundamento) a norma relativa nesta matéria não é
a norma ínsita no art.º 227.º do CC, mas sim o n.º 5 do art.º 103º do DL
235/86 de 7 de Agosto (devendo ler-se DL 236/85) (21) mencionado pelo
acórdão (fundamento) e, no acórdão (recorrido) o n.º 5 do art.º 107º do DL
405/93, de 10 de Dezembro (22).
Este raciocínio leva-nos a questionar o critério adoptado pelo STA, uma
vez que os tribunais superiores adoptaram um outro critério. Como é
consabido, a verdadeira essência da fase procedimental dos contratos
públicos (23) é justificada por uma série de “condimentos” que lhe são
característicos cuja margem é manifestamente estreita (para não dizer
nenhuma) da aplicabilidade do art.º 227º do CC. Na verdade, a maior
aplicabilidade encontra-se no regime do Código dos Contratos Públicos
(CCP) no seu n.º 3 e 4 do art.º 105.º (24).
Como tem olhado a nossa doutrina e jurisprudência para esta questão?
Levanta-se a questão de saber se a identificação (quase instantânea) entre o
ilícito pré-contratual se traduz na violação do princípio da boa fé e o regime
previsto no art.º 227.º do CC (civilista). Aqui é o próprio STA a proceder ao
abandono das normas contempladas nos regimes jurídicos de empreitadas de
obras públicas aplicáveis, considerando irrelevantes os contextos do acto
lesivo dos acórdãos em contradição.
(21) Da letra do artigo retira-se «Se o dono da obra não promover a celebração do contrato dentro do prazo
estabelecido no n.º 1, poderá o adjudicatário recusar-se a outorgá-lo posteriormente, e terá direito a ser
reembolsado pelo dono da obra de todas as despesas e demais encargos decorrentes da prestação da caução».
(22) Determina que «Se o dono de obra não promover a celebração do contrato dentro do prazo estabelecido no
n.º 1, poderá o adjudicatário recusar-se a outorgá-lo posteriormente, e terá direito a ser reembolsado pelo dono da
obra, no prazo de 66 dias, de todas as despesas e demais encargos decorrentes da prestação da caução». Refira-se
que manteve na sua essência o teor do n.º 5 do art.º 115.º do DL n.º 59/99 de 2 de Março.
(23) Sobre os vários sentidos do contrato público, aconselhamos a leitura de MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, A
formação dos contratos públicos – uma concorrência ajustada ao interesse público, AAFDUL, págs. 38 e ss.
(24) Segundo o qual «Se, por facto que lhe seja imputável, a entidade adjudicante não outorgar o contrato no
prazo previsto no n.º 1 do artigo anterior, o adjudicatário pode desvincular-se da proposta, devendo aquela liberar a
caução que este haja prestado, sem prejuízo do direito a ser indemnizado por todas as despesas e demais encargos
em que comprovadamente incorreu com a elaboração da proposta e com a prestação da caução». Os artigos
citados sem indicação do diploma legal de origem devem considerar-se pertencentes ao Códigos do
Contratos Públicos (CPP).
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Desta feita, a decisão de revogação da decisão de adjudicar é peculiar
porquanto só dará lugar à aplicação do regime da culpa in contrahendo quando
houver o entendimento da existência da violação do princípio da boa fé.
Como se viu, os tribunais superiores limitaram a indemnização ao especial
interesse contratual negativo por força do regime do art.º 227º do CC,
abarcando os custos da proposta, o que poderá levantar algumas incertezas.
Lembremo-nos o que atrás foi dito, segundo o qual o entendimento
maioritário (jurisprudência e doutrina) se baseia no art.º 227,º do CC apenas
impondo o ressarcimento dos danos correspondentes ao interesse contratual
negativo (25). ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO nesta matéria entende
que o regime do art.º 227º do CC «não impõe qualquer limitação dos danos
indemnizáveis, podendo, portanto e nalguns casos, ser ressarcido o designado
interesse contratual positivo» (26). Há que atender ao momento do
procedimento de formação do contrato – ou seja, quando foi seleccionada a
proposta ganhadora de procedimento cujo contrato foi adjudicado –
querendo significar que, os aspectos essenciais (27) do contrato estarão
decididamente estipulados mediante o acto de adjudicação. Ainda que, não
exista norma especial que limite (explicitamente) o âmbito da indemnização,
a violação do dever de contratar (ínsito na violação do principio da boa fé)
conduzirá ao ressarcimento do adjudicatário em função dos limites previstos
pelo interesse contratual positivo – Vd. CARLOS FERREIRA DE
ALMEIDA, (ob. cit. pág. 229) bem como a jurisprudência do Supremo
Tribunal de Justiça de 11/01/2007, processo. 06B4223.
De notar, que a norma imputada no aresto que agora se comenta é a regra
inserida nos regimes jurídicos de empreitada de obras públicas que hoje se
encontra revogada e nele se estatuía expressamente que o adjudicatário teria
(25) Vd. ANA PRATA, in Notas sobre Responsabilidade Pré-Contratual, Almedina, Coimbra, 2005, 2ª Reimpressão,
pp. 166-167). Inclui quer os danos sofridos em virtude da não celebração do contrato, quer da celebração de
um contrato inválido, ou seja, as perdas sofridas com a celebração deste ou com as actividades encetadas
pelo lesado com vista à celebração do contrato, bem como as oportunidades perdidas pelo facto de ter
escolhido aquele projecto de negociação e não outros.
(26) Ob. cit, Tratado de Direito Civil …, pág. 407 e CARLOS FERREIRA DE ALMIEDA, ob. cit, Contratos I … pág.229.
Para uma análise mais aprofundada nesta matéria PAULO MOTA PINTO, in Interesse Contratual negativo e
interesse contratual positivo, II, Coimbra Editora, 2008, pp. 1350 e ss.
(27) É essencial que o concorrente cuja proposta tenha sido escolhida: a) não recuse a adjudicação; b)
preste a caução que venha a ser exigida; c) apresente os documentos de habilitação; d) trate da confirmação
junto dos terceiros.
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direito a uma indemnização nas situações de não celebração do contrato
(imputável à entidade adjudicante) (28).

2.
CCP

Da aplicabilidade do acórdão proferido no contexto (antes) do

Quer num, quer noutro acórdão (em contradição) trataram da temática
que, não tem passado ao lado na nossa doutrina, bem pelo contrário. Aliás,
da nossa parte já mereceu especial atenção, na medida em que se levanta a
questão de saber quais as consequências da prática de um acto na sequência
da revogação da decisão de contratar (29) ou da decisão de adjudicar (lícita ou
ilícita). Recuando um pouco antes da aprovação do CCP, a doutrina
portuguesa dizia que, depois de publicado o anúncio de contratação e de já
terem sido apresentadas e preparadas as propostas pelos concorrentes, a
entidade adjudicante teria o direito de revogar a decisão de contratar
procedendo a uma não adjudicação. MARGARIDA OLAZABAL CABRAL
(in, Concurso Público nos contratos administrativos, Almedina, Coimbra, 1999,
págs. 231 a 234) defendia que a entidade tinha o direito de não adjudicar o
contrato objecto do procedimento nalgumas situações, a saber: «(i) caso
nenhuma das propostas em concurso se apresentasse insatisfatória; (ii) nos casos em
que a lei ou o programa de concurso assim o estipulassem e (iii) nos casos em que a
entidade adjudicante fosse titular do poder exorbitante da rescisão unilateral do
contrato a celebrar e motivos supervenientes de interesse público assim o ditassem».
Nesta mesma linha, a decisão de não adjudicação nos pontos (ii) e (iii)
acima referenciados contenderia “o pagamento de uma indemnização sempre que
houvessem sido apresentados propostas no âmbito do procedimento lançado e
posteriormente revogado. Estaria, aqui incluídos os custos de preparação da proposta
Em causa, o facto de a entidade
(30) e de participação no procedimento”(31).
(28) Sem exigência de ilicitude ou culpa da actuação da entidade adjudicante.
(29) Entendido como o momento inicial do procedimento, a qual tem de ser vista à luz, entre outros, do
princípio da prossecução do interesse público e do princípio da legalidade – Vd. MARIA JOÃO ESTORNINHO,
Curso de Direito dos Contratos Públicos – por uma contratação pública sustentável, Almedina, 2012, págs. 373 a
377.
(30) Segundo MARGARIDA OLAZABAL, ob. cit. pág. 232 refere que os custos de preparação da proposta
correspondem a «prejuízos anormais e excepcionais e, portanto, seriam ressarcidos do regime da responsabilidade
extracontratual pela prática de facto ilícito. Ainda Ac. STA de 26/09/2012 (in www.dgsi.pt) , processo n.º 681/02
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adjudicante estar impedida de consagrar uma cláusula genérica no programa
de concurso conferindo-lhe o direito de revogar, a todo o tempo e sem
qualquer fundamentação especifica (a decisão de contratar) mas, que
necessariamente teria que se prender com uma mera alteração superveniente
de interesse público (32).

3.
Da tutela dos participantes aquando da não celebração do
contrato.
Chamando aqui a doutrina de MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e
RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA para o caso de recusa (não
celebração do contrato) afirmam «perante um “direito reforçado” de
indemnização deste, não estando a Administração adstrita a indemnizar qualquer
outro dos concorrentes participantes no procedimento», ou seja, o que esta doutrina
aponta é para um “verdadeiro direito de não adjudicar” (33). Assim, num
procedimento em que não terminava com a celebração do contrato esta
questão não era dirimida (pelo menos de forma clara) pela jurisprudência
nacional, mostrando-se imprecisa e muitas vezes contradizendo-se. Ora,
o
Ac. do STA aqui em análise, veio trazer uma maior explicitação em matéria
da indemnização (já expressa a lei) na medida em que concede ao
adjudicatário que, por facto imputável à entidade adjudicante, não chega a
celebrar o contrato objecto do procedimento assumindo uma posição numa
perspectiva no seguimento do interesse contratual negativo na medida em
que entende que as despesas relacionadas coma elaboração da proposta
relacionam-se com o acto lesivo (acto violador da confiança por não
celebração do contrato e que é a decisão de não celebrar o contrato).

onde decidiu num concurso público que «apenas os custos associados à concepção e elaboração do projecto
(normalmente a cargo do dono da obra) deveriam ser considerados prejuízos excepcionais e especiais».
(31) Nesta esteira a jurisprudência do Ac. do STA de 13/03/2001, processo n.º 48 879.
(32) Vd. A Anulação de um concurso público – acto recorrível. Acto ilícito, CJA n.º 32, Ano 2002, pág. 39. Quanto
à jurisprudência aconselhamos um olhar mais atento pelos Acs. do TCAN de 20/01/2005, processo n.º
00122/04 e o Ac. do TCAS de 9/02/2006, processo n.º 01266/05.
(33) Vd. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos e outros
Procedimentos de Adjudicação Administrativa – Das Fontes às Garantias, Almedina, Coimbra, 1998, págs. 570 e ss.
Neste mesmo sentido, SÉRVULO CORREIA (in Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos,
Coimbra, 1987, págs. 701 e ss.
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Enquadramento posterior à entrada em vigor do CCP

Face ao supra exposto, melhor se compreenderá quando veio o legislador
com a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos rever a inclusão
do regime especial regulando as consequências da prática de um acto
revogatório da decisão de contratar ou da decisão de não adjudicação (lícita
ou ilícita). Aliás, nesta contenda, os arts. 79º (34) e 80º e 134º do CCP vêm
prever que em determinadas circunstâncias (supervenientes) no que concerne
aos pressupostos da decisão de contratar ou circunstâncias (imprevistas)
determinam a alteração dos aspectos fundamentais das peças do
procedimento e justificam a não adjudicação e a consequente revogação da
decisão de contratar (35).
Deverá (ou não) a entidade adjudicante indemnizar os concorrentes?
A entidade adjudicante deve indemnizar os concorrentes cujas propostas
não tenham sido excluídas pelos encargos em que comprovadamente
incorreram com a elaboração das respectivas respostas (na possibilidade de a
entidade adjudicante ter revogado a decisão de contratar decorrido o prazo
de apresentação de propostas) ou até proceder à devolução do preço pago
pela disponibilização das peças do concurso (quando não tenham sido
apresentadas as propostas). Em causa, temos um regime que permite aos
casos em que a entidade adjudicante de forma lícita se vê coagida a revogar a
sua decisão de contratar antes de ter havido o acto de adjudicação do
contrato (cfr. n.º 1 do art.º 79º do CCP) vislumbrando-se a existência de um
dever de adjudicar (36), justificado inteiramente pelo elo vinculativo da

(34) O CCP prevê algumas situações em que a entidade adjudicante pode – melhor, deve (não há lugar à
adjudicação) – desistir de contratar. Note-se que a contrario, se depreende que, fora dessas situações, tendo
encetado procedimentos pré-contratuais, a entidade adjudicante não pode, pura e simplesmente, de forma
arbitrária e egoísta, desistir de contratar – Vd. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos
Públicos – por uma contratação pública sustentável, Almedina, 201, pág. 409.
(35) A este propósito e sobre a querela instalada quanto à natureza taxativa das causas de não adjudicação
contempladas no art.º 79º do CCP [em especial nas alíneas c) e d)]. Aqui, Vd. BERNARDO AZEVEDO,
Adjudicação e celebração do contrato no Código dos Contratos Públicos, in Estudos de Contratação Pública, 2010,
págs. 230 e ss.
(36) O art.º 76.º do CCP optou por consagrar um dever de adjudicação for tomada fora do prazo por motivo
devidamente justificado, existe o direito de recusara adjudicação e a entidade adjudicante deverá indemnizar
com a elaboração da respectiva proposta, solução que porventura peca por excesso – Vd. MARIA JOÃO
ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos – por uma contratação pública sustentável, Almedina,
2012, pag. 411.
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entidade adjudicante à prossecução do interesse público. Urge perguntar – e
os casos em que a entidade adjudicante, de forma ilícita, revoga a decisão de
contratar?
Com a entrada em vigor do CCP a posição jurídica da entidade
adjudicante no âmbito de formação de um procedimento de formação de um
contrato público (37) hoje encontra-se associada (e salvo excepções) ao dever
de adjudicar e, uma vez adjudicado o contrato, ao dever de celebrar o
contrato. A este propósito MARCO CALDEIRA (Adjudicação e exigibilidade
judicial da celebração do contrato administrativo no Código dos Contratos Públicos,
in O Direito, n.º 140, pág.170) prevê «para o adjudicatário o direito de vir a
celebrar o contrato, com base na proposta apresentada pelo concorrente». Assim, no
que toca às despesas que os concorrentes incorrem para participar no
procedimento (e apresentarem a proposta) que não seja excluída afigura-se a
determinação de um “quantum mínimo” de indemnização atribuir
independentemente da complexa ponderação do pressuposto do nexo de
causalidade em ambiente concursal.

5. Da previsão do art.º 105º CCP e quiçá uma solutio
Até ao momento, as normas já citadas apenas permitiam solucionar
(parcialmente) a questão de saber se os concorrentes são merecedores de
tutela indemnizatória quando a entidade adjudicante decide revogar a sua
decisão de contratar. Com a entrada em vigor do CCP, o legislador
demonstrou uma maior preocupação, sobretudo no regime a aplicar às
situações em que, tenho havido adjudicação do contrato, a entidade
adjudicante não celebra o contrato e, obrigatoriamente, revoga expressa ou
tacitamente a sua decisão de contratar – em causa, o art.º 105º do CCP.
Leia-se o n.º 3 que diz: «sem por facto que lhe seja imputável, a entidade
adjudicante não outorgar o contrato no prazo no nº1 do artigo anterior, o
adjudicatário pode desvincular-se da proposta, devendo liberar a caução que haja
prestado, sem prejuízo do direito a ser indemnizado por todas as despesas e demais
(37) Para mais desenvolvimentos sobre o universo dos contratos públicos no CCP, Vd. MARIA JOÃO
ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos – por uma contratação pública sustentável, Almedina, 2012,
págs. 311 e ss.
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encargos em que comprovadamente incorreu com a elaboração da proposta e com a
prestação da caução».
Se observarmos o teor da norma, atento ao elemento literal, parece mais
clarividente a extensão do âmbito da indemnização, a qual poderá limitar-se,
conforme se sustenta no acórdão que ora se comenta, aos encargos relativos à
prestação da caução e aos custos da proposta e da participação no
procedimento (38). Apela-se ao n.º 3 do art.º 105º, cuja leitura deve ser
acompanhada do n.º4 ao prever que «no caso previsto no número anterior, o
adjudicatário pode, em alternativa, exigir judicialmente a celebração do contrato».
Da leitura conjunta destes dois números (bem daquelas que respeitam
o dever de adjudicar) dá ao próprio CCP uma visão de maior tutela dos
participantes no procedimento e das suas expectativas – ou seja, a
possibilidade de exigir judicialmente (em alternativa) a celebração do
contrato que corresponde a uma clareira alteração do regime previsto no n.º
3 do art.º 105º do CCP. Daí que, é pertinente considerar que a identidade da
norma de imputação a que tanto alude o acórdão (fundamento) deixará de
ter relevância quando o procedimento em questão for abrangido pelo CCP.
Embora a regra plasmada no nº4 do art.º 105º do CCP não obrigue na sua
previsão a revogar a decisão de adjudicação seja ilícita (sendo suficiente a
previsibilidade do n.º 3 de não celebração do contrato por facto imputável à
entidade adjudicante, será na esteira de VERA EIRÓ (in CJA n.º 80,
Março/Abril 2010) «parece-nos de distinguir os casos em que a não celebração do
contrato é lícita – porque é ditada numa alteração superveniente fundada em
motivos de interesse geral que assim o determina e que poderia inclusivamente ditar a
impossibilidade de execução de uma sentença condenatória que implicasse a
celebração do contrato – dos casos em que a decisão viola o princípio da boa fé».
Como se viu anteriormente, a faculdade de exigir pela via judicial a
celebração do contrato pressupõe (ab intio) a celebração do contrato seja
admissível, não devendo disputar com o poder da entidade adjudicante (por
razões de interesse público) devidamente fundamentadas, revogar o acto de

(38) Uma nota para o facto desta norma em nada se assemelhar àquelas ínsitas nas disposições integradas
nos diplomas de hoje (revogados pelo CCP) e que respeitam à regulação da mesma questão.
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adjudicação mediante o pagamento nos termos no n.º 3 do art.º 104º uma
justa indemnização.
Posto isto, e seguindo o raciocínio lógico acima descrito, não será de
levantar o véu e questionar se é (ou não) legítimo quanto à indemnização do
adjudicatário em caso de recusa (ilícita) de celebração do contrato, não será
de incluir o denominado interesse contratual positivo!? O legislador deveria a
nosso ver prever a necessidade de reconhecer as situações em que a
revogação da decisão de adjudicar é lícita, pois e como é sabido, somos
reconduzidos ao elenco do art.º 79º do CCP.

V – O papel desta Jurisprudência e as notas finais
A uniformização da jurisprudência ínsita neste acórdão leva-nos a pensar
da necessidade de uma maior aplicabilidade do n.º 3 do art.º 105º do CCP.
Contudo, a verdade é que, o seu papel poderá esvanecer se analisado em
conjunto com o n.º 4 daquele artigo.
Ao longo do texto levantou-se a questão da determinação do âmbito da
indemnização devida ao adjudicatário em caso de não celebração do contrato
– matéria que, na prática ainda se encontra por resolver. Somos levados ao
raciocínio de que, uma das soluções passaria por uma interpretação
(correcta) da ponderação da norma de imputação, abstraída da aplicabilidade
(imediata) do art.º 227º do CC – passando por uma ponderação entre a
natureza (lícita ou ilícita) da decisão de revogação da decisão de contratar
(primeira ideia) e os cânones do verdadeiro direito à adjudicação bem como à
celebração do contrato (segunda ideia).
Para já, enquanto novos avanços não são feitos nesta matéria, quer por
parte da doutrina e sobretudo da jurisprudência nacional teremos de ir
acatando o “tempo de espera nas urgências” até que fique esclarecido a
destrinça entre o regime previsto no CCP e aquele em que o âmbito dos
acórdãos acima referenciados (em contradição) espelham, no intuito de se
saber com que “linhas se pode cozer” esta matéria.
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Os novos tempos impõem uma reconsideração dos critérios da
determinação do “quantum” da indemnização. É desejado por muitos —
adjudicatários — que a generosidade de tal “quantum” seja uma realidade
pois o presente é manifestamente desadequado. Iremos, continuar a
debruçar-nos sobre esta matéria, servindo este texto como pequenas linhas
que se tenta colorir em relação às demais “linhas com que se coze” o presente
direito à indemnização.

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar
novas paisagens, mas em ter novos olhos” (Marcel Proust).
ANGELINA TEIXEIRA
Advogada
Mestre em Direito Administrativo
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