
por Carlos Pinto de Abreu
Advogado

As Polícias, a Polícia Judiciária e o pântano
legislativo

Alguém sabe o que aí vem?1

Em matéria de polícia, são permanentes as guerras de poder, as questiúnculas internas e partidárias, as ten-
tativas subterrâneas de desestabilização e a indefinição pantanosa dos responsáveis e dos partidos sobre quem
deve desaparecer, sobreviver ou tutelar, se a polícia A ou a polícia B ou a polícia C, quais as suas competên-
cias específicas ou delimitação de atribuições, isto sem esquecer as questões magnas, no processo-crime em
concreto, do âmbito ou das fronteiras da dependência funcional ou da autonomia técnica, estratégica ou tác-
tica, os quintais, os amuos e as desconfianças e os problemas da real direcção da investigação criminal e da
efectiva fiscalização da actividade material, administrativa e processual dos órgãos de polícia criminal. Dor de
cabeça constante de quem, no trabalho do dia-a-dia, se vê confrontado com o decisor político e o chefe que
em vez de trabalhar mais e melhor só sabe legislar (ou mandar) cada vez mais e sempre pior.
Já o disse, e repito, que “a Polícia Judiciária, para além de ter competências próprias e competências delega-
das, competências específicas e reservadas, tem sobretudo um capital de informação e de experiência acu-
mulada e de saber fazer e agir que não pode [nunca] ser desbaratado pela mera sobreposição de desgarradas

posições de supre-
macia arrogante ou
esparsas e isoladas
reacções de exercí-
cio do poder, pelo
poder, sem atentar
nos interesses espe-
cíficos do processo,
da investigação; da
comunidade, no seu
conjunto; e de cada

cidadão visado, em particular, seja ele arguido, assistente, parte civil, vítima, testemunha ou outro interveniente
processual”. E que “é preciso não esquecer [nunca] que a Polícia Judiciária, como corpo superior de polícia cri-
minal, é, ou deve ser, especialmente preparada, científica e tecnicamente apetrechada, e dotada de uma es-
trutura orgânica que lhe permita, com elevado grau de eficácia, prosseguir a sua função decisiva no âmbito da
prevenção da criminalidade, da investigação criminal e da coadjuvação das autoridades judiciárias.” Ora, a qua-
lidade da investigação criminal depende muito do sistema de justiça penal, das regras do processo penal, mas
depende sobretudo da matriz legal, da organização institucional e dos comportamentos, acções e omissões de
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1 Escrito em Julho de 2012, a propósito de uma versão de projecto de Lei Orgânica da Polícia de Segurança Pública, que esteve em dis-

cussão no Ministério da Administração Interna (MAI), entre a tutela e os sindicatos da PSP, ao longo dos primeiros meses de 2012.

Não se conhece ainda a versão mais recente.

É que não se compreende na nova proposta de Lei de Or-
ganização da PSP até onde vai o conceito de polícia inte-
gral. Quer-se com isto dizer que é tendencialmente
exclusiva? Que é de âmbito nacional? Que vai ter compe-
tências genéricas e específicas bastante mais alargadas?
Que vai afastar ou consumir ou incorporar outras polícias?
Quais? Em que termos?



pessoas concretas, a
começar pela inteli-
gência prática e pela
boa-fé e clareza de
intenções do legisla-
dor.
Primeira questão:
será que as polícias,
as várias polícias, e

não só a PSP, vão ser alvo de reformas aparentemente profundas e de alcance ainda indefinido. E que há,
oculta e perigosa, porque desconhecida, uma nova reforma policial? 
É que não se compreende na nova proposta de Lei de Organização da PSP até onde vai o conceito de polícia in-
tegral. Quer-se com isto dizer que é tendencialmente exclusiva? Que é de âmbito nacional? Que vai ter com-
petências genéricas e específicas bastante mais alargadas? Que vai afastar ou consumir ou incorporar outras
polícias? Quais? Em que termos? Até porque - cfr. de José Miguel Júdice em A Investigação Criminal: Juiz, MP
ou PJ?, op. cit., p. 35 - o "tema de quem deve fazer e dirigir, bem como o de como fazer e como dirigir a in-
vestigação criminal é dos mais controversos que estão subjacentes aos processos reformistas da Justiça e
que podem até ser o lugar da fractura por onde poderá entrar o reformismo... ou onde ele se poderá afundar.".
Diz-se aí também que “há muitas polícias e ainda mais órgãos de polícia criminal” e que, por isso, há clara e
indesejada “… confusão de funções [e de papéis], falta de definição de poderes [e fronteiras de actuação], con-
tradições… competências [que] se sobrepõem, gerando desperdícios, descoordenação, conflitos corporati-
vos… muitas e variadas entidades…”. De competência genérica temos a PJ, a PSP e a GNR (cada vez mais
descaracterizadas); de competência específica, vários, desde o SEF, à ASAE, passando pela polícia florestal, pela
polícia marítima, aos funcionários das secções de inquérito dos Serviços do Ministério Público. O que não há é
um discurso político claro. Uma assunção frontal de uma matriz devidamente pensada e construída, para durar.
Reina a hipocrisia e a dissimulação. Continuamos simplesmente numa tendência auto-fágica de destruir o que
já deu provas de ser eficaz ou de legiferar em manta de retalhos.
Segunda questão: justifica-se a fusão de polícias, de serviços, de sistemas de partilha de informação, tudo
com a finalidade de colmatar as invocadas deficiências de segurança interna: duplicação excessiva de com-
petências e serviços, má coordenação, deficiente partilha de informação, lógicas concorrenciais negativas, opa-
cidade de métodos, falta ou dispersão de meios e de gente qualificada, etc, etc.? 
A reforma parcial agora anunciada diz pretender apenas a eliminação de “sobreposições e duplicações”. A ver-
dade é que não se vê critério de resolução. Em primeiro lugar, uma reforma deste tipo não pode ser parcial, tem
que ser global. Em segundo lugar, mantém-se a confusão de conceitos e não se eliminam as zonas de cinzenta
e difusa confluência, de fronteira indefinida ou de conflito latente. E, em terceiro lugar, não se entende em que
termos é que se vai aplicar no terreno o “comando e gestão dos incidentes táctico-policiais”. Ora, já foi dito, e
escrito, que “a polícia judiciária investiga os delitos que a polícia administrativa não impediu que se cometes-
sem, reúne as respectivas provas e entrega os autores aos tribunais encarregados por lei de os punir” e que
“a polícia administrativa tem por objecto a manutenção habitual da ordem pública em toda a parte e em todos
os sectores da administração geral. O seu fim é, principalmente, o de prevenir os delitos” - cfr. a citação de Mar-
cello Caetano, apud Germano Marques da Silva. Curso de Processo Penal, op.cit., p.277. Esta distinção clás-
sica está hoje esbatida, tanto mais que quer por força da Lei de Segurança Interna - aprovada pela Lei no 20/87,
de 12 de Junho, e alterada pela Lei no 8/91, de 1 de Abril - quer por força dos vários diplomas orgânicos, e ou-
tros, que regem as Polícias, todas elas têm, indistintamente (o que é causa das maiores confusões), funções
cautelares, de prevenção criminal e funções no âmbito da investigação criminal, da prevenção, da acção e da
repressão penal. Perde-se pois uma boa oportunidade para tratar de uma vez por todas e transversalmente as
matérias de colisão e coordenação policial. A alterar que se pense o todo e não que se fique pela parte.
Isto não impede que os órgãos de polícia criminal possam proceder a investigações preventivas ou prospecti-
vas, praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova, não olvidando nunca
o dever de participação imediata dos indícios de crime logo que constatados. Mas há que concretizar quem faz
o quê.
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O que não há é um discurso político claro. Uma assun-
ção frontal de uma matriz devidamente pensada e cons-
truída, para durar. Reina a hipocrisia e a dissimulação.
Continuamos simplesmente numa tendência auto-fá-
gica de destruir o que já deu provas de ser eficaz [PJ]
ou de legiferar em manta de retalhos.
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A reforma parcial agora anunciada diz pretender
apenas a eliminação de “sobreposições e duplica-
ções”. A verdade é que não se vê critério de resolu-
ção. Em primeiro lugar, uma reforma deste tipo não
pode ser parcial, tem que ser global. Em segundo
lugar, mantém-se a confusão de conceitos e não se
eliminam as zonas de cinzenta e difusa confluência,
de fronteira indefinida ou de conflito latente.



94

Justiça e Segurança Interna | A Polícia Judiciária e a Administração da Justiça | Miguel Sousa



Ao longo das últimas décadas, designadamente depois do 25 de Abril, a Polícia Judiciária conheceu uma rees-
truturação e aumento crescente dos seus poderes no âmbito da investigação criminal. A evolução das compe-
tências da Polícia Judiciária desenvolveu-se em torno da libertação da investigação de crimes ditos “menores”,
mas não menos gravosos, sobretudo do ponto de vista da comunidade, e da (crescente) especialização cientí-
fica e dedicação (quase) exclusiva à criminalidade considerada grave, violenta ou altamente organizada. Agora
a PSP vê-se, também, à carga com tal responsabilidade. A pergunta é onde começa e acaba tal incumbência?
Quem decide? Quem articula? Como se previnem e resolvem os conflitos?
Ainda do ponto de vista orgânico, a Polícia Judiciária conheceu nas últimas décadas uma complexificação das
suas funções e desempenhos e uma especialização técnico-científica acentuada, existindo hoje serviços alta-
mente especializados na prossecução e coadjuvação do combate a determinado tipo de ilícitos. Por exemplo,
a Unidade Nacional Contra-Terrorismo, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, a Unidade Nacional de Com-
bate ao Tráfico de Estupefacientes; a Unidade de Informação de Investigação Criminal; a Unidade de Coopera-
ção Internacional; o Laboratório de Polícia Científica; a Unidade de Perícia Financeira e Contabilística. Maior a
nau, maior também a tormenta! O que suscita a terceira questão, vão-se duplicar serviços e competências num
país de escassos e diminutos recursos? Não é isto desperdício? E sem vantagens! 
Uma das áreas mais importantes é a da informação. E a informação, hoje, como sempre, é poder. E poder su-
jeito a tentações e disponível para abusos. Ao abrigo da anterior Lei de Organização da Investigação Criminal,
competia à Polícia Judiciária “assegurar os recursos no domínio da centralização, tratamento, análise e difu-
são, a nível nacional, da informação relativa à criminalidade participada e conhecida, da perícia técnico-cien-
tífica e da formação específica adequada às atribuições de prevenção e investigação criminal.” Entretanto com

a nova Lei de Organização da Investigação Criminal, e com o reconhecimento dos vários sistemas próprios de
informação criminal de vários órgãos de polícia criminal, a centralização da informação foi deslocada para o Se-
cretário-Geral do Sistema de Segurança Interna.
A Polícia Judiciária, não obstante, continua a ter um sistema integrado de informação criminal, de âmbito na-
cional e internacional, que centraliza, trata e difunde informação criminal, sendo que a recolha de dados pes-
soais para tratamento automatizado deve limitar-se ao estritamente necessário à prevenção de um perigo
concreto ou à repressão de infracções penais determinadas ou a determinar no âmbito do processo próprio.
Ainda assim o acervo de informações próprias da Polícia Judiciária é vasto e apetecível. Tudo bem! Mas há que
assegurar, para além da gestão, o controlo da informação. E será que alguém quer o controlo – e não apenas
da informação mas também da própria instituição - para outros fins que não apenas os da imprescindível pre-
venção e da necessária repressão do crime? É a última questão que nos assalta (porventura mal) o espírito.
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… o acervo de informações próprias da Polícia Judi-
ciária é vasto e apetecível. Tudo bem! Mas há que
assegurar, para além da gestão, o controlo da in-
formação. E será que alguém quer o controlo – e não
apenas da informação mas também da própria ins-
tituição - para outros fins que não apenas os da im-
prescindível prevenção e da necessária repressão
do crime? É a última questão que nos assalta (por-
ventura mal) o espírito. Ou será o (mau) espírito do
legislador que nos vai assaltar a alma?




