
 
 

 
 

 

BREVE NOTA SOBRE A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO  

À  

LEI DE ORGANIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

 

O Forum Penal – Associação dos Advogados Penalistas considera fulcral 

alterar a Lei de Organização de Investigação Criminal para uma correcta e 

adequada articulação dos órgãos de polícia criminal com o titular do inquérito 

que é, e deve ser, o Ministério Público. 

Não estão, e deveriam estar, de uma vez por todas, suficientemente 

definidos os conceitos de direcção da investigação por parte do Ministério 

Público e de coadjuvação ou assistência por parte das Polícias, o que, por inércia 

ou comodismo do legislador, tem gerado conflitos de (in)competência ou (por 

desleixo) vazios de intervenção, bem como não estão devidamente 

concretizadas a noção de dependência funcional e a divisão clara e simples de 

atribuições aos órgãos de polícia criminal. 

Disso são exemplo, por permissão de interpretação dúbia da lei, as 

polémicas sobre a qualificação dos incêndios como dolosos ou negligentes e 

consequentemente de quem é a competência para a sua investigação, assim 

como a falta de exigência clara na lei de regras estritas para o adequado e 

pronto controlo da acção de inquérito. Tanto assim é que não se entende que o 

conceito de “mais curto prazo” para a comunicação de crime se estenda até 10 

(dez) dias, quando a imediata comunicação não deveria exceder o prazo de 24 

(vinte e quatro) horas ou, no limite, e em casos especialmente justificados, 48 

(quarenta e oito) horas. Este infelizmente é ponto em que não se toca na 

reforma, com óbvios prejuízos para a legalidade e a qualidade da investigação 

criminal em Portugal. 

A presente proposta da lei pretende retirar ao Ministério Público a 

possibilidade de, em concreto, determinar qual o órgão de polícia criminal que o 

coadjuve quando seja necessário lançar mão de um meio de obtenção de prova 



 
 

 
 

especialmente intrusivo como são as intercepções telefónicas caso em que a 

competência para a investigação se pretende que fique exclusivamente adstrita 

à Polícia Judiciária. Não podemos, claro, concordar neste particular ponto com a 

proposta que, no mais e em geral, é quase omissa de importância e gravemente 

falha no que devia ser especialmente previsto e definitivamente clarificado. 

Em matéria de escutas telefónicas, somos a favor de um rigoroso 

cumprimento da lei que vigora. As regras existentes são já suficientemente 

claras e bem definidas; têm é que ser efectivamente seguidas e feitas cumprir. 

E, para isso, tem que haver fiscalização efectiva. Alterações das leis para ficar 

tudo na mesma, ou pior, é mezinha que, já se sabe, não resulta. Nada resolve e 

só vem complicar, desde logo pela sucessão de regimes e também pela 

inadequação das medidas à realidade vigente.  

Neste caso concreto, e na essência da “reforma”, a intimidade da vida 

privada e o direito à palavra são tão postos em causa por uma escuta realizada 

tecnicamente pela Polícia Judiciária como numa escuta realizada pela Polícia 

Marítima. E quanto aos  propalados 19 órgãos de polícia criminal, como se esse 

fosse o problema (!); já  agora, para que conste, nunca se viu realizada, 

publicada ou difundida pelos media, uma escuta da Polícia Marítima...  

Autorizar escutas só pode o juiz e no âmbito de um processo criminal. O 

acompanhamento permanente tem que ser também do juiz. Operacionalizar, 

no caso concreto, deverá ser também e principalmente preocupação do juiz e 

do titular do inquérito – o Ministério Público. Não vemos óbice a que órgãos de 

polícia criminal, sem exclusão, possam ser chamados a coadjuvar o Ministério 

Público e o Juiz – v.g., e desde logo, a PJ, a PSP, a GNR e o SEF, mas não só.  

O que preocupa de sobremaneira os advogados penalistas é a excessiva e 

inusitada concentração de informação e de poderes numa só polícia, qualquer 

que ela seja, dependente mais a mais de um só Ministro. Bastará pensar que 

pode ser a própria Polícia Judiciária, ou um dos seus elementos, ou o próprio 

Ministro da Justiça, ou um dos seus altos funcionários, que está a ser 

investigado e que há necessidade de recurso a outros órgãos de polícia criminal 

e a intercepções telefónicas... desde logo para não criar suspeitas ou gerar 



 
 

 
 

riscos de fuga... e, claro, para perceber que esta aparente “disciplina férrea” ou, 

se se quiser, esta “impossibilidade legal” de determinar o órgão de polícia 

criminal que coadjuve o Ministério Público, pode, na patologia, ser muito 

perigosa e, mesmo na normalidade, potenciadora de graves mal-entendidos. 

Esta é a posição do Forum Penal – Associação dos Advogados Penalistas 

de forte oposição à tentativa de redução dos poderes do Ministério Público e, se 

for avante a proposta, à previsível tentação de governamentalização do 

processo penal, sem que haja possível e efectiva reacção de um órgão 

independente e imparcial a quem compete a defesa da legalidade democrática. 


