
 
 

 

PRISÃO PREVENTIVA E DETENÇÃO 
Mais do que o acidental e alterável, o essencial e imutável 

 
Em matéria de estatuto pessoal e de aplicação de medidas de coacção, e pelo menos para nós 
juristas, seja qual for a nossa convicção pessoal, não há ainda delinquentes, mas visados, 
investigados, acusados ou pronunciados num processo-crime e nele presumidos inocentes. 
Há que resistir ao ímpeto de castigar antes de julgar e de antecipar qualquer julgamento, 
muito menos definitivo ou punitivo, antes de sujeitar toda a prova ao crivo do contraditório e à 
fina peneira da desejável depuração da factualidade nas várias diligências das sucessivas fases 
processuais, com os instrumentos garantísticos que permitem atingir uma maior verdade, 
qualidade e fidedignidade da justiça. 
 
É nas várias diligências e audiências processuais em que se permite e promove o direito ao 
advogado, o acesso aos autos, a participação informada, a efectiva audiência dos sujeitos, o 
adequado exame da prova pré constituída, a publicidade do processo e o exercício das mais 
amplas garantias de defesa do arguido que se minora o erro humano e evitam as precipitações 
do momento, designadamente na investigação, ou as análises superficiais do caso, sobretudo 
quando o mesmo ainda se encontra no inquérito ou na instrução, nas fases preliminares do 
processo. 
 
Passadas as fases preliminares do processo, de há muito que me habituei a citar ou a 
transcrever um brocardo latino muito apropriado à temática, parum est coercere improbos 
poena, nisi probos efficias disciplina, ou seja, “de muito pouco vale castigar os delinquentes se 
se os não melhora pela educação”.  
 
Infelizmente, as necessidades de “educação” não se esgotam na abordagem ao crime e aos 
delinquentes e no estudo dos fins das penas e das reacções à criminalidade e isso, educação 
constante para o Direito e os Direitos, é o que todos nós – os que falamos e os que ouvimos – 
mais necessitamos mesmo à medida que avançamos, mais estudamos, trabalhamos, 
defendemos, promovemos, decidimos e envelhecemos.  
 
Por educação leia-se seriedade intelectual, contenção no verbo, respeito recíproco, cuidada 
auscultação, sobriedade na actuação, formação contínua, ponderação na decisão, abertura às 
ideias dos outros que pensam de modo diverso, compreensão no juízo, humildade científica, 
humanidade, fuga à rotina e ao estereótipo, profundidade na análise, verticalidade ou 
coragem e pragmatismo.  
 
Tout comprendre c'est tout pardonner. Assim será certamente ponderada a virtude do perdão, 
no dever, e a haver, no julgamento final, no julgamento divino; mas assim não é, nem deve ser 
sempre, no necessário julgamento intermédio, no julgamento humano, em que muitas vezes é 
necessário censurar, condenar e punir… sem perdão… mas sempre com humanidade e 
compreensão. 
 
Não sou um especial cultor do Direito, nem mesmo um eminente prático ou comentador das 
Leis, da Doutrina e da Jurisprudência, mas simplesmente um advogado ocupado e preocupado 
com um certo automatismo de procedimentos na justiça, com o utilitarismo e o nihlismo 



 
 

 

reinantes na sociedade contemporânea, com a crescente indiferença dos profissionais do foro 
perante os princípios e os valores, designadamente o princípio da liberdade e o valor da 
dignidade.  
 
Enfim, entristeço-me com a galopante falta de compreensão e de cumprimento dos deveres 
decorrentes das obrigações de cidadania ou das responsabilidades funcionais e com a 
crescente desconsideração do supremo desígnio do indivíduo e da humanidade na superação 
do erro e na construção da felicidade ou, dito de outro modo, na procura individual e colectiva 
da liberdade, da segurança, do rigor, da fraternidade e da paz na vida quotidiana, bem como, 
nas nossas profissões, da procura da humana, justa e equitativa aplicação da Lei, do Direito e 
da Jurisprudência.  
 
Talvez por isso, e só por isso, tenha sido convidado a escrever sobre detenção e prisão 
preventiva, não apenas como Advogado, provavelmente a meio da vida, ou representante do 
Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, já em fim de triénio, mas igualmente 
como cidadão e jurista vocacionado para os Direitos Humanos. 
 
Não vos irei, pois, sobrecarregar com a discussão, aplauso ou crítica, das alterações recentes 
ao Código de Processo Penal, até porque não diria muito mais e melhor, mas certamente coisa 
diversa, e bastante menos útil, do que os oradores que me antecederam e bem explicaram as 
alterações da última reforma. 
 
Irei, sim, se me permitirem, neste dia de aniversário da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem sublinhar os grandes princípios muitas vezes esquecidos nestes domínios da privação 
ou da restrição da liberdade, domínios bem circunscritos para finalidades meramente 
cautelares e processuais. 
 
Já o disse e escrevi antes: na nossa Lei Fundamental, e na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, prevê-se o direito à liberdade e à segurança. Se não há liberdade sem segurança 
menos certo não é que também não há segurança sem liberdade, sob pena de perda total da 
dignidade humana, cuja essência é ser livre. E a liberdade é bem ou valor hoje fortemente 
subvalorizado e sobretudo gravemente ameaçado.  
 
Vive-se hoje a paranóia da segurança. A todo o custo, a todo o preço, no mundo e em 
Portugal. Prendeu-se em Guantánamo, sem lei, sem processo, sem juiz, sem advogado; sem 
limite e sem limites. Em Portugal, apesar da paulatina diminuição da taxa de encarceramento 
preventivo, os prazos máximos de prisão preventiva são, continuam a ser, excessivos... e 
mesmo excessivos são levados ao limite... e quantas vezes até prorrogados.  
 
Mais do que o excesso de prisão, só estatisticamente constatado, e pessoalmente sofrido, é 
intolerável que qualquer cidadão possa estar privado da sua liberdade sem que saiba o porquê 
da sua detenção ou prisão. E isso aconteceu e acontece ainda. Sem que possa aceder ao 
processo ou, ao menos, contraditar os indícios que lhe não foram adequadamente dados a 
conhecer. Sem poder fazer mais que esperar... e desesperar, quantas vezes doze ou quinze 
meses, para que se dignem explicar-lhe do que está acusado, por que a indiciação, essa, pode 
fazer-se por remissão para folhas dos autos em segredo de justiça! Ou então espera o cidadão 



 
 

 

dois ou três anos preso preventivamente para que o absolvam... ou condenem em pena não 
privativa da liberdade. Ou aguarda pacientemente para ser libertado sem qualquer 
indemnização ou... simples pedido de desculpas. Há fortes indícios para prender, mas depois o 
cidadão preventivamente recluso tem que penar um longo ano, ou mais, para que lhe 
demonstrem quais os indícios suficientes para acusar!  
 
Tudo porque, muitas vezes, os princípios ficam esquecidos ou, consciente ou 
inconscientemente, são excluídos do raciocínio jurídico e arredados da aplicação do intérprete 
e do decisor. A obliteração ou a redução dos princípios a meros ideais etéreos desprovidos de 
substancialidade e de aplicação prática redundará inevitavelmente na instrumentalização das 
normas jurídicas com vista à prossecução do resultado que, embora técnica e formalmente 
correcto, permanece afastado do objectivo principal da ciência, rectius, da arte e da finalidade 
última do Direito: a Justiça. 
 
É no combate à tecnocracia legalista e à mecânica, acrítica e ajurídica leitura e aplicação da lei, 
que os princípios (imanentes) surgem com mais veemência, pois são eles que devem nortear 
toda a interpretação jurídica e são eles que pairam sobre a lei profana (leia-se, positivada), 
guiando o sentido da sua (boa) leitura e promovendo a (correcta) adequação da sua aplicação. 
E mesmo a cristalização dos princípios nos textos legais ou das Lei Fundamentais, não deverá 
ser lida como uma mera positivação, redutora de uma ideia abrangente ao âmbito específico 
da limitação que uma inserção sistemática poderá induzir. 
 
Os princípios existem e vigoram, são reforçados pela sua consagração constitucional e legal e 
são concretizáveis. Mas é precisamente na sua concretização prática que surgem as dúvidas, 
pois enquanto a ideia abstracta é (pensamos nós) facilmente apreensível, já a sua 
materialização e aplicação no terreno às contingências do casuísmo suscita as mais variadas 
dúvidas. Dúvidas essas, acrescenta-se, muitas vezes fomentadas pela acção incompetente ou 
pela omissão displicente do legislador, ou mesmo tantas outras vezes agravadas pela 
precipitada e imprudente tentativa de resolução dessas mesmas acções e omissões realizada, 
inconscientemente (espera-se), de forma a encontrar, na superficialidade da abordagem à 
problemática, o seu fundamento e limite, condenando a lei à permanente insuficiência do 
intérprete que para ela olha como uma realidade rígida e estanque, e transformando-a, em 
última análise, em arma contra o Direito e instrumento contra a Justiça. 
 
Tem sido irregular o percurso do nosso processo criminal e da nossa prática processual penal 
no que concerne às figuras da detenção e da prisão preventiva. Ora a prática judiciária – de 
juízes, de procuradores e de advogados - fica aquém da lei e dos princípios que a norteiam, ora 
a prática judiciária – de todos, sublinha-se - frustra o objectivo da lei, ora a própria lei suscita 
dúvidas sobre a concretização dos referidos princípios e gera práticas judiciárias distintas, ora a 
lei não soluciona controvérsias decorrentes de divergências doutrinárias e jurisprudenciais, 
consagrando uma orientação e posteriormente outra contraditória. E é neste percurso 
pendular entre, por um lado a lei cristalizada (e incoerente) e, por outro, a prática fluida (e 
inconsequente), que surge a necessidade de densificar, interpretar, aplicar e, se necessário, 
conferir substancialidade normativa aos princípios e orientar a doutrina e a jurisprudência para 
a(s) melhor(es) resposta(s). 



 
 

 

E é nesta hermenêutica axiológica desenvolvida a partir de textos (internacionais) como a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ou, a nível (directamente) interno, a 
Constituição da República Portuguesa e o Código de Processo Penal, que se descobrem, por 
um lado, o sentido a dar às normas e o modo de as conciliar com os direitos, liberdades e 
garantias inerentes a todo o ser humano, e por outro, a necessidade, a justificação e o 
objectivo das restrições que sobre estes poderão impender, nomeadamente, e para o que 
agora nos interessa, as restrições ao direito individual à liberdade que, no caso concreto, 
contende com a segurança colectiva dos cidadãos. 
 
Contudo, a crença na existência de uma justificação comunitária para restringir o direito à 
liberdade de uma pessoa não basta por si só. É necessário que seja conferida ao cidadão 
suspeito ou arguido uma panóplia de instrumentos de defesa que congregue todos os direitos 
e garantias de reacção individual a uma indiciação forte e a um processo musculado 
susceptíveis de importar uma consequência tão gravosa, como a privação de liberdade da 
pessoa. 
 
Com efeito, a estatuição dos princípios do Estado de direito democrático e a efectivação dos 
direitos e liberdades fundamentais no respeito universal dos Direitos do Homem [art.ºs 2º e 
9º, al. b), CRP] exigem (leia-se, impõem) a tutela efectiva e em tempo útil para o acesso ao 
direito e aos tribunais e para defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos de todos e 
quaisquer cidadãos. Por tutela efectiva e em tempo útil, deverá entender-se a susceptibilidade 
de se obter uma decisão de mérito, em prazo razoável, mediante um processo justo, 
equitativo e participado [artº 20º CRP] e em estrita subordinação à Constituição, no respeito 
pela legalidade democrática e pelos princípios da legalidade e da proporcionalidade [art.ºs 3º, 
nº 2, e 18º CRP e considerando da DUDH].  
 
Mas não basta a mera consagração constitucional e legal dos referidos princípios e direitos. 
Sem o exemplo e a prática, sem o empreendimento de uma acção concreta na defesa dos 
direitos fundamentais do homem, da dignidade e do valor de toda a pessoa humana e sem 
uma luta incessante pela busca da igualdade de direitos de todos os homens e mulheres, por si 
e entre si, independentemente do seu estado ou circunstância, não se poderá construir – o 
que todos pretendemos - a sociedade livre, justa e solidária, propugnada – numa localização 
sistemática expressiva – logo no art. 1.º da nossa Constituição e subjacente ao texto da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos restantes normativos internacionais. 
 
Para legitimar toda a acção repressiva estatal – ainda que necessariamente securitária e 
preponderantemente ressocializadora – haverá que reprovar essencialmente as condutas 
livres e esclarecidas dos indivíduos que, no uso dessa liberdade e esclarecimento, optem pela 
via criminosa. Porém, não deverá o Estado prosseguir no exercício do seu poder punitivo sem, 
por outro lado, tentar promover “o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real 
entre os portugueses […] mediante a transformação e modernização das estruturas 
económicas e sociais” [art. 9º al. d) CRP], dado que a punição que não atenda ao contexto 
social e sem uma prévia tentativa de inserção e de combate à exclusão mais não é do que a 
tentativa de suplantação pela força do afastamento do que poderia ter sido evitado pelo uso 
da inteligência e pelo esforço da inclusão.  



 
 

 

Pois é através da promoção do homem e da mulher e do favorecimento do progresso social e 
da instauração de melhores condições de vida, bem como no fomento da evolução educativa 
individual (cívica, económica, social, cultural, escolar, académica e, sobretudo, ética), que jaz a 
chave para a redução da criminalidade e para a prevenção da reincidência. É também aí que 
jaz a verdadeira e mais cristalina liberdade, aquela que, por um lado constitui condição mínima 
de desenvolvimento pleno da pessoa e da sua personalidade ou vida em sociedade, mas que, 
por outro lado, não prescinde de responsabilidade, de regras e da noção de ser e de dever… 
noção essa não desprovida das falhas e das insuficiências próprias da humana essência e do 
devir histórico. 
 
E é na consciência da falibilidade humana, da imperfeição social e da insuficiência de meios 
empreendidos na promoção dessa igualdade real mas utópica que o Estado se deverá 
considerar em dívida face a cada um dos cidadãos que viu a sua liberdade de escolha limitada 
pela negligência ou pelo excesso de uma máquina inepta que o excluiu da sociedade e das suas 
regras mais básicas de sobrevivência e de convivência. E é porque, como dizia Aristóteles, “as 
acções boas e as acções más (…) são voluntárias, quando são cumpridas com conhecimento de 
causa” que cumpre aferir dos pressupostos educativos e da consciência individual, ética e 
social do arguido quando da avaliação da prática do facto criminoso que se lhe imputa e da 
personalidade do infractor, procedendo ao seu enquadramento, não para categorizar mas 
para compreender. 
Será na correcta percepção do ser humano enquanto ser holístico, bem como na certeza 
humanamente possível da adequação e necessidade de uma pena privativa de liberdade a um 
determinado cidadão que, verificados os pressupostos legais, se encontrará o fundamento 
último para a reclusão, não havendo qualquer outra alternativa válida e eficaz. 
 
Na verdade, a privação da liberdade, total ou parcial, provisória ou definitiva, deverá ser vista 
como o último reduto, aplicável apenas quando todas as outras penas ou, neste caso, medidas 
de coacção se revelarem insuficientes ou ineficazes. E foi precisamente enquanto excepção à 
regra da liberdade que a detenção e a prisão preventiva foram consagradas no n.º 3 do art. 
27.º CRP, numa formulação claramente inspirada no art. 5.º n.º 1 da CEDH – sendo que, no 
que concerne a este último artigo, se sublinha o acórdão do TEDH Guzzardi v. Itália, de 6 de 
Novembro de 1980, que considera esta lista como exaustiva e a ser interpretada 
restritivamente.  
 
A privação da liberdade deverá ainda ser entendida como conditio sine qua non de salvaguarda 
da dignidade da pessoa humana e da igualdade perante a lei [art.ºs 1º e 13º CRP e art.º 1º da 
DUDH], surgindo, no caso da prisão preventiva, como um mal necessário mas indispensável à 
correcta realização dos fins do processo, a aplicar sem perder de vista a possibilidade de se 
estar a lidar com uma pessoa inocente. Deverá surgir ainda como corolário dos princípios da 
ponderação e da justiça, temperados com o princípio da presunção de inocência [art. 32.º n.º 2 
CRP, art. 11.º n.º 1 da DUDH e 48.º da CDFUE], isto é, a privação da liberdade, especialmente 
no caso da prisão preventiva, deverá ser aplicada apenas e só nos casos de absoluta 
indispensabilidade, pois embora constitua uma limitação legal da garantia da presunção de 
inocência, não constitui fundamento para a sua obliteração, e não se basta com qualquer juízo 
de culpabilidade por mais grave que seja.  



 
 

 

Poderá dizer-se que a privação da liberdade através de prisão preventiva e o princípio da 
presunção de inocência se encontram numa situação de limitação recíproca, em que este 
limita a aplicação daquela ao estritamente necessário e impõe que a sua aplicação apenas 
possa decorrer face à insuficiência de qualquer outra medida menos gravosa, e aquela limita 
(na menor medida possível) o princípio da presunção de inocência, face à existência de fortes 
indícios da prática de um crime, permitindo a reclusão quando tal se afigure verdadeiramente 
necessário à prossecução da finalidade processual em causa. Como refere Figueiredo Dias, o 
princípio da presunção de inocência “vincula estritamente à exigência de que só sejam 
aplicadas àquele as medidas que ainda se mostrem comunitariamente suportáveis face à 
possibilidade de estarem a ser aplicadas a um inocente.” Mas este é só um primeiro cuidado a 
ter. 
 
Portanto, e em conclusão, o princípio da presunção de inocência deverá nortear a aplicação 
das medidas de coacção, impedindo que se caia na tentação de as aplicar como uma 
antecipação da responsabilização penal – verdadeiro pecado mortal - e restringindo-as 
estritamente à finalidade cautelar a que se destinam. Com efeito, este princípio exige a todos 
que se respeitem cuidada e escrupulosamente os princípios da legalidade, da necessidade, da 
justiça, da adequação, da excepcionalidade, da proporcionalidade, da ponderação, da 
subsidiariedade e da proibição do excesso. 
 
Da conjugação de todos estes princípios extrai-se que uma medida de coacção, total ou 
parcialmente privativa de liberdade (com excepção do termo de identidade e residência), 
apenas poderá ser aplicada na estrita medida da sua real e comprovada necessidade, com 
intenção e natureza puramente cautelar, devendo ser escolhida de um catálogo legal taxativo 
com base numa ponderação reflectida sobre os bens jurídicos em conflito e com recurso a um 
cuidadoso juízo de adequação e proporcionalidade, o qual implica uma constante tentativa de 
minorar as implicações gravosas, psicológicas, económicas e sociais, decorrentes de um 
procedimento punitivo, face, por um lado, à gravidade do processo e suas consequências e, 
por outro, à possibilidade de se estar a coarctar a liberdade de um inocente. 
 
A detenção e a decisão de aplicação de medidas de coacção, sobretudo da prisão preventiva, 
deverão decorrer de uma atenta e cuidadosa ponderação dos direitos à liberdade e à 
segurança [art.º 27º, nº 1, CRP, art.º 3º da DUDH, art.º 5º da CEDH e art.º 48º do CDFUE], sob 
pena de burocratização e automatização de procedimentos. No que concerne à tentativa de 
proscrição dessa leviandade na aplicação de medidas de coacção, destaca-se a alteração 
introduzida pela Lei n.º 48/2007 ao n.º 1 do art. 257.º CPP, impondo como novo pressuposto 
material para a detenção fora de flagrante delito a existência de “fundadas razões para 
considerar que o visado se não apresentaria espontaneamente perante autoridade judiciária”. 
Com esta nova imposição, visou cessar-se uma prática, já denunciada oportunamente por 
Germano Marques da Silva, que consistia em proceder a arbitrárias e, muitas vezes, aparatosas 
detenções em público de arguidos que sempre cumpriram e continuariam a cumprir as suas 
obrigações processuais se simplesmente notificados para comparecer.  
 
Contudo, as subsequentes excepções a esta regra criadas em legislação extravagante, 
designadamente pelo art. 95.º-A da Lei das Armas e pelo n.º 2 do art. 30.º da Lei da Violência 
Doméstica, bem como as dificuldades práticas sentidas ou afirmadas pelas autoridades 



 
 

 

policiais e judiciárias face à impossibilidade de proceder à detenção quando se verificava uma 
situação de perigo de continuação da actividade criminosa, levaram a que a revisão do CPP de 
2010 viesse a alterar, e mesmo a restringir, esta inovação de 2007, sem, contudo, deixar 
(esperamos sinceramente) uma margem de liberdade (leia-se, arbítrio) susceptível de levar às 
más práticas oportunamente criticadas – e bem – por Germano Marques da Silva. 
 
Já no que concerne à aplicação da prisão preventiva, a reforma de 2007, numa alteração 
formalmente mantida pela Lei n.º 26/2010 (embora, como se verá, com o acrescento de 
algumas excepções algo subversivas da regra), veio a sublinhar a subsidiariedade, ou mesmo a 
desejável residualidade, desta medida de coacção, ao impor, no n.º 1 do art. 202.º CPP, que a 
mesma apenas possa ser aplicada a crimes puníveis com pena máxima de prisão superior a 5 
anos. 
 
Mas não é só abstractamente mas em concreto no momento da detenção ou prévio à 
aplicação da prisão preventiva que cumpre salvaguardar os direitos do detido ou do cidadão 
que se confronta com uma promoção de aplicação da prisão preventiva. Uma vez verificados 
os seus pressupostos e ordenada a detenção ou ponderada a necessidade de aplicação da 
prisão preventiva, haverá que prosseguir no cumprimento dos imperativos constitucionais e 
legais e no inflexível respeito pelos direitos do cidadão suspeito ou arguido ou do recluso, para 
todos os efeitos legais, sempre presumido inocente, até para que cumpra a proclamada 
superioridade da acção do Estado repressor na sua relação com o indivíduo alegadamente 
infractor. 
 
Não poderão ser esquecidos os direitos à informação e à comunicação com o exterior [art.ºs 
27º, nº 4, e 28º, nº 3, CRP e 5.º n.º 2 CEDH], os quais são essenciais para o cabal exercício dos 
direitos de defesa e para a própria verdade, fidedignidade e qualidade da justiça, pois só assim 
se evita, ou pode minimizar, o erro judiciário ou o excesso de intervenção repressiva e se 
assegura a lealdade, a transparência processual e a igualdade de armas. 
 
Destaca-se, neste aspecto, a (tardia) consagração, na al. c) do art. 61.º CPP, introduzida pela 
reforma de 2007 (e intocada, nesta matéria, pela revisão de 2010), do direito do arguido “a ser 
informado dos factos que lhe são imputados antes de prestar declarações perante qualquer 
entidade”. Embora este direito à informação já decorresse da letra e do espírito das normas 
que regularam o interrogatório do arguido, designadamente nos n.ºs 1 e 4 do art. 141.º CP, no 
n.º 2 do art. 143.º e no n.º 1 do art. 144.º, todos do CPP, bem como das disposições 
constitucionais supra citadas, a verdade é que a prática judiciária tendia para a sua supressão 
ou esquecimento, quando não mesmo deturpação, com muito tímidas e envergonhadas 
reacções. 
 
Muitas vezes com o intuito cego de preservar o segredo de justiça – que, até à reforma de 
2007, e à alteração do art. 89.º CPP, era a regra – a entidade judiciária – como referem os 
Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto, no seu “Código de Processo 
Penal – comentários e notas práticas” – limitava-se “a uma informação genérica e abstracta 
não concretizadora das circunstâncias de tempo, modo e lugar dos factos, cingindo-se à 
enunciação dos ilícitos penais imputados ao arguido o que o impedia de elaborar uma defesa 
eficaz, porque desconhecedor dos factos concretos que lhe eram assacados”, facto que, aliás, 



 
 

 

motivou, no Ac. n.º 416/2003 do Tribunal Constitucional, proferido no âmbito do Processo n.º 
580/2003, que fosse declarada a inconstitucionalidade do art. 141.º n.º 4, quando interpretado 
no sentido de que o cumprimento desta norma se bastava com a formulação de perguntas 
gerais e abstractas. 
 
Deverão ainda ser garantidos ao arguido os direitos à defesa e ao advogado [artº 20, nº 2, CRP 
e art.º 48 nº 2 da CDFUE], os quais não podem ser meras proclamações sem efectividade e 
consequência nas regras de processo e sobretudo na prática policial, judiciária e judicial (v. 
acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – Pavlenk v. Russia, 1.4.2010; 
Shaskunov e Mezentzev v. Russia, 10.6.2010; Lopate v. Russia, 13.7.2020 e Pishalnikov v. 
Russia, 24.9.2010 ou Salduz v. Turkey, 27.11.2008; Dayaram v. Turkey, 13.10.2009 e 
Dermiskaya v. Turkey 13.10.2009).  
 
Destaca-se, neste aspecto, o importantíssimo avanço levado a cabo pela revisão de 2007, e 
intocado pela Lei n.º 26/2010, ao consagrar na al. a) do art. 64.º e no n.º 3 do art. 144.º, ambos 
do CPP, ou seja, o alargamento da obrigatoriedade da assistência de defensor, não só no 
primeiro interrogatório judicial de arguido detido, mas também “nos interrogatórios de 
arguido detido ou preso”. Por proposta minha, a possibilidade de assistência por advogado foi, 
na mesma revisão, estendida ao assistente, através da nova redacção do art. 70.º n.º 3 CPP, e 
às testemunhas, nos termos do art. 75.º n.º 1, embora, ao invés do que se estatuiu para o 
arguido detido ou privado da sua liberdade, neste caso não se trate de uma assistência 
obrigatória mas antes facultativa. 
 
Sucede que para um efectivo respeito pelas garantias de defesa do arguido, não basta a 
consagração da assistência formal de defensor. É igualmente necessário que sejam respeitados 
os direitos, do arguido, ao juiz e a uma decisão de mérito devidamente fundamentada de facto 
e de direito [arts. 27.º, n.º 2, e 205.º CRP, art. 5.º da CEDH e arts. 97.º, 258.º, n.º 1, al. c) e 
194.º, n.º 4 e 374.º n.º 2 do CPP], os quais não podem ser substituídos por mecanismos 
automáticos ou remissivos, policiais ou judiciários, que se substituam aos poderes-deveres 
jurisdicionais de emitir um fundado juízo, ou que o condicionem.  
 
Efectivamente, apenas o juiz, porque legitimamente investido do poder estadual e detentor 
das garantias de independência e isenção e da auctoritas necessária, poderá determinar a 
aplicação ou manutenção da privação da liberdade de um cidadão, se bem que enquadrado 
pela lei e condicionado ao dever de fundamentação que exige apreciação crítica e de bom 
senso da prova. Contudo, e porque a actividade do juiz se encontra permanentemente 
limitada ao disposto na lei e na Constituição, torna-se necessária a efectivação de mecanismos 
susceptíveis de prevenir ou de combater a arbitrariedade, quaisquer abusos de poder ou a 
simples irreflexão no exercício dos poderes jurisdicionais. Daí que o dever jurídico-
constitucional de fundamentação que impende sobre o juiz, seja uma verdadeira garantia 
integrante do próprio conceito de Estado de direito democrático, cuja violação importa a 
nulidade da decisão ou da sentença, nos termos dos art.s 97º nº 5 e 379.º n.º1 al. a) ambos do 
CPP. A especificação dos motivos de facto e de direito da decisão não se basta com um dictat, 
exige explicitação, senso e discussão das provas e dos argumentos. 
 



 
 

 

No que respeita à fundamentação do despacho de aplicação de medidas de coacção (com 
excepção do termo de identidade e residência), veio a reforma de 2007 reformular o art. 
194.º, acrescentando no seu n.º 4 (ou, após a revisão de 2010, n.º 5) a exigência de que 
constem do referido despacho, sob pena de nulidade “a) a descrição dos factos concretamente 
imputados ao arguido, incluindo, sempre que forem conhecidas, as circunstâncias de tempo, 
lugar e modo; b) a enunciação dos elementos do processo que indiciam os factos imputados, 
sempre que a sua comunicação não puser gravemente em causa a investigação, impossibilitar 
a descoberta da verdade ou criar perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a 
liberdade dos participantes processuais ou das vítimas do crime; c) a qualificação jurídica dos 
factos imputados; d) a referência aos factos concretos que preenchem os pressupostos de 
aplicação da medida, incluindo os previstos nos artigos 193.º e 204.º”.  
 
Veio ainda a reforma de 2007, no novo n.º 3 do art. 194.º, determinar a obrigatoriedade de 
efectiva audição do arguido quando da prolação do referido despacho – ressalvados os casos 
excepcionais de impossibilidade devidamente fundamentada – numa louvável tentativa de 
garantir os direitos à audiência, ao contraditório e à defesa do arguido e de impedir as medidas 
cautelares de surpresa. Uma audição que implicará, naturalmente, um acto imediato, pessoal 
e presencial, e não meramente mediato, escrito e à distância, como decorre da remissão do 
supra citado artigo para a aplicação das normas do art. 141.º n.º 4 relativas ao primeiro 
interrogatório judicial de arguido detido. 
 
Esta atribuição de garantias de defesa ao arguido face ao poder estadual, potencialmente 
promotor de uma acusação errónea e de uma privação de liberdade injusta visa, entre outros, 
a proibição da precipitação e da arbitrariedade, bem como a proibição do excesso da detenção 
ou da prisão preventiva [art.º 9º da DUDH], não se tratando apenas de uma questão de 
legalidade, de justiça e de prazos, mas sobretudo de uma matéria de credibilização do próprio 
Estado de direito democrático e, claro, de respeito pelos direitos humanos fundamentais.   
 
Contudo, tem sido de questionável acerto o constante reforço dos poderes do Ministério 
Público, sem o correspondente reforço dos poderes do assistente e/ou o acréscimo dos 
direitos próprios da vítima. Neste aspecto, destaca-se, em primeiro lugar, a questão do 
recurso. A reforma de 2007 determinara a irrecorribilidade da decisão que indeferisse a 
aplicação de medidas de coacção, as revogasse ou as declarasse extintas, reservando apenas a 
possibilidade de recurso ao arguido e ao Ministério Público, mas neste último caso apenas e só 
quando fosse em benefício do arguido. Porém, com a revisão de 2010, passou a permitir-se, no 
n.º 1 do art. 219.º CPP, o recurso irrestrito por parte do Ministério Público, ou seja também o 
recurso contra reum. Daqui resultou o bizarro resultado que se segue: apesar de tanto a 
vítima, como o Ministério Público poderem requerer a aplicação de medidas de coacção [por 
via da conjugação da al. b) do n.º 1 e o n.º 2 do art. 268.º e, ainda, no caso do Ministério 
Público, do art. 194.º n.º 1, todos do CPP], na eventualidade de surgir uma decisão que indefira 
a aplicação de medidas de coacção ao arguido, as revogue ou declare extintas, o assistente não 
poderá recorrer autonomamente, antes se reservando essa faculdade exclusivamente ao 
Ministério Público, o que é solução de duvidosa constitucionalidade, para além de violadora 
dos direitos próprios das vítimas, quantas vezes apenas prosseguidos por via do seu advogado 
constituído ou patrono nomeado.  



 
 

 

Idêntica orientação foi seguida, em matéria de prazos, na alteração também efectuada em 
2010 ao n.º 4 do art. 194.º CPP uma vez que se estipulou um prazo de 5 dias – para cuja 
violação inexiste sanção –, para o juiz se pronunciar em matéria de aplicação de medidas de 
coacção promovidas pelo Ministério Público, sem prejuízo de o referido prazo não ser 
cumprido por “impossibilidade devidamente fundamentada”. Inexplicavelmente, quando as 
medidas de coacção tenham sido fundadamente requeridas pelo assistente, não existe 
qualquer prazo, ainda que meramente indicativo, para a pronúncia do juiz, apesar de ser o 
assistente, porventura, quem melhor pode aferir da, e comprovar a, existência de periculo 
libertatis.  
 
Este súbito reforço dos poderes do Ministério Público e a “correcção” de algumas medidas, 
porventura consideradas demasiado, ou mais, garantísticas, propugnadas pela reforma de 
2007, terão surgido na sequência de sucessivas intervenções públicas onde, quer o PGR, quer o 
SMMP, exigiram, o primeiro, a alteração do regime do segredo de justiça e, o segundo, o 
alargamento dos pressupostos da detenção, sobretudo nos casos de detenção fora de 
flagrante delito, e, ainda, o alargamento das situações passíveis de aplicação de prisão 
preventiva, sobretudo para alguma criminalidade contra as pessoas ou considerada mais 
violenta, organizada ou grave. 
 
Estas situações de possibilidade de aplicação de prisão preventiva são, agora à luz do art. 202.º 
n.º 1 al. d) CPP, extensíveis a alguns crimes de catálogo cujo limite máximo seja superior a três 
anos de prisão (embora já o fossem no que respeita aos crimes previstos na Lei das Armas), 
tais como, entre outros, a ofensa à integridade física qualificada, o furto qualificado, o dano 
qualificado, a receptação, a burla informática e nas comunicações, a contrafacção e a 
falsificação de documento e o atentado à segurança de transporte rodoviário.  
 
Também a alteração do conceito de “criminalidade violenta”, expressa na al. j) do art. 1.º CPP, 
de forma a incluir no seu âmbito crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual ou a 
autoridade pública, desde que puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 
anos, quando conjugado com o disposto na al. b) do art. 202.º CPP, implica uma ampliação da 
admissibilidade da prisão preventiva, permitindo, nomeadamente, a inclusão neste conceito 
dos crimes de violência doméstica (art. 152.º nºs. 1 e 2 do Código Penal) e de resistência e 
coacção a funcionário (art. 347.º nºs 1 e 2 CP).  
 
Semelhante consequência teve a alteração do conceito de “criminalidade altamente 
organizada”, plasmado na al. m) do art. 1.º CPP, quando conjugado com a al. c) do n.º 1 do art. 
202.º CPP, uma vez que ao elenco de crimes elencados naquele artigo, foi adicionado o crime 
de participação económica em negócio. 
 
Para além desta ampliação do leque de crimes susceptíveis de determinar a aplicação de 
prisão preventiva, foi ainda estendida a possibilidade de aplicação de prisão preventiva, quer 
aos casos de violação de medida de coacção anteriormente fixada, ainda que se tratasse de 
obrigação de permanência na habitação com ou sem vigilância electrónica, quer também aos 
casos de continuação da actividade criminosa, quer ainda às situações de imprescindível 
protecção da vítima. 



 
 

 

Destas alterações legislativas não vem mal ao mundo; tal aliás como das anteriores, com 
profissionais empenhados e atentos, também não. São as práticas (e sobretudo as más 
práticas) e não as leis (mesmo as más leis) que causam os maiores calafrios.  
 
Já o escrevi antes, e repito-o agora para terminar, a Lei é um mero instrumento, o Homem é 
que a aplica; e as virtudes divinas ou humanas da Justiça e, já agora, do bom julgamento, da 
condenação justa, da compreensão e do perdão não se anulam, não se excluem, 
complementam-se. Ouvir dizer que “o perdão não substitui a justiça” impõe ou, talvez melhor, 
convoca uma reflexão mais alargada, embora talvez não tão profunda, nem certamente tão 
corajosa. Até porque “a justiça não exclui, certamente, a compreensão”… Vejamos. 
 
Sem dever sê-lo, a justiça é, nos tempos de hoje, um conceito que se parece querer muito 
próximo da reacção instintiva, primária e vingativa, se bem que por via de uma ordem 
aparentemente racional ou de uma rápida sanção, mera punição, dictat quantas vezes só 
ritual, virtual e mediático, (aparentemente) imposto pela lei, (forçadamente) ditado pela 
sentença ou (levianamente) soprado pela nova (in)justocracia cheia de irresponsabilidade, 
acobertada pelo segredo, desprovida de critérios e eivada de superficialidade. Dura lex, sed 
lex.  
 
Tendem a privilegiar-se, num mundo em crise, e na máquina judiciária, as componentes 
encantatória, manipulatória, persecutória, coerciva e punitiva da justiça. A sede de justiça 
levada ao seu extremo confunde-se com a sentida necessidade de vingança e com a obsessão 
cega pelo castigo como solução para todos os problemas. Summum ius, summa injuria. 
 
Hoje, mais do que nunca, é necessário dizer, e repetir, que “a justiça também não exclui o 
perdão”. A justiça não pode, pois, prescindir da imprescindível compreensão, do necessário 
afecto, da exigível confiança, até de um acto de fé, ao menos na natureza humana, e da difícil 
virtude do perdão. Ius summum saepe summa est malitia. 
 
Talvez “lendo” ou “percebendo” os sinais, “perscrutando” mais aprofundadamente o espírito 
do “iustum”, da “lex” e do “derectum”, se chegue ao bom “destino”. Até porque a verdade é 
que, infelizmente, a continuar assim no mundo moderno, como referiu ilustre Chefe de Estado 
e de Igreja que visitou Portugal no ano de 2010, “não estamos num caminho errado, não 
estamos é em caminho nenhum…”.  
 
E continuando a parafrasear esse autor de pensamentos notáveis no seu resíduo de vida, de 
sabedoria e de cultura que fica para o futuro: “não queiramos que os maiores inimigos da 
justiça sejam precisamente os profissionais do foro e os homens de leis” Vamos, todos, mas 
mesmo todos, fazer esse esforço comum? Ou ficará tudo na mesma? A caminho de nada… ou 
de coisa nenhuma. 
 
        Carlos Pinto de Abreu 
 

 


